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Óda a Zúgóhoz, Sineger Eleonóra szösszenete

Egyszer úgy négyszáz éve e tájon
Malmot épített az emberi ész
Négy kereket hajtott a patakvíz
Tó vizét hozta az ÁLTALI ÉR

Századok teltek, zúgott az őrlő
Búzatelt zsákok érkeztek itt
Liszttel telt meg a régi szekérsor
Zúdult a vízlépcsőn lea víz

Múltak az évek a malomból rom lett
Víz csobogott az öreg patakon

Ujjá épült a régi malomház
S elkopott lassan az érből a víz

Évekig csendes volt a meder már
Elfogyott, eltűnt belőle a LÉT
Szárazon ásított ez az árok
Semmi fölött ívelt át a híd

Horgászok jöttek e kies vidékre
Rendet vágtak a nőtt dzsungelen
Ásott mederben folyik már az ÉRVÍZ
Hairajok úsznak a folyó vizen

Eljött immár a májusi ünnep
Jöttek az ünneplő seregek
Főtt a bográcsban a jóízű marha
Horgászok fogták zsákmányukat

Újra halljuk a patak zúgását
Hogy zuhog lea lépcsőn a víz
Mélyül a medre, mert gyors a folyása
$ dalolva jut át a Dunáig az ÉR

2016. júliusi proqramok

Z’unaalts’%si i’1ís’aaé
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2016. júniusi programok

17. Ballagás a Csokonai Általános Iskolában
21. Tanévzáró a Csokonai Általános
Iskolában
25. Lilla Fesztivál (CSMH)
27-től 5 napos Öko-tábor
Júniustól-szeptemberig Lovas Napközi a
Lovardában

4-8-ig Túranapok gyerekeknek
13. Gyermekmegőrzés ‚játékosan (CSMH)
22. Képkiállítás Pap Gergő képeiből (CSMH)
23. Öregdiák Találkozó - bunaalmás
Barátainak Köre (CsMH)
23. Strandröplabda verseny az Öregn’alom Pagonyban

Lakossági tájékoztató

Dun aalmás Község Önkormányzata a
lakossági folyékony hulladék (szennyvíz)

elszállítására az alábbi
vállalkozással kötött közszolgáltatási

szerződést:

BAZSIKA TRANS KFT. Székhely: 2800
Tatabánya, Bánhidai ltp. 104. fsz/2.
Telefon:+36/34-789-969 ‚ +36/20-914-
9181



következő
tájékoztatást

Lakossági felhívás

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény 17. ~ (4) bekezdése
alapján minden f6ldtulajdonos, földhasználó kül
és belterületen egyaránt az adott év június 30-ig
köteles a parlagfű elleni védekezésre, ezt
követően pedig a virágzásnak és a pollen levegőbe
jutásának folyamatos megakadályozására.

A megjelölt időpont után külterületen a megyei
kormányhivatal növény- és talajvédelmi
igazgatósága, belterületen a települési
önkormányzat jegyzője elrendeli a parlagfű elleni
közérdekű védekezést, mely azonnal
végrehajtandó.

A védekezési kötelezettség elmulasztóival
szemben a megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága növényvédelmi
bírságot szab ki, melynek - a hivatkozott törvény
59. ~ (3) bekezdés alapján legkisebb összege 15
000 Ft, legmagasabb összege 150 000 000 Ft. A
bírság, illetve meg nem fizetése esetén az azt
terhelő kamat, adók módjára behajtható.

Kérem, minden föld és ingatlantulajdonos tegyen
eleget a parlagfű elleni védekezési
kötelezettségének!

Lakossági tájékoztató
Felhívás gázszünetről

Tisztelt Dunaalmási Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FGSZ
Földgázszállító Zrt. karbantartási
munkálatai miatt a településen a

földgázszolgáltatás

2016. július 7-én (csütörtök)

800 órától 2000 óráig szünetel.

Kérjük, szíveskedjenek a belső gázrendszer
főelzáróját, Illetve a szabályozó előtti
főelzárót elzárt állapotban tartani.

Vadászati hírek
A Dunaszentmiklósi Rákóczi Vadásztársasággal
együtt működve megkértük a Dunaalmás teljes
belterLiletére vonatkozó kilövési engedélyt a
kárt okozó vad elejtése céljából. Az engedély
2016. április 1. napjától 2016. június 30. napjáig
érvényes. A vadászati tevékenység kezdetben
hatékonyan elindult, lehetett hallani lövéseket,
a vadak belterületbe történő bejárása a
vadászott területeken érezhetően lecsökkent.
A kezdeti aktivitás 3-4 hét után megszűnt’
ezért vadak mára ugyanúgy bejárnak a
belterületre, ahogyan azelőtt. Ezen
észrevételünket jeleztük a Vadásztársaság
elnökének, illetve a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság
Vadászati és Halászati Osztályának
(továbbiakban: Vadászati hatóság).

Május hónapban a temetőben és a
templomdombon is jelentős vadmozgás nyomai
látszódtak. A templomdomb jelentős részén, az
emlékművek környékén komoly földtúrások
látszódnak. Ennek hatására Szuly László, a
Római Katolikus Egyházközösség képviselője
levelet fogalmazott meg a Vadásztársaság
elnökének, amiben jelezte a tapasztalt
problémát, valamint sürgette a megoldás
kidolgozását.

A vadászati hatóságnak megfogalmazott
megkeresésemben kitértem a vadak által
magáningatlanokban okozott károkra’ illetve a
temetőben, és az emlékművek környékén
keletkezett károkra is. Kértem a hatóság
közreműködését abban’ hogy jogi eszközeivel
élve ösztönözze a vadásztársaságot a kiemelt
vadászati tevékenység hatékony, hatékonyabb
folytatására.
A vadászati hatóságtól állásfoglalást kértem
több kérdéses problémára, mely felmerült a
vadászattal és a kártérítésekkel kapcsolatban.
A cikk leadásáig válasz nem érkezett, így a

havi számban adok róla

Hirdetési lehetőség!
Lehetőség van hirdetést elhelyezni
Dunaalmási Híradóban, több méretben.

Részletekről érdeklődni
dunaalmasihiradoc&~cimail.com-on lehet.

a

aDunaalmás Község Önkormányzata



Önkormányzati hírek
A képviselő-testület május hónapban nem ülésezett.

. Időközi választás hírei
Dunaalmáson az önkormányzati képviselők és
polgármester időközi választásának jelöltállitási
szakasza május 23-án befejeződött. Az ajánlóívek a
helyi választási irodához visszaérkeztek, az ajánlások
ellenőrzését •a választási Iroda elvégezte. A helyi
választási bizottság a jelölteket nyilvántartásba vette,
illetve kisorsolta a szavazólapok megjelenítési
sorrendjét. Az alábbi jelöltek lettek nyilvántartásba
véve, melyek a szavazólapi megjelenítés sorrendjében
kerülnek felsorolásra:
Polgármester jelöltek:

- Ollé Arpád f’üggetlenjelölt
- Holbik Márton Magyar Munkáspárt jelöltje
- Domján Viktor függetlenjelölt

Képviselő jelöltek:
- Baranya Gábor függetlenjelölt
- László Jánosné független jelölt
- Holbik Márton Magyar Munkáspárt jelöltje
- Munkácsi Csilla független jelölt
- Krakkai Csaba András független jelölt
- Pap Eva fliggetlen jelölt
- Bélai András független jelölt
- Czérna Brigitta független jelölt
- Kecskeméti József független jelölt
- Kun Lajos Zoltán független jelölt
- Czérna Zoltán Tibomé független jelölt
- Simon Zoltán függetlenjelölt
- Horváth Vincéné független jelölt
- Domján Viktor függetlenjelölt
- Vajas Zoltán független jelölt

Makay Tibor
kirendeltség-vezető

Több mint 170 segítő kezet kaptunk egy napra, 2016.
Május 7-én, a diakóniai napra. Dunaalmáson, ahol a
Szeretet-Otthon van, évről évre megrendezésre kerül ez a
nap, amikor a környező gyülekezetek ellátogatnak
hozzánk, hogy két kezüket ajánlják fel szolgálatra.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves olvasót.
itt fent a Fűzi-hegyen vidáman élnek az otthon lakói. A
hatalmas épület és az óriási erdős udvar elegendő
feladattal lát el bennünket egész évben. A tavaszi
nagytakarításhoz azonban szükségünk van segítő kezekre.
Ebben az esztendőben több mint 85 keresztyén testvér
erkezett hozzánk, hogy részt vegyen a belső-, és külső
takarításban. Az asszonyok seprűt és rongyot kaptak —

tisztítószerekkel, hogy az épület nagytakarításában
segédkezzenek. A férfiak az udvaron szorgoskodtak:
fűnyírás, tereprendezés, sővényvágás volt a fő feladat.
Délben közös istentisztelettel és finom ebéddel zártuk a
Diakóniai napot. Istennek legyen hála, hogy vannak még
segítő kezek, akiket az Úr évről-évre Dunaalmásra vezet.

Márkus Dániel intézményi lelkész
Dunaalmási Szeretetház
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Beszámoló a 2016. évi Öregmalom Kupa és a
Dunaalmás Sakkbajnoka versenyről

201&. május 16-án (idén is pünkösd hétfőjén) került sor
a 1!. sakkversenyre, ahol eldőlt, hogy ki Dunaalmás
sakl’bajnoka ebben az évben, valamint nagyszerű
versenyen vehettek részt a Tatabánya, Naszály és
Dunaalmas általános iskoláskorú gyermekei
Idén is a verseny helyszíne a dunaalmási Öregmalom
volt Szervezését Czeglédi Zoltán Dunaalmás
polgármestere és én kezdeményeztem és vállaltam.
22-en ültek a sakktáblák mellé és küzdöttek 7
fordulóban 15-15 perces gondolkodási idővel.
A bíró a megyei sakkszövetség bírája, Kuihanek József
volt Bata Gábor kezelte a számítógépet, amelyen a
regisztrálást es a sorsolast intezte hibatlanul.
A versenyt megtekintettek a megyei sakkszovetség
vezetoi is: László Imre és Horvath Csaba.
Czeglédi Zoltan polgármester nyitotta meg a versenyt 9
órakor és kb 13 órakor ő adta át a díjakat a verseny
győzteseinek.

2016. óv Dunaalmás Sakkbajnoka: Varga Tamás
(immár ötödször) 5,5 pontot elérve.

A gyerekek versengését két kategóriaban értékeltük:
1. az Élő ponttal rendelkezők között:
1. Német Csaba Naszály, akit minden ellenfelet
legyőzve - 7 ponttal abszolút győzteskent
ünnepel h ettünk.
2. Nagy Péter Bálint Tatabányaról 4 5 ponttal
3. Talabár Imre Dunaalmás 4,0 ponttal

2. az Élő ponttal nem rendelkezők közötti sorrend.
1. Bányóczki Virág Naszály 4,5 ponttal
2. Véber Patrik Naszály 4,5 ponttal
3. Német Máté Naszály 4,0 ponttal

A dijak átadasa után feleségem — dr. Sineger
Elonóra — valamennyi versenyzőnek ajándéktárgyakat
adott át, amelyeket a szponzoroknak (Dunaalmas
Polgármesteri hivatala, Kulhanek József versenybíró és
Vidovszky család) köszönhettünk.

Köszönöm szépen valamennyi résztvevőnek a
versenyzést. Köszönet illeti a versenyzők kisérését,
támogatását.

Jovőre, ismét pünkösd hétfőjén
megrendezzük a 16 Öregmalom Kupát és a Dunaalmas
Sakkbajnoka vetélkedőt.

Vidovszky Ferenc
az Öregmalom Sakk kör vezetője



HIRDETMÉNY

DUNAALMÁS KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
KITŰZTE A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS

POLGÁRMESTER IDŐKÖZI VÁLASZTÁSÁT.

.‘ A SZAVAZÁS
2016. JÚNIUS 26-ÁN (VASÁRNAP)
6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

A VÁLASZTÓPOLGÁROK A NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNT FELVÉTELÜKRŐL
A NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODÁTÓL KAPTAK ÉRTESÍTÉST.

AKI NEM KAPOYF ÉRTESÍTŐT, VAGY AZT ELVESZTETTE, A HELYI
VÁLASZTÁSI IRODÁTÓL KÉRHETI AZ ÉRTESÍTŐ PÓTLÁSÁT.

SZAVAZNI CSAK SZEMÉLYESEN, A VÁLASZTÓPOLGÁR
SZEMÉLYAZONOSSÁGÁNAK ÉS LAKCÍMÉNEK, VAGY SZEMÉLYI

AZONOSÍTÓJÁNAK IGAZOLÁSÁT KÖVETŐEN LEHET.

A SZAVAZÓ SZEMÉLYAZONOSSÁGÁT AZ ALÁBBI, MAGYAR HATÓSÁG ÁLTAL
KIÁLLÍTO1T ÉRVÉNYES IGAZOLVÁNY(OK) BEMUTATÁSÁVAL TUDJA IGAZOLNI:

A) LAKCÍMIGAZOLVÁNY ÉS - SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY, VAGY
- ÚTLEVÉL, VAGY
- VEZETŐI ENGEDÉLY, VAGY

B) A LAKCÍMET VAGY SZEMÉLYI AZONOSÍTÓT TARTALMAZÓ
SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY

DUNAALMÁSON KÉT SZAVAZÓKÖR MŰKÖDIK:
-001. SZAVAZÓKÖR - CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ (ALMÁSI U. 32.)
-002. SZAVAZÓKÖR - SPORTHÁZ (TATAI U. 1.)

MOZGÓURNA IRÁNTI KÉRELEM A HELYI VÁLASZTÁSI IRODÁHOZ
NYÚJTHATÓ BE SZEMÉLYESEN, VAGY MEGHATALMAZOTT ÚTJÁN,

LEVÉLBEN, VAGY ELEKTRONIKUS ÚTON A VÁLASZTÁSOK HIVATALOS
HONLAPJÁN, TOVÁBBÁ ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL,

2016. JÚNIUS 24-ÉN 16.00 ÓRÁIG, VAGY
A SZAVASZÁS NAPJÁN 15.00 ÓRÁIG ANNÁL A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ

BIZOTTSÁGNÁL, AMELY SZAVAZÓKÖR NÉVJEGYZÉKÉBEN SZEREPEL A
VÁALSZTÓPOLGÁR.

A MOZGÓURNA-IGÉNYLÉS MEGKÖNNYÍTÉSÉRE MINTANYOMTATVÁNYT
LEHET IGÉNYELNI A HELYI VÁLASZTÁSI IRODÁTÓL.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁSÉRT A TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL DUNAALMÁSI KIRENDELTSÉGÉN (2545 DUNAALMÁS, ALMÁSI

U. 32., TEL.: 34450-012) MŰKÖDŐ HELYI VÁLASZTÁSI IRODÁHOZ
FORDULHAT.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA



SZECHENYI
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I IJelentkezni lehet a teljesen ingyenes Digitális ismeretek
számítógépes képzésre GINOP-6.1.2 program

Kik jelentkezhetnek?

I Ha valaki az alábbi kategóriák egyikóbe tartozik, az jelentkezhet a teljesen ingyenes képzésre:

- 25 óv alattiak illetve pályakezdő fiatalok, akik tankötelezettségüket teljesítették, közép és

felsőfokú intézménnyel hallgatói jogviszonyban nem állnak I

- alacsony iskolai végzettségűek (általános iskola) és szakképesítéssel nem rendelkeznek
- munkanélküliek I
- közmunkások I

- rendszeresjövedelemmel nem rendelkezők

- 50 óv felettiek (korlátozás nélkül) I

- nyugdíjasok
- gyes-ről, gyed-ről, gyet-ről, ápolási díjról visszatérők i

- egy vagy többeltartottal egyedül élő felnőtt I
- megváltozott munkaképességűek

- etnikai kisebbsógheztartozó személyek

I Mit tanulnak?
I I

I IKER-l, IKER-2 gyakorlat orientált könnyen elsajátítható 70 tanórás képzési program.
~ Di&tális ismereteket: pc-k, tablet4el’ okostelefon-ok segítségével internet (levelezés, böngészés)

I használata.
‚ A képzes időtartama. I

i 5 hét, heti 3*5 óra (5’45 perc) ‚

I Avizsganapjánajándékbakaprnindenkiegytablet-et(táblagép). . I
: Érdeklődni- Geszler Anita ‚3 I
~ TeL: 0670/3954373 I
I I
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Gyermekfelügyelet programokkal

Nyári, nappali gyermekfelügyeletet biztosítunk a Művelődési házban. Tudjuk, hogy sok
szülőnek gondot jelent a nyári szünetben, az iskolás gyermek elhelyezése. Ezért gondoltunk
arra, hogy segítünk.

Időpont:
. július 4-8-ig,
. július 11-15-ig,

reggel 8:00-16:30-ig
reggel 8:00-16 :30-ig

Bármelyik nap lehet hozni a gyermeket. A programok és a gyermekfelügyelet ingyenes!

Célunk a környezetvédelmi ismeretek átadása és a helyismeret megerősítése, miközben
vidáman, játékosan töltik el a napokat.

Sok-sok színes programokkal várjuk a gyermekeket
(p1. fényes fürdő, szalonnasütés, kőpite kirándulás, látogatás a Lovardába, kreatív
foglalkozások stb.)
Jelentkezni a Művelődési házban lehet június 16.-án reggel 8 órától 18 óráig, Geszler
Anitánál.

Kellemes nyarat kívánnak a szervezők:
Geszler Anita, Wágner Helga és Kocsné Molnár Zsuzsanna
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