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2016. októberi programok
1. Szüreti Bál Nyugdíjas Klub (CsMH.)
20,00
6. Aradi vértanúk napja 16,00
22. Szüreti felvonulás (Pincétől-Pincéig)
23. Nemzeti ünnep 10,00
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Megyei Labdarúgó Bajnokság
5
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2016.09.24 16:00 D.M,A.c DUNMLMÁS

-

KISBÉRI SPARTACUS SE

7

2016.10.01 14:30 BAKONYSÁRIG4NYI SEll

-

D.M.A.c DUNMLMÁS

2016. 10.08 14:30 D.M.A.c DUNMLMÁS
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TEMETŐI FÁK KIVÁGÁSA
A katolikus temetőben néhány fa
már túl magasra nőtt, és egyre nagyobb
veszélyt jelent az alatta levő síremlékekre.
Ezért az esetleges károk megelőzése
érdekében ezeket a fákat az ősz folyamán
kivágjuk. A munkát alpinista szakemberek
végzik, gondosan ügyelve arra, hogy meg
ne sérüljenek a síremlékek.

D M A~ DUNMLMAS

Lakossági tájékoztató

Szuly László
egyházközségi képviselő
tel: 450-222

Könyvtári nyitva tartás
A Lenhardt György KözséRi

Dunaalrnás Község Önkormányzata a
lakosságifolyékony hulladék (szennyvíz)
elszállítására az alábbi
vállalkozással kötött kőzszolgáltatási
szerződést:
BAZSIKA TRANS KFT. Székhely: 2800
Tatabánya, Bánhidai ltp. 104. fsz/2.
Telefon:

06-20/964-1797, 06-20/357-4658

.

Könyvtár nyitva tartása
2016. szeptember 6-tól:

Hétfő

16.00-19.00

Kedd

15.00-18.00

Szerda

15.00-18.00

Csütörtök

14.00-17.00

I A képviselőÖnkormányzati
hírek
I
testület 2016. augusztus 25-én
rendkívüli ülést tartott, melyen az alábbi
döntések születtek:
A képviselő-testület elfogadta a Tatai
Rendőrkapitányság vezetője, dr. Friedrich
Gábor r. ezredes által 2015. évre elkészített, a
település közbiztonsági helyzetéről szóló
beszámolóját.
A képviselő-testület elfogadta a Kék Duna
Óvoda alapító okiratának módosítását és
egyben elfogadta az óvoda egységes
szerkezetbe foglalt új alapító okiratát is. A
módosításra az óvodába felvehető maximális
gyermeklétszám megnövekedése és a
jogszabályi változások miatt volt szükség.
A képviselő-testület a vis maior pályázat
keretében felújítja a Nagy Kornél tér és a
Lilla
utca
közötti
aszfaltburkolatú
önkormányzati közutat. A munka elvégzésére
három árajánlat közül a legkedvezőbbet
benyújtó Pál Transz Bt-t bízza meg.
A képviselő testület módosította a
polgármesteri tisztség betöltésének módját.
2016. év szeptember 1. napjától társadalmi
megbízatásról főállásúra változtatta a
polgármesteri tisztség betöltésének módját.
A képviselő testület bruttó 550 000 Ft
egyszeri és vissza nem térítendő támogatást
nyújt a Dunaalmási Munkások Atlétikai
Clubja
(DMAC)
részére
fuígyííjtős
fűnyírót~aktor beszerzésére. A traktor
beszerzési ára kedvezményesen 800 000 Ft,
melyhez a Neszmélyi képviselő testület
200 000 Ft támogatást, míg Neszmély
polgármestere saját keretéből 50 000 Ft
támogatást nyújtott.
Más napirendet az üléseken a képviselők nem
tárgyaltak. A következő rendes testületi ülés
2016. szeptember 28-án 16.00 órakor lesz.
Makay Tibor
kirendeltség-vezető

Közérdekű hírek, kérések
Foglalkoztatásiprogram:

és

gazdaságfeilesztési

A programba belépő megyei szintű
konzorcium célja, hogy bevonja a helyi
önkormányzatokat
egy
olyan
tevékenységbe, melynek célja, hogy
kiszélesítse a munkaerőpiacra jutás
lehetőségét a munkanélküliek számára. A
célcsoport a regisztrált munkanélküliek,
munkát kereső váltani akaró dolgozók,
25 év alatti, 50 év feletti álláskeresők,
GYES-en, ápolási díjon lévők, tartós
munkanélküliséggel
veszélyeztetettek,
megváltozott munkaképességűek, nem
regisztrált álláskeresők.
—

—

A program nem csak a munkához jutást,
hanem a képzéseket is támogatni kívánja.
Terveik szerint a második szakma
megszerzése is ingyenessé válna esti
tagozatos
képzésben,
illetve
a
mesterképzés díját is le kívánják
csökkenteni a jelenlegi 300.000 Ft-ról
60.000Ft-ra.
Megyei
A
program
felelősei
a
önkormányzat, kormányhivatal és a
Területfejlesztési Kft.
Vadhelyzet
A belterületen megjelenő és jelentős
károkat okozó vadakkal kapcsolatban az
elmúlt időszakban a következők történtek.
Sikerült tárgyalást folytatni a Rákóczi
Vadásztársaság vezetőivel, s a következő
ígéreteket kaptuk:
-

vadriasztó
szeres
„vadkerítést”
helyeznek ki a belterület, lakóövezet
határában,

-

ún. „zöld hajtással” megpróbálják a
vadakat a faluból visszaszorítani a
vadászterületre,
folytatják a vadkilövéseket.

Hogy az ígért lépések
főleg a
szarvasbőgés miatt a kilövések mikor és
mekkora
eredménnyel
járnak,
a
közeljövőben kiderül.
-

-

Tűzgyújtás, „csendrendelet”
Két olyan hétköznapi tevékenységről
röviden, amelyről lehet rendeletet alkotni,
de erről véleményem szerint egy kis
odafigyelésnek köszönhetően le is
mondhatnánk.
Tüzet gyújtani az elkövetkező időben
hétköznap lehet, remélem mindenki úgy
véli, hogy a vasár- és ünnepnapokon, főleg
a déli-kora délutáni órákban nem kéne,
pláne, ha a szomszéd éppen kiteregetett.
A hétvégi kerti (rotálás, permetezés,
favágás, fűkaszálás) munkákat is lehet úgy
időzíteni, hogy az a legkevesebb
háborgatást okozza, mindamellett, hogy
megértjük, ha valaki a hétvégén tudja csak
megoldani a telek rendbetételét.
A végén egy rövid gondolat a reggeli-kora
délutáni iskolai és óvodai közlekedési
helyzetről. Egy kis sétára ösztönöznék
mindenkit és a probléma egyből könnyebb
lenne. A főút és a tornaterem miatt
egyébként is nehéz helyzet nem oldódna
meg varázsütésre, de ha nem szeretné
mindenki a gyermekét az iskola bejáratáig
szállítani, a többi munkába járó egy kicsit
fellélegezne.
Tisztelettel és köszönettel: Ollé Árpád

L

Lakossági tájékoztató

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
az avar és kerti hulladékok nyílt téri
égetéséről
szóló
5/2015.(LlI.25.)
önkonnányzati
rendelete
értelmében
szeptember,
október
és
november
hónapokban a munkaszüneti napok
kivételével (vasárnap és az ünnepnapok)
minden napon megengedett a kerti hulladék
nyílt téri égetése. Kerti hulladéknak
tekinthető f!i, falomb, kaszálék, nyesedék,
gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb
növényi rnaradvány. Az égetés az Országos
Tűzvédelmi
Szabályzat
előírásainak
betartásával végezhető. Kerti hulladékot
közterületen égetni tilos.

Szívesség Szolgálat

D u naa I más, Neszmélyi rászoruló
családnak
ajánlottak
egy
fel
Panasonic, kiválóan működő, 72 cm.
képátlójú, színes televíziót, melynek
Szinte
új
távirányítója
van.
Jelentkezni
a
06205966542-es
telefonon a 5zívesség Szolgálatnól

Csokonai Művelődési Ház

21.
SZEPTEMBER

GYERMEKFELÜGYELET

—

28.

KÉzMűvEs

12.

GYERMEKFELÜGYELET

26.

HALLOWEEN

OKTÓBER

Dunaalmási Református Szeretetház
Július
Sokat készültünk a Hídverő napokra, amelyek
július 2-3 között voltak Neszmélyen.
Felléptünk a minyonokkal. A hatalmas taps
jelezte, elnyertük a közönség szívét. A fellépés
után jólesett egy kis pörkölt, kenyérrel ás
savanyúsággal.
4.-én indult az 5D (Önkéntes Tábor
Dunaalmás) második turnusa. 18 fiatal érkezett
egy hétre, hogy szeretetben szolgáljanak. A
takarítás, fűnyírás, sövényvágás, konyhai
kisegítő feladatok mellett jutott idő pihenésre,
beszélgetésre,
hajókázásra,
strandolásra,
kézműves-foglalkozásra, áhítatra.
8.-án egy különös színházi élménnyel
gazdagodhattunk. A Neszmélyen tartott
színész tábor záró előadását tekinthettük meg,
a neszmélyi hajó skanzen udvarán. Az utolsó
jelenet mindnyájunkat megragadott. Márai
Sándor és Illyés Gyula verseiből készült
előadás
1956-ról.
Köszönjük
ezt
a
felejthetetlen emléket.
9.-én szombaton egyik munkatársunk unokáját
kereszteltük meg itt az intézményben.
13.-án érkezett a Nagyberegi csapat. 18 fővel
vették fel a munkát és szolgáltak közöttünk.
14.-én „nemzetközi dicsőítő Óra” volt itt
Dunaalmáson, ahol átélhettük Isten szeretetét.
Istentiszteletet tartottunk az udvaron és
énekeltünk, mikor mintegylO Fiatal érkezett
Irországból. Enekkel és bizonyságtétellel
szolgáltak lakóinknak, munkatársainknak.
Közben a Nagyberegi fiatalok is befejezték a
munkát. Hamar ők is gitározni és énekelni
kezdtek. Istennek legyen hála ezért a hatalmas
ajándékért. Balra fent: Kárpát-aljai, alatta
írországi Fiatalok szolgálata. Figyeld a kezeket.
17.-én közös istentiszteletet tartottunk a
Nagyberegiekkel, utána minden egységben
énekeltünk, imádkoztunk. Aldott nap volt.
24.-én
Győr-Szabadhegy
gyülekezetébe
látogattunk, ahol az egész napot testvéreinkkel
töltöttük. Este már Almáson közös vacsorán
vettünk búcsút a Nagyberegiektől.
28.-án az Amsterdami If]úsági Zenekar adott
jótékonysági koncertet. Erről bővebben a
szeptemberi almalevelekben olvashatsz.
—

Az
Országos
Rendőr-főkapitányság
pályázatot hirdet a
Készenléti Rendőrség Határvadász Revetési
Osztályainak állományába
Járőrtárs
beosztás betöltésére

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket
betöltött, a felvételi követelményeknek
megfelelő
magyar
állampolgárok
jelentkezését várjuk.

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos
időtartamú moduláris képzésben vesznek
részt, amelyet követően sikeres vizsga
esetén
őr-járőrtárs rész-szakképesítést
(010 51 861 03) szereznek. A résztvevők a
képzés
első
két
hónapjában
munkaviszonyban állnak, majd a második
hónap végén sikeres modulzáró vizsga
letétele esetén a Készenléti Rendőrség
hivatásos állományába 12 hónap prábaidő
kikötésével kerülnek kinevezésre.
—

—

—

—

A beosztásban ellátandó feladatok:
Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel
rendelkező
hivatásos
állományú
járőrtársak a Határvadász Bevetési
Osztályok feladatainak ellátásában vesznek
részt.

—

A pályázati felhívás teljes anyaga, illetve a
szükséges
dokumentumok
letölthető
csatolmányként érhetőek el.
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Tisztelettel meghívjuk

2016. szeptember 27-én (kedden) 18 órakor
az Csokonai Művelődési Házban

(Dunaalmás,Almásiu.82.)

a KEM Kormányhivatal Tatai Járási Hivatal által szervezett

Munkaero
ÁLL~scij~ ~‘tL~toI~,

rénzések

ékoztatójára
Szolgáltatási, támogatási lehetőségek

Tatai járás munkaerő-piaci helyzete

Munkaviszonyban állók, vagy CYES-en lévő]’ részére nyújtható
kiemelt szolgáltatások

J%’Iuflkaviszonyban állók közvetítést icérőként történőregisztrációja helyben1

