Dunaalmási
Híradó

Lomtalanítási tájékoztató 2017

Elektronikai hulladékot (tv, rádió,
hűtőgép, porszívó, hajszárító, tűzhely, stb.)

DUNAALMÁS településen a lomtalanítás
2017. MÁJUS 29-én HÉTFŐN kerül
megrendezésre.

Veszélyes hulladékot (festéket, ragasztót,
vegyszereket, gyógyszereket, növényvédő
szereket, fáradt olajat vagy ezekkel
szennyezett
tárgyakat,
akkumulátort,
elemeket, gumiabroncsot, stb.)

A
lomtalanítást
a
településen
közszolgáltató, VERTIKÁL Nonprofit Zrt.
végzi.
Kérjük, az elszállítandó lomokat reggel 6
órára helyezzék el közterületen, úgy, hogy
azt a begyűjtést végző jármű meg tudja
közelíteni és a rakodás biztonságosan és
balesetmentesen elvégezhető legyen.
A lomtalanítás során kérjük, amennyiben
lehetséges, a kisdarabos lomhulladékát
nyitott zsákban vagy dobozban helyezze
ki, ezzel könnyítve meg munkatársaink
munkáját.
Éves lomtalanítás keretében háztartási
lomok- háztartási berendezési tárgyak,
bútorok, műanyag eszközök, könyvek,
ruhák, szőnyegek, megunt játékok stb.kerülnek elszállításra.
Éves lomtalanítás során nem szállíthatunk
el :

Építési törmeléket (kibontott ajtót,
ablakot, kádat, csempét, gipszet, téglákat,
betont, cserepet, stb.)
Zöldhulladékot, (gally, salak, trágya,
szalma, egyéb növényi és állati hulladék)
egyéb mezőgazdasági, ipari hulladékot
Kérem, figyeljen arra, hogy csak a
lomtalanításkor elszállítható tárgyakat
helyezze ki, ezzel ügyelve környezete
tisztaságára.
Segítő együttműködésüket megköszönve:
VERTIKÁL Nonprofit Zrt
A dunaalmási Kék Duna óvoda
2017. március 21-én vas-, 23-án reggel 8
órától 12 óráig pedig elektronikai hulladék
gyűjtést szervez az óvoda udvarán.
Március 28-án 12 órától 16 óráig az
Almáskertben (régi óvoda) lesz lehetőség
leadni az elektronikus hulladékot.

Megyei Labdarúgó Bajnokság
2017-02-25 14:00
D.M.A.C DUNAALMÁS -SZÁKSZENDI SE

2017-03-05 14:30
CSÉM - D.M.A.C DUNAALMÁS

2017-03-11 14:30
D.M.A.C DUNAALMÁS - BAJ KSE

2017-03-19 15:00
RÉDE KSE - D.M.A.C DUNAALMÁS

Adózói tájékoztató
Helyi adózók tájékoztatása
Tájékoztatom a tisztelt adózókat, hogy Dunaalmás
Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi
adókról szóló 24/2012. (XI. 29.) rendeletében az idei
évre sem változtatott az adómértékeken. A Rendelet
megtekinthető Dunaalmás Község hivatalos honlapján:
www.dunaalmas.hu.
Ennek értelmében:
Magánszemélyek kommunális adója:
8.000,- Ft /év/ adótárgy

2017-03-25 15:00
D.M.A.C DUNAALMÁS - ALMÁSFÜZITŐI SC

Építményadó:
N
Építményadó:

Kék Duna Óvoda
Farsangi bál az óvodában
2017. január 6-án tartottuk az óvodában a minden évben
szokásos téltemető farsangi mulatságot. Ezt a napot a móka
és kacagás, a jókedv és sok-sok szórakoztató játék jellemzi.
Persze elmaradhatatlan a jelmezbe öltözés. Itt minden
gyermek azzá válhat, ami az álma: hercegnő, királylány,
pillangó, tündér, ördög, katica, szuperhős, és még
sorolhatnám. Kicsik és nagyok önfeledt szórakozása. Tízórai
után mindenki jelmezbe öltözött, majd végig látogatva az
összes csoportot, ahol bemutathatták jelmezüket, és
táncolhattak a vidám zenére. Majd mindenki a saját
csoportszobájában folytatta a mókázást. Itt ügyességi
feladatok voltak, perec evési verseny, szívószállal ivó
verseny, lufi kergető verseny, seprű táncoltató mulatság.
Természetesen az igazi téltemetés sem maradhatott el. Ezt
közösen a tornaszobában játszottuk. Körjátékokkal,
mondókákkal, zajkeltő eszközökkel űztük el a telet, mely
láthatóan sikeres is lett.
Itt szeretnénk megköszönni a szülőknek a sok finomságot,
mellyel hozzájárultak rendezvényünk sikerességéhez.
Ezzel azonban nem ért véget a programunk. Délutánra még
egy téltemető mulatságra hívtuk a gyerekeket, szülőket,
nagyszülőket és testvéreket. A Vaga Banda Társulat
nagyszerű gólyalábas téltemető előadására. Sajnos az
időjárás közbe szólt, így az udvari programot a Művelődési
Házban kellett megtartani. A háromtagú társaság nagyon
színvonalas előadása azonban így is nagyszerű élményt
nyújtott a gyerekeknek, és a felnőtteknek egyaránt. Az
interaktív játékokba bevonták a kicsiket és a felnőtteket is.
Vidám, felhőtlen szórakozást nyújtottak a jelenlévőknek.
Ezzel a nappal sepertük ki a telet az óvodásokkal, és
reméljük, most már megérkezik a tavasz.

Telekadó:

600,- Ft /m2
40,- Ft /m2

Helyi iparűzési adó:
-

állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység
esetén az adóalap 1,5 %-a,
ideiglenes
jelleggel
végzett
iparűzési
tevékenység esetén naptári naponként 3.000,Ft/ nap.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
alapján beszedett gépjárműadó mértéke sem
változott.
A beszedett gépjárműadó 60 %-a a központi
költségvetést, 40 %-a Önkormányzat költségvetését
illeti meg.
Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy az idei évben azon
adózók kapnak gépjárműadó kivetésről határozatot
-

-

akik a tavalyi év folyamán vásárolták
gépjárművüket és az idei évtől kell adót
fizetniük, illetve
gépjárművük életkora miatt változik a
fizetendő adó mértéke.

Az éves adót minden adónemben továbbra is két
részletben 2017. március 16-ig, illetve 2017.
szeptember 15- ig kell megfizetni.
Kérdés esetén szívesen állok rendelkezésükre a
34/450-012 / 2- es melléken, vagy 30/504-6628-as
mobilszámon, vagy személyesen a 2545 Dunaalmás,
Almási u. 32. sz. alatt a földszinti irodában, illetve emailben ado.dunaalmas@gmail.com elérhetőségen.
Dunárné Németh Renáta
adóigazgatási ügyintéző

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület január 25-én ülésezett. Az
üléseken az alábbi döntések születtek.
A képviselő-testület elfogadta Dunaalmás
Önkormányzatának 2017. évi költségvetését. A
költségvetési
rendelet
és
mellékletei
megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján illetve a www.dunaalmas.hu
honlapon.
Meghatározásra került a Kék Duna Óvoda nyári
zárva tartása, illetve a következő nevelési évre
vonatkozó beíratás időpontja.
- Nyári zárva tartás: 2017. augusztus 7-től
2017. szeptember 1-ig tart.
- 2017/2018 nevelési évre vonatkozó
beíratás időpontja: 2017. április 24-tól
április 26-ig tartó időszak
A képviselő-testület a gyermekorvosi tanácsadás
biztosítása érdekében további egy évvel
meghosszabbítja dr. Boda Mária gyermekorvos
szerződését. A tanácsadás a továbbiakban is a
megszokott időpontban és helyen történik.
A képviselő-testület elfogadta a település 2017.
évi kulturális és egyéb rendezvényeinek
programtervét. A tervet az újságba mellékeljük.
A képviselő-testület közművelődési szerződést köt
a Kemence Hagyományőrző Gasztro-kulturális
Közösségfejlesztő Egyesülettel. Az Egyesület
tevékenységében olyan vállalások vannak,
melyekkel önállóan is színesíteni tudja a
programjainkat, ezzel némi terhet levéve a
szervezők válláról, kiterjedt kapcsolatrendszerük
által pedig szintén olyan kézművesek, művészek
segítségét kérhetjük, akiknek a bevonása
színesítheti a hangulatot, nem beszélve annak az
esélyéről, hogy olcsóbban juthatunk hozzá a
szolgáltatásokhoz. Az együttműködés a községnek
pénzébe nem kerül.
A képviselő-testület tornacsarnok-használati
megállapodást
köt
az
Egészségforrás
Tornacsarnok használatára vonatkozóan a
Dunaalmási
Csokonai
Általános
Iskola
fenntartójával,
a
Tatabányai
Tankerületi
Központtal. Az általános iskola heti 40 órában

használja a tornacsarnokot, 1 000 Ft/óra bérleti díj
fejében, ami a fenntartási költségek felét fedezik.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy az iskolai
foglalkozásokon túl a sportolni szándékozók
részére bérelhetővé teszi a tornacsarnokot. A
használat rendjéről szabályzatot fogadott el, ami
tartalmazza a bérlés feltételeit, és a bérleti díjat. A
csarnok bérleti díja 3 000 Ft/óra, a bérleti
szándékot írásban, az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon lehet benyújtani, a szabad
időpontokra. A szabályzat, a kérelem és a
teremfoglaltságot mutató táblázat megtalálható a
www.dunaalmas.hu
oldalon.
További
információkról külön cikkben adunk tájékoztatást.
A tornacsarnok felügyelete és tisztántartása
végett gondnokot alkalmaz a képviselő-testület.
Bocska Lajos dunaalmási lakost bízta meg feladat
ellátásával. A terem hatékony tisztántartása
végett egy takarítógép beszerzéséről döntött a
képviselő-testület. Több típust megvizsgálva a
Nilfisk Ba 510 típusú használt takarítógép került
kiválasztásra, melyre 470 000 Ft + Áfa összeget
különített el.
A
jogszabályi
változások
hatására
az
alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése a
polgármester tiszteletdíjával együtt 2017. január
1. napjától módosult, ezért az alpolgármester
tiszteletdíjának
és
költségtérítésének
meghatározásáról újra kell döntenie a képviselő
testületnek. Dunaalmás esetén a társadalmi
megbízatású alpolgármester bére a társadalmi
megbízatású
polgármester
tiszteletdíjának
maximum 90%-a lehet. A társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíja a rendes főállású
polgármester tiszteletdíjának 50%-a, azaz 199 450
Ft, ennek maximum 90%-a lehet az alpolgármester
tiszteletdíja, továbbá költségtérítés illeti meg,
melynek mértéke az illetményének 15%-a. Eddig
70-90%-ban
lehetett
meghatározni
az
alpolgármester illetményét, a módosítás kivette a
törvényből a minimumként meghatározott 70%ot, tehát kevesebb is megállapítható. Az alakuló
ülésen
70%-ban
állapították
meg
az
alpolgármester tiszteletdíját. A képviselő-testület
a továbbiakban is 70 %-os szinten tartja az
alpolgármester tiszteletdíját, ami a változtatások
hatására 139 600 Ft/hó, illetve a költségtérítést
20 900 Ft/hó összegben állapítja meg.

A képviselő-testület a községüzemeltetési
feladatok hatékony ellátása érdekében egy
könnyű pótkocsi beszerzéséről döntött, melynek
össztömegé 750 kg-ban határozta meg. A pótkocsi
beszerzésére bruttó 400 000 Ft-ot különített el a
testület.

Makay Tibor
kirendeltség-vezető

Csokonai Általános Iskola
Tanév közben félúton

A Csokonai Általános Iskola tanulóinak
életében a január 20. nagyon fontos dátum volt,
hiszen addig tartott a tanév első féléve, s akkor
került sor a szeptembertől kezdődő, 19 tanítási
hétből álló időszak értékelésére.
Jelenleg 123 tanuló jár iskolánkba. Nagy
örömünkre a tanulólétszám az utóbbi években
folyamatosan emelkedett: a 2011/2012. tanév
végén 97 fő, a 2012/2013. tanévben 100 fő, a
2013/2014. tanévben 102 fő, a 2014/2015.
tanévben 110 fő és a tavalyi, 2015/2016.
tanévben 120 fő volt.
A 2016/2017. tanévben már minden osztályban
az új nemzeti alaptanterv szerint tanítottunk,
amely új tantárgyak bevezetését – pl. hit- és
erkölcstan, hon- és népismeret - is jelentette.
Ezekkel és a mindennapos testneveléssel a
tanulók terhelése is jelentősen nőtt, a kötelező
óraszám 1-3. osztályokban heti 25 óra, 4.
osztályban heti 27 óra, 5-6. osztályokban heti
28 óra és 7-8. osztályokban heti 31 óra.
A tanórákon kívül a délutáni időszakban alsó és
felső tagozatos napközit és tanulószobát,
különböző
szakköröket,
szabadidős
tevékenységeket
szerveztünk
az
érdeklődőknek,
lemaradó
tanulóinkat
felzárkóztató
és
fejlesztő,
tehetséges
diákjainkat
verseny-előkészítő
foglalkozásokon segítjük.

Az iskola félévi tanulmányi átlaga: 4,12; az
alsó tagozaté: 4,23; a felső tagozaté: 4,00. A
legjobban teljesítő osztálynak alsó tagozatban
az első és harmadik osztály, felső tagozatban a
nyolcadik osztály bizonyult.
A tanórai teljesítésen túl tanulóink sok iskolai,
területi és országos versenyen is összemérték
tudásukat.
Iskolai szinten a magyar népmese napja
alkalmából
mesemondó,
meseíró
és
meseillusztrációs rajzversenyt; a magyar nyelv
napjára
emlékezve
helyesírási
és
nyelvhelyességi versenyt szerveztünk.
A
meseverseny
eredményeiről
már
beszámoltam az újságban, a november 17-én
megrendezett helyesírási verseny különböző
korosztálybeli helyezettjei a következők lettek:
2. osztályban a legjobb eredményt Galambos
Gréta Panna érte el, a második helyezett
Bihacker Balázs, harmadik helyezett Juhász
Panna lett. 3. osztályban a legjobb helyesírónak
Horváth Dániel László bizonyult, ezüstérmes
Mócz Friderika Dorka és bronzérmes AbauZahr Nader lett. 4. osztályban Talabér Levente
Gábor végzett az első, Takács Zalán a második
és Füredi Tamás a harmadik helyen. 5.
osztályban Karasz Janka bizonyult a
legügyesebbnek, őt követte Darázsi Málna
Anna második és Horváth Levente Zétény
harmadik helyezettként.
Magyar irodalmi, nyelvtani és helyesírási
tudásukat területi és megyei versenyen is
összemérték tanulóink.
A tatai városi könyvtár meseíró versenyén
Lakatos Nikolett 2. osztályos tanulónk második
helyezett lett a város és városkörnyéki
nagyszámú induló között.
A november 11-én megrendezett Bolyai
anyanyelvi csapatversenyen is ügyeskedtek
harmadikos, negyedikes, ötödikes, hetedikes és
nyolcadikos tanulóink a korosztályonkénti
átlagosan 60 induló csapat között. Alsó
tagozatban a negyedikesek voltak a
legeredményesebbek, 11. helyezettek lettek. A
csapat
tagjai:
Balogh
Máté
Bence,
Pócsmegyeri Petra és Talabér Levente Gábor.
A felső tagozatos csapatok közül a
nyolcadikosok eredménye bizonyult a
legjobbnak, hiszen 20. helyen végeztek a

nagyszámú induló között. A csapat tagjai: Illés
Enikő, Kószás Daniella, Ollé Emese, Takács
Dorina.
November 23-án került sor a Kárpát-medencei
Simonyi
Helyesírási
verseny
iskolai
fordulójára, melyben a legszebb eredményeket
Karasz Janka és Darázsi Málna Anna 5.
osztályos, Harcsa Dániel Gellért 6. osztályos és
Ollé Emese 8. osztályos tanulók értéke el. Az
iskolai fordulók megyei összesítése után
kaptuk a hírt, hogy Emese megyei 7.
helyezettként továbbjutott a megyei döntőbe.
Matematikából is szép eredményeket értek el
diákjaink.
A
szeptemberben
Tatán
megrendezett "Természettudományok és
matematika a természetben", röviden a
MATATA-túrán negyedik, ötödik, hatodik,
hetedik és nyolcadik osztályos csapataink
vettek részt.
Az
induló
csapatok
közül
a
legeredményesebben
negyedikeseink
szerepeltek: a városkörnyéki csapatok között
első helyezettek lettek, de az összesített
eredménylista alapján is dobogóra állhattak, a
csapatot csak a szervező Vaszary Általános
Iskola kettő csapata előzte meg. A csapat
tagjai: Balogh Máté Bence, Füredi Tamás,
Takács Zalán és Talabér Levente Gábor.
Október 14-én került sor a Bolyai
matematikaversenyre, ahol diákjaink 4 fős
csapatokban mérettették meg matematikai főleg logikai - tudásukat. A tatai Vaszary
Általános
Iskolában
megrendezett
versenyen harmadik, negyedik, ötödik és
nyolcadik osztályosaink vettek részt. Ezúttal a
harmadikosok szerepeltek a legsikeresebben:
iskolánk csapata a tizenkettedik helyen
végzett az ötvennégy induló csapat között. A
csapat tagjai: Galambos Bence Csegő,
Gölöncsér Barbara, Horváth Csenge Napsugár
és Nagy Fanni Kata.
A matematikai és logikai gondolkodást is
fejlesztő sakkfoglalkozásokra az idei tanévben
rendszeresen 18 tanulónk jár. Nagy örömünkre
a XXV. Bábolnai Sakkfesztiválon óriási siker
született: a kezdő fiúk kategóriájában Kun
Szabolcs 1. osztályos tanulónk aranyérmes lett
minden mérkőzést megnyerve, az alsós lányok
kategóriájában szintén első helyezés született,
Tamás Dominika Dorottya 4. osztályos tanuló
bizonyult a legjobbnak a mezőnyben.

Az őszi időszakban sportversenyben sem volt
hiány. A tatai edzőtáborban szeptemberben
megrendezett atlétika-, a szintén tatai kidobós
verseny és az októberi mezei futóverseny
eredményeiről már beszámoltam.
Több tanulónk iskolán kívüli sportegyesület
tagja, többen közülük szép eredményeket értek
el
a
különböző
versenyeken,
megmérettetéseken.
Alsó tagozatos tanulóink közül Takács Zalán a
Csákberényen megtartott országos tájfutó
versenyen jeleskedett terepfutásból és
tájékozódásból, a rangos rendezvényen
kezdőként 14. helyezett lett. Zalán augusztus
óta tagja a tatai Megalódusz SE Tájfutó
Szakosztálynak.
Nagy Lilla Krisztina 5.osztályos tanulónk az
esztergomi
Mikulás
Kupa
kick-boksz
versenyen súlycsoportjában 1. helyezett lett a
lányok között. Lilla az iskolai kick-boksz
csoport tagja.
Horváth Levente Zétény 5. osztályos tanulónk
vívásban ért el sikereket, az országos VIII.
Veresegyház Kupán és a Péntek Kupa
versenysorozaton egyaránt első helyezett lett
korosztályában. Az országhatárokon túlmutató,
nemzetközi Olimpici Épée Grand Prix
versenyen is a dobogóra állhatott, harmadik
helyezett lett. Herceg Martin 7. osztályos
tanuló szintén a Péntek Kupa országos
versenysorozaton jeleskedett, korosztályában
ezüstérmet szerzett. Mindkét fiú az OMS-Tata
Iron Trade Vívóegyesület tagja.
Karate sportágban a Czintos testvérek kettő
ezüstérmet is szereztek: az 5. osztályos Tamás
a Répcelakon megrendezett IV. Rakurai Kupa
országos versenyen, a 7. osztályos Ákos a
várpalotai IV. Palota Kupa országos versenyen
lett második helyezett. Mindkét tanuló a tatai
Renmei SE Karate Sportegyesület tagja.
Polhammer Zoltán Országos Amatőr Gokart
Bajnokság összesített pontszáma alapján 4.
helyezett lett és nagy örömünkre a Magyar
Nemzeti
Autósport
Szövetség
sportszerűségéért és szabályos versenyzéseiért
neki ítélte „Az év sportembere 2016”
megtisztelő kitüntetést.

Nagyon
büszkék
vagyunk
tanulóink
kiemelkedő teljesítményére.
Az iskola tárgyi feltételei is jelentően javultak
az elmúlt időszakban. Legnagyobb, az iskola
életében történelmi jelentőségű változás, hogy
a Nemzeti
Köznevelési Infrastruktúra
Fejlesztési Program keretében elkészült a
régóta áhított tornaterem, ami óriási lépés a
testnevelés és a szabadidős sporttevékenységek
szervezésében és hatékony megvalósításában.
Az Egészségforrás Tornacsarnok átadása
november 30-án történt meg.
Az iskola bútorzata és taneszközkészlete is
gazdagodott a tanév első félévében.
Szeptemberben a KLIK támogatásával 20
tanulói széket, 13 tanulóasztalt vásároltunk
közel 300 000 Ft értékben, a Tatai
Környezetvédelmi Zrt. felajánlásával és
Dunaalmás
Önkormányzatának
együttműködésével pedig 15 tanulóasztalt, 30
tanulói
széket
és
az
informatika
szaktanterembe 23 kárpitozott széket kaptunk
összesen 600 000 Ft értékben.
December hónapban taneszköz-készletünk
gazdagodott, igényeink alapján a KLIK közel
600 000 forintnyi keretet engedélyezett
iskolánknak, melyből tan- és sporteszközöket,
fejlesztő játékokat vásároltunk.
Nagy örömünkre megvalósult még egy
álmunk. A Szülői Munkaközösség és
Dunaalmás
Község
Önkormányzata
segítségével minden diákunk a karácsonyi
ünnepségen kapott egy iskola nevével és
községünket jelképező emblémával díszített
nyakkendőt, melyet ünnepélyek alkalmával
fognak viselni tanulóink, egységesítve
öltözetüket.
Eredményekben gazdag és programokban
bővelkedő félévet zártunk. Természetesen a
félévzárás nem ad lehetőséget a pihenésre, hisz
a tanév végéig – utolsó tanítási nap: június 15.,
csütörtök - tartó öt hónapban is akad tennivaló
bőven. Ezt az időszakot csak az április 14-től
21-ig tartó tavaszi szünet szakítja meg.

Tornacsarnok
Tájékoztatás az Egészségforrás
Tornacsarnok használatáról
Tornacsarnok címe: 2545 Dunaalmás, Csokonai
u. 20/A. (az általános iskola mellett)
Tornacsarnok bérlésével kapcsolatos
információkért forduljon bizalommal:

-

Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett
pénzügyi ügyintézőhöz személyesen, vagy
telefonon a 34/450-012/7-es melléken, 30/4533584 mobilszámon,vagy a
penzugy.dunaalmas@gmail.com email címen,
vagy

-

a Tornacsarnokban a gondnoknál, Bocska
Lajosnál személyesen, vagy telefonon a
30/942-5757 mobilszámon.

Tornacsarnok bérleti díja: 3 000 Ft/óra

A bérlés menete: A kérelmet írásban, az erre a
célra rendszeresített nyomtatványon, a használat
előtt 5 nappal kell benyújtani. Bérelni a szabad
időpontokat lehet. A kérelmet a polgármester
bírálja el. A bérléshez a kérelmezővel bérleti
szerződést kötünk.
Nyomtatvány beszerezhető:
- Tornacsarnokban Bocska Lajos gondnoknál,
- Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett pénzügyi
ügyintézőnél,
- www.dunaalmas.hu honlapon az Intézmények
menü Egészségforrás Tornacsarnok alpont alatt.

A Tornacsarnok beosztása megtekinthető:
- Tornacsarnokban Bocska Lajos gondnoknál,

2017. január 31.

- Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett pénzügyi
ügyintézőnél,

Horváth Anikó ig.

- www.dunaalmas.hu honlapon az Intézmények
menü Egészségforrás Tornacsarnok alpont alatt.

Az I. korcsoport fiúknál Kun
Szabolcs 7. helyen végzett 4 ponttal, de ő
még jövőre is ebben a korcsoportban
versenyez. Dunár Márk 3 ponttal a 18.,
míg Hajdú Medox 2,5 ponttal a 23 helyet
szerezte meg.
A II. korcsoportban Sárközi Martin
7., Talabér Richárd a 8. helyen végzett
3,5-3,5 ponttal.
Beszámoló a sakk kör eredményeiről
Az elmúlt hetekben a dunaalmási sakk
szakkör diákjai két megmérettetésen is
részt vettek.
A 25. Bábolnai Sakkfesztiválon január
28.-án 9 gyermek képviselte községünket.
A kezdő fiúk versenyét Kun
Szabolcs 1. osztályos tanuló nyerte 6,5
ponttal veretlenül a 19 fős mezőnyben,
ahol az óvodás és első-másodikos fiúk és
lányok együtt versenyeztek. Dunár Márk,
2. osztályos tanulónak ez volt az első
versenye és 13. lett 3 ponttal.
Tircs
Janka
1.
osztályos
versenyzőnk, aki nemrég csatlakozott a
sakk szakkörhöz 1,5 ponttal a lányok
között 4. lett, így a teljes mezőnyben a 19.
helyen végzett.
A 3-4. osztályosok fiúk - lányok
szintén együtt versenyeztek 23 - an. 10.
lett Sárközi Martin, 12. Talabér Richárd,
21. Kurdi Eszter és 22. Tircs Simon.
A
lányok
versenyét
Tamás
Dominika 4. osztályos tagunk nyerte, aki
összetettben 13. lett.
A felsős fiúk - lányok mezőnye 42 fő
volt, Bélai Dominik az 5-8 osztályos
tanulókat
összegyűjtő
mezőnyben
kezdőként a 40. helyen végzett.
Egy
héttel
később
február
4.-én
Tatabányán a Sakk Diákolimpia körzeti
válogatója került megrendezésre. Reggel 9
órától este 18 óráig tartottak a több
korosztályban meghirdetett fordulók, ahol
a
diákok
életkoruknak
megfelelő
csoportokban küzdöttek.

A III. korcsoport lányoknál Tamás
Dominika 2 ponttal az 5. helyen végzett,
ami igen szép eredmény, hiszen ő életkora
szerint a felső tagozatosok között
versenyzett 4. osztályosként az 56.osztályosok között, ahol Bélai Dominik
2,5 pontot ért el a fiúk mezőnyében,
amivel a 16. helyet szerezte meg a
korcsoportjában.
Eredményeik mögött rengeteg munka,
odafigyelés és áldozat van. A tanév
kezdetén vállalták, hogy részt vesznek a
szakköri foglalkozásokon és nyakukba
vették ezzel a versenyzés terhét is. A
SPORT
maga,
a
legáltalánosabb
meghatározás szerint, olyan rekreációs
vagy versenycélú tevékenység, amely
fizikai erőre vagy ügyességre épül. Ha ezt
a definíciót vesszük alapul, a legjobb
érvek mellett sem vehetnénk sportnak e
királyi játékot. Azonban, ha a következő
definíciót vesszük elfogadottnak, vagyis
azt, hogy a sport felölel minden olyan
felüdülést célzó fizikai vagy szellemi
időtöltést, amely meghatározott szabályok
szerint versengésszerűen történik, akkor
a sakk sportnak tekinthető.(Forrás: Sakk
Lexikon). Sakkozóink az „edzéseken”
megtanulják
mi
a
fegyelem,
a
koncentráció. Megtanulják, hogyan kell
csapatban dolgozni, hogy jó csapattársak
legyenek, hogy kegyesen viseljék el a
vereséget és alázatosan a sikert.
Megtanulják kezelni csalódásaikat, ha
nem érik el a várt sikert. És mégis
visszamennek hétről–hétre. Megtanulják
elérni a céljaikat, tisztelve önmagukat,
társaikat, edzőiket. Az órákon, heteken,
hónapokon át tartó kemény munka

létrehozhat
egy
bajnokot, mert a siker
nem jön egyik napról a
másikra.
Köszönjük
edzőjüknek
Kiss
Istvánnak
a
támogatást,
a
versenyzőknek
és
szüleiknek az áldozatot, amit azért
hoznak, hogy mi büszkék lehessünk
községünk diákjaira, gyermekeire, akik
megye-szerte viszik jó hírét iskolánknak
és Dunaalmásnak.
Gratulálunk sikereikhez és további
eredményes versenyzést kívánunk!
Dunaalmásért Alapítvány, Horváth Ágota

Dunaalmásért Alapítvány
Klotild
„keresztje”

néni

Mindenkinek
megvan a maga
keresztje,
így
tartja a mondás.
Értelmezhetjük ezt úgy is, hogy
mindenkinek van egy útja, amin jár,
amit követ. A Vidovszky Ferenc
producer kezei alatt működő
Öregmalom Színtársulat azt az utat
választotta, hogy mások örömének
áldozzák szabadidejüket. Elfoglalt,
hivatásukban
fontos
szerepet
betöltő emberek ők, akik rengeteg
feladattal
birkóznak
meg
a
mindennapjaikban, ám hétről-hétre
összegyűlnek,
gyakorolnak,
összeolvasnak,
próbálnak,
terveznek, szerveznek azért, hogy
másoknak
kellemes
perceket
szerezzenek, mi több, megint mások
számára adományokat gyűjtsenek.

A szereplők között a közönség
számára már jól ismert nevek
tűntek fel; Entz László (aki újfent
magára vállalta a rendező szerepét
is) mellett Sineger Eleonóra, Nikl
Antal, Károlyi Dóra, Pataky Péter,
Somody Tilda, Zalai Márton,Rajtó
Eszter, Ujvári Zoltán, Lakatos Csiga
és Ifj. Zenthe Ferenc lépett
színpadra egy kiváló bohózatban.
Segítségükre voltak még, Entz
Sárika, mint súgó, Jásdi Bea és
Kotsis László, mint díszlet és jelmez
tervezők,
illetve
a
technikai
munkatársak
Tar
Szilárd
és
Strommer Domonkos.
Ollé Árpád polgármester felvezetőjét
követően újból egy Vaszary Gábor
darab (korábban a Bubus című
bohózat több előadást is megélt), a
Klotild néni került terítékre. Titkos
randevúra
készülő
feleség,
gyanútlan-gyanakvó férj, a szalon
ablakát „kibérelő” ismeretlen és
persze Klotild néni, akit mindenki
ismerni vél - persze nem túl jól – és
akire mindenki hivatkozik, egymás
mellett elbeszélő, önmagukat egyre
mélyebb gödörbe taszító szereplők
és persze sok-sok nevetés várta a
művelődési
házba
látogatókat
január 28.-án délután. Vidovszky
Ferenc köszönő szavai után a
szereplők
vastaps
kíséretében
vonultak le a színpadról.
A társulat által előadott darabok
minden
alkalommal
díjtalanul
megtekinthetőek, ám mindig van
egy kijelölt cél, egy „kereszt”, amire
jótékonysági
adományokat
adhatnak a kiváló kikapcsolódásért
cserébe a nézők.

Idén a Dunaalmásért Alapítványon
keresztül szó szerint egy „kereszt”re fordítódik a befolyt összeg. A
lelkes támogatóknak köszönhetően
164.705,- Forint gyűlt össze arra a
nemes célra, hogy Dunaalmáson az
Almási u. 163 előtt álló emlékhely
visszanyerje régi fényét. Közeledik a
kereszt állításának 80. évfordulója,
ezzel
a
nagymértékű
anyagi
segítséggel
és
önkéntesek
munkájával
megszépíthető
az
emlékhely maga és környezete is.

Köszönjük a színtársulatnak a
felejthetetlen élményt és a nézőknek
az adományokat. Köszönjük, hogy
jelenlétükkel
megtisztelték
rendezvényünket!
Horváth
Ágota,
Alapítvány

Dunaalmásért

Tájékoztató Vállalkozásoknak
hirdetés elhelyezésére
Tisztelt Dunaalmási Vállalkozók!
Az elmúlt időszakban több kérés érkezett
Hivatalunkhoz,
az
Által-ér
menti
kerékpárút
nyomvonalára
történő
hirdetőtáblák kihelyezésére. A kerékpárút
fenntartását nagyban nehezítené a sok
hirdetőtábla egyenkénti kihelyezése, ezért
az Önkormányzat úgy határozott, hogy
hirdető oszlopokat készít, melyeken 7 db,
egyenként 800 x 180 mm nagyságú
hirdetőtábla helyezhető el.
A hirdetés díja 300,- Ft/hónap. Az egységes
kinézet érdekében a tábla elkészítését egy
vállalkozóval végeztetnénk el, melynek
összege 5.500 Ft + áfa, amely a hirdető
költsége. A táblára elhelyezett szöveg, kép,
egyéb elképzelés egyedi, a hirdető
elképzelései szerint lehetnek, melynek a
táblára történő felvitelét a táblát elkészítő
vállalkozó a fenti árban elvégzi.
További információkért, és az igény
benyújtásáért forduljon bizalommal az
Önkormányzati Hivatal munkatársához,
Dunárné Németh Renátához (tel.: 34/450012,
30/504-6628,
vagy
ado.dunaalmas@gmail.com,
illetve
személyesen Dunaalmás, Almási u. 32.
földszinti iroda).

Lakossági tájékoztató
Dunaalmás Község Önkormányzata a
lakossági folyékony hulladék (szennyvíz)
elszállítására az alábbi
vállalkozással kötött közszolgáltatási
szerződést:
A keresztet 1938-ban a 38.
Eucharisztikus Világkongresszus
emlékére állították Dunaalmás és
Neszmély római katolikus hívei.

BAZSIKA TRANS KFT. Székhely: 2800
Tatabánya, Bánhidai ltp. 104. fsz/2.
Telefon: 06-20/964-1797, 06-20/357-4658

Elindult az Északdunántúli Vízmű Zrt. online
ügyfélkapcsolata!

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS TÁTI TÉRSÉG
2017

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. örömmel tájékoztatja
Fogyasztóit, hogy elindult online ügyfélkapcsolata.
Használatával bárhonnan, a nap 24 órájában, csupán
néhány kattintással biztonságosan
 rögzítheti mérőállását
 megtekintheti számláit, számlaegyenlegét
 bankkártyás fizetést indíthat
 számlamásolatot igényelhet
 időpontot foglalhat
 módosíthatja személyes adatait
 vagy akár e-számlára válthat!

Regisztráljon
a
https://edv.eforgalom.hu
weboldalon és intézze ügyeit egyszerűbben,
kényelmesebben és gyorsabban!
Szívesebben intézné ügyeit okostelefonján?

Mostantól erre is megoldást kínálunk, és az ingyenesen
letölthető

applikációnk

segítségével

könnyedén

megtalálja legnépszerűbb alkalmazásainkat.

Minden hétfőn és pénteken 17 órakor
a Csokonai Művelődési Házban
M.A.X. Training,
17.45 alakformáló
torna, csütörtökönként
hastánc 17.30-18.30
között!
Várjuk a sportolni vágyókat!

A kéthetente egyszer, SZERDAI napokon
ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás
feltétele, hogy a zöldjáratra jelentkező
lakosnak ne legyen lejárt hulladékszállítási
díjtartozása a szolgáltató felé. A maximum 1
m3
mennyiségű
zöld
hulladékot
a
következőképpen szükséges a szállításhoz
előkészíteni: - ág, nyesedék: legfeljebb 50 cm
átmérőjű, 70 cm hosszú kötegbe összekötve fűnyesedék, lomb: maximum 120 l-es,
bármilyen zsákban kihelyezve. A szolgáltatásra
legkésőbb minden héten kedd, 13 óráig lehet
jelentkezni a 33/313-084-es telefonszámon. A
közterületek tisztántartásának érdekében
kérjük, hogy az összegyűjtött hulladékot
SZERDÁN reggel 6 órára helyezzék ki az
ingatlanok elé.

