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Lakossági felhívás
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4)
bekezdése alapján minden földtulajdonos,
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!

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület május 31-én ülésezett.
üléseken az alábbi döntések születtek.

Az

A képviselő-testület elfogadta Dunaalmás Község
2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést és a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2016. évi
munkájáról szóló beszámolót.
A képviselő-testület zárt ülés keretében
kiválasztotta az önkormányzat által ellátandó
közétkeztetési feladatok biztosítására megbízásra
kerülő vállalkozót. 2017. június 19. napjától az ÉtelPosta Bt-t bízta meg a közétkeztetési feladatok
ellátására. Az étkeztetés lebonyolítása az
eddigiekben megszokott módon történik, a díja
június hónapban nem változik. Az étkezésért
fizetendő díjakat a képviselő-testület a következő
ülésén tárgyalja.
A képviselő-testület módosította a Kék Duna Óvoda
alapító okiratát, illetve elfogadta az új egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A módosítást a
magasabb szintű jogszabályok változása, illetve az
óvoda befogadó képességének növekedése
indokolta.
A képviselő-testület tárgyalta az ingatlanok
tisztántartásáról szóló helyi rendelet-tervezetet,
mely tervezet törvényességi egyeztetés alatt áll a
megyei Kormányhivatalnál. A rendelet legkorábban
a következő, azaz a júniusi ülésen kerülhet
elfogadásra.
Más érdemi döntést az ülésen a képviselő-testület nem
hozott. A következő rendes testületi ülés 2017. június
28-án lesz.
Makay Tibor
kirendeltség-vezető

Lakossági tájékoztató

Csokonai Általános Iskola

Személyi változás történt április hónapban a Tatai
Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási
Kirendeltségén (Polgármesteri Hivatal). Kovács
Szabina pénzügyi ügyintéző április 5. napjától
szülési szabadságát tölti. A gazdálkodási feladatok
ellátására április 18-ától Harasta Mária került
kinevezve.

Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az avar és
kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló
5/2015.(III.25.)
önkormányzati
rendelete
értelmében május, június, július és augusztus
hónapokban nem engedélyezett a kerti hulladék
nyílt téri égetése. Kerti hulladéknak tekinthető fű,
falomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány,
szár, levél, és egyéb növényi maradvány.

Június 20-án tartottuk a Csokonai Általános Iskola
tanévzáró ünnepélyét, mely 122 diákunknak a
vakáció kezdetét jelentette.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Az
élhetőbb Dunaalmásért szóló 14/2016. (IX.29.)
önkormányzati rendeletben a képviselő-testület a
közösségi együttélés alapvető szabályként
meghatározta, hogy robbanómotoros fűnyíró,
robbanómotoros fűrész, kerti traktor, rotációs kapa,
motoros permetező és ipari- vagy barkácsgép
Dunaalmás belterületén hétköznap 7 óra és 20 óra,
szombat 8 óra és 17 óra közötti időszakon kívüli
időszakban és vasárnap, illetve ünnepnapokon nem
használható.

A legjobb átlagot elért osztályok:

A rendelet értelmében, aki az engedélyezett
időszakon kívül a fenti eszközöket használja, az a
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el, ami 150.000 Ft közigazgatási
bírsággal sújtható!

4. osztály: Balogh Máté Bence, Takács Zalán,
Talabér Levente Gábor

Kérjük a fenti szabályok szíves megértését és
betartását a nyugodt közösségi együttélés
érdekében.

Ebben a tanévben iskolai szinten mesemondó,
meseíró, meseillusztrációs rajz-, helyesírási,
szavaló és népdaléneklési versenyt szerveztünk az
iskolában, ezeken kívül nagyon sok járási, megyei
és országos megmérettetésre került sor, melyeken
tanítványaink remek helyezéseket értek el alsó és
felső tagozatban egyaránt.

Dunaalmási Majális
Kiegészítés: Sajnálatos módon a múltkori cikkből
lemaradt a Dunaalmásért Alapítvány, amely
alapítója, Vidovszky Ferenc és titkára Horváth
Ágota – az Alapítvány támogatásán túl tevékenyen is részt vettek a nap programjaiban és
a szervezésben egyaránt.

/Andók Veronika/

Bizonyítványosztás után

Tanulmányi és versenyeredményekben egyaránt
nagyon sikeres tanévet zártunk.
Az iskola tanulmányi átlaga: 4,07; készségtárgyak
nélkül: 3,84.

o alsó tagozat: 3. osztály - átlag: 4,41
o felső tagozat: 8. osztály - átlag: 4,41
Kitűnő tanulóink száma: 16 fő
1. osztály: Bakulár Enéh Boróka, Baráth Barnabás,
Cseke Lili, Juhász Lana, Kun Szabolcs, Polhammer
Kristóf, Talabér Csenge Anna
3. osztály: Horváth Dániel László, Mócz Friderika
Dorka, Szépfi Hanna Flóra

5. osztály: Karasz Janka
8. osztály: Illés Enikő, Ollé Emese

Az alsó tagozat legjobb eredményei
Bolyai Matematika Verseny megyei forduló:

A Tatán megrendezett versenyen harmadik
osztályos csapataink nagyon szépen szerepeltek. A
legjobb eredményt a harmadikosok csapatai érték
el.
Az ötvennégy csapat közül egyik csapatuk – a
Legjobbak - 12., másik csapatuk - a Számok urai 16. helyezett lett a főleg városi iskolásokból álló
tanulók között.
A „Legjobbak” csapata: Galambos Bence Csegő,
Gölöncsér Barbara, Horváth Csenge Napsugár,
Nagy Fanni Kata
A „Számok urai” csapata: Horváth Dániel László,
Horváth László Máté, Mócz Friderika Dorka, Szépfi
Hanna Flóra
MATATA-túra
(Természettudományok
és
matematika a természetben) verseny:
A részvevőknek a tatai Cseke-tó környékén egy
térkép segítségével kell eligazodni a verseny
állomásai között, melyeken érdekes matematikai
feladatokat kellett megoldaniuk.
A versenyen első helyezett lett negyedik osztályos
csapatunk, melynek tagjai Balogh Máté Bence,
Füredi Tamás, Takács Zalán és Talabér Levente
Gábor voltak.
Bolyai Anyanyelvi Verseny megyei forduló:
A versenyen a legjobb helyezést negyedik osztályos
csapatunk érte el, az induló ötvennégy csapat
között 11. helyezettek lettek.
A csapat tagjai: Balogh Máté Bence, Pócsmegyeri
Petra, Takács Zalán, Talabér Levente Gábor.
Bendegúz Nyelvész Verseny:
A Komáromban megtartott megyei fordulón nagy
örömünkre a harmadikos Horváth Dániel László 10.
helyezett lett, a negyedikes Talabér Levente Gábor
pedig első helyen végzett.
Levente így képviselhette megyénket a verseny
Szegeden megtartott országos döntőjén, ahol
huszonharmadik lett. Ez nagyon szép eredmény,
hiszen korosztályában 2920 tanuló indult a
megmérettetésen.
Kistérségi olvasás-szövegértési verseny:
Eredmények osztályonként:
1. osztály: Bakulár Enéh Boróka 9. helyezett, Juhász
Lana 11. helyezett
2. osztály: Bihacker Balázs 8. helyezett, Galambos
Gréta Panna 11. helyezett
3. osztály: Horváth Dániel László 5. helyezett,
Galambos Bence Csegő 12. helyezett

4. osztály: Balogh Máté Bence 6. helyen végzett.
Kistérségi Levelezős Környezetismereti Verseny
feladatlapjai és a tatai forduló eredménye alapján
a legjobb helyezést Baráth Barnabás 1. osztályos
tanuló érte el, hatodik lett a közel száz versenyző
között.
Ugyanennek a versenynek a Kreatív munkák
kategóriájában Nádasdi Kamilla Szellő 1. osztályos
tanuló első, Szépfi Hanna Flóra 3. osztályos tanuló
harmadik helyezett lett.
A levelezős matematika versenyen Talabér Levente
Gábor teljesített a legjobban, ő vehetett részt a
matematika jutalomtábor munkájában.
Bendegúz Akadémia Tudásbajnokság levelezős
tanulmányi verseny:
A versenyen főleg második és harmadik osztályos
tanulóink indultak, eredményeik:
Szövegértésből a másodikos Lakatos Nikolett a
kilencedik, osztálytársa Dégen Botond Baltazár a
tizedik, a negyedikes Horváth Dániel László szintén
a tizedik helyen végzett.
Matematikából a harmadikos Horváth Dániel László
a nyolcadik, osztálytársai Szépfi Hanna Flóra és
Galambos Bence Csegő a tizenkettedik és
huszonkettedik helyezettek lettek.
Környezetismeretből a másodikos Galambos Gréta
Panna a negyedik, a negyedikes Galambos Bence
Csegő a nyolcadik és osztálytársa Szépfi Hanna
Flóra a tizenharmadik lett.
A Tatán megrendezett járási népdaléneklési
versenyen is büszkélkedhettünk, Bocsi Ramóna
negyedik osztályos tanulónk arany fokozatot
kapott.
A felső tagozat legjobb eredményei
Zrínyi matematika verseny:
Tanulóink a versenyben ügyesen szerepeltek.
Iskolánkból Horváth Levente Zétény ötödik
osztályos tanuló szerepelt a legeredményesebben,
a közel kettőszáz tanuló között 27. helyezett lett.
MATATA- túra
Iskolánk felső tagozatos csapatai közül a legjobb
eredményt a hatodikos és hetedikes csapatok érték
el, mindkét csapat a negyedik helyen végzett
korosztályában.

A 6. osztályos csapat tagjai: Basa Natália, Fischer
Klaudia, Kerecsényi Sándor Ákos, Nádasdi Jázmin
Éva
A 7. osztályos csapat tagjai: Dégen Adél, Kovács Kíra
Szilvia, Koszti Kitti, Lévai Márton Ferenc
Simonyi Helyesírási Verseny:
A Kárpát-medencei verseny megyei döntőjében az
iskolai fordulók eredményei alapján Ollé Emese
nyolcadik osztályos tanuló képviselte iskolánkat,
ahol 11. helyezett lett a nagyszámú versenyző
között.
Járási József Attila szavalóverseny:
A Tatán megrendezett versenyen a nyolcadikos
Albert Máté ezüst és osztálytársa Ollé Emese bronz
minősítést kapott.
Balogh
János
országos
környezetés
egészségvédelmi csapatverseny:
A főleg nyolcadikosokból álló versenyzők között
iskolánk csapata dobogós helyezett lett, harmadik
helyen végeztek a megyei megmérettetésen.
A csapat tagjai: a hatodikos Nádasdi Jázmin Éva, a
hetedikes Dégen Adél és a nyolcadikos Illés Enikő.
Országos Angol Nyelvi Verseny:
A 7. és 8. osztályosoknak szervezett verseny megyei
fordulójában Kecskeméti Zoltán 7. osztályos tanuló
kilencedik, Illés Enikő 8. osztályos tanuló tizedik
helyezett lett a megye legjobbjai között.
London Bridge Angol Nyelvi Verseny:
Az országos döntőbe három tanulónk jutott be
eredményei alapján. A Budapesten megrendezett
országos versenyen Illés Enikő 8. osztályos
tanulónk negyedik, az ötödikes Karasz Janka
tizennegyedik és a hetedikes Kecskeméti Zoltán
tizenhetedik helyezést ért el.
Litterátum angol nyelvi verseny:
A neves verseny megyei döntőjébe kilenc tanulónk
jutott be. Nagy örömünkre négy dobogós helyezés
is született.
Első helyezettek: Nagy Lilla Krisztina 5. osztályos és
Kecskeméti Zoltán 7. osztályos tanulók.
Harmadik helyezettek: Karasz Janka 5. osztályos és
Illés Enikő 8. osztályos tanulók.
A megye legjobb angolosai között a többiek is
nagyon szépen szerepeltek. A hetedikes Janovics
Ádám és a nyolcadikos Takács Dorina negyedik, az
ötödikes Darázsi Málna és a nyolcadikos Ollé Emese

ötödik, és a nyolcadikos Kószás Daniella nyolcadik
lett.
Középfokú angol nyelvvizsgát tett májusban
nyolcadikosaink közül Illés Enikő, Kószás Daniella és
Takács Dorina, és tesz a nyár folyamán Ollé Emese.
Nagyon örültünk, hogy két tanulónk a negyedikes
Takács Zalán és a nyolcadikos Ollé Emese a
komáromi Délibáb Színház színjátszó csoport
tagjaként ért el sikereket. A megyei színjátszó
fesztiválon csoportjaik ezüst és aranyérmet
szereztek. A megyei első helyezett csoport
tagjaként Ollé Emese részt vehetett a Pécsen
rendezett Weöres Sándor Országos Színjátszó
Fesztiválon.

Sporteredmények
A tanévben több kistérségi, területi sportversenyen
is ügyeskedtek tanulóink.
A tatai mezei futóversenyek legjobb eredményét
ősszel és tavasszal is a harmadikos Galambos Bence
Csegő mondhatja magáénak, aki a népes
mezőnyben második, majd negyedik helyezett lett.
A harmadik-negyedik osztályos tanulóinkból álló
csapatunk harmadik helyezett lett az őszi Tatán
megrendezett kistérségi kidobós bajnokságon.
A szintén Tatán megrendezett atlétikai versenyen
felső tagozatos fiúcsapatunk 4. helyen végzett.
Ugyanitt a legjobb egyéni eredményt az ötödikes
Kószás Lea érte el 9. helyezésével.
A tornatermünkben tartott I. kistérségi
kölyökatlétika versenyen is örülhettünk, hiszen
iskolánk csapata második helyezett lett.
Sakk-körünk egyre népszerűbb a gyerekek között, a
szakkörre átlagosan tizennyolc tanuló jár. Közülük
a legkiemelkedőbb teljesítményt az első osztályos
Kun Szabolcs nyújtotta, aki a házi bajnokságokat
többször megnyerte, és területi sakkversenyeken is
– többek között a XXV. Bábolnai Sakkfesztivál és a
Győr-Moson-Sopron megyei bajnokság – dobogóra
állhatott.
Több tanítványunk iskolán kívüli sportegyesület,
szakosztály tagja. Az ottani tevékenységükben is
kiemelkedő sikereket értek el:

Takács Zalán negyedik osztályos tanulónk a tatai
Megalódusz SE Tájfutó Szakosztály tagjaként
tájfutásban
jeleskedett,
a
Csákberényen
megrendezett országos tájfutó versenyen
kiemelkedő helyen végzett.
Nagy Lilla Krisztina ötödik osztályos tanulónk az
esztergomi kick-boksz versenyen első helyezett lett
a lányok között. Lilla az iskolai kick-boksz csoport
tagja.

A Szülői Munkaközösség a karácsonyi ünnepélyen
tanulóinkat egységes iskolai nyakkendővel,
gyermeknapon kulaccsal és pizzával lepte meg.

Czintos Tamás 5. osztályos és Czintos Ákos 7.
osztályos
tanulóink
a
karate
sportági
megmérettetéseken rendszeresen az élvonalban
szerepelt. Mindkét fiú a tatai Renmei SE Karate
Sportegyesület tagja.

A 2016/2017-ös tanévet szép emlékekkel és
sikerekkel zárhatjuk. Tanítványainknak jó pihenést
és mindenkinek kellemes, élményekben gazdag
nyári szünidőt kívánunk.

Az ötödikes Horváth Levente Zétény és a hetedikes
Herczeg Martin Bence az OMS-Tata Iron Trade
Vívóegyesület
versenyzőjeként
vívásban
jeleskedett.
Polhammer Zoltán hetedik osztályos tanuló az
országos gokart versenyeken ért el sikereket. A
sikeres tanulmányok mellett tanulóink számtalan
közösségi programon vettek részt, több
alkalommal szerepeltek a községi rendezvényeken.
A 2016/2017. tanév az iskola életében történelmi
jelentőségű év volt, hiszen most teljesült az egyik
legnagyobb álmunk, a tornaterem építése és
átadása. A terem kiváló helyszíne a mindennapos
testnevelés és egyéb sportfoglalkozások mellett a
közösségi rendezvényeknek is, mely a ballagási és
tanévzáró ünnepségeknél be is bizonyosodott.
qqq
Az őszi időszakban 75 tanulói székkel és 25 tanulói
asztallal
bővült
iskolabútor-készletünk
a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tatai
tankerülete és a Tatai Környezetvédelmi Zrt.
segítségével 900 000 Ft értékben.
A téli időszakban irodai eszközöket, tan- és
sporteszközöket vásároltunk 600 000 Ft értékben,
a Tatabányai Tankerületi Központ támogatásával.
Dunaalmás Község Önkormányzata 500 000 Ft-tal
járult hozzá a tanév végi kirándulásokhoz és
tanulók jutalmazásához.

Az iskola programjaihoz rengeteg segítséget
kaptunk a szülőktől, a Szülői Munkaközösségtől, a
Dunaalmásért Alapítványtól, Vidovszky Ferenctől, a
Maros házaspártól és Dunaalmás Község
Önkormányzatától. Köszönjük.

Az iskolában a nyári időszak alatt szerdánként
tartunk ügyeletet (8 – 14 óra között). A 2017/2018.
tanév
nyitóünnepsége
augusztus
31-én
(csütörtökön) 17 órakor lesz, melyre mindenkit
szeretettel várunk.
Horváth Anikó
ig.

Kék Duna Óvoda
Óvodai élet
Május végén is több esemény történt óvodánkban.
Május 24.-én délután mozdulj együtt programot
szerveztünk a szülőknek és gyermekeknek.
Kerékpár túrán vettünk részt közösen. Indulás a
kerékpárút Újtelepi bejáratától, cél pedig a
szomódi pihenő volt. Az időjárás kicsit megtréfált
minket, folyamatosan lógott az eső lába, de a kb.
30 főből álló lelkes kis csapatunkat nem
tántorította el. A gyermekek nagyon jól bírták a
kihívást. Így a pihenőnél mindenki megérdemelten
fogyaszthatott a nasikból és innivalóból. Majd
indulhatott a hazafelé út.
Május 26.-án délután búcsúztattuk az iskolába
menő nagycsoportosokat. A szülők számára ez
mindig nagy esemény, hiszen egy korszak zárul le
gyermekeik életében, és megkezdődik az igazi
„nagybetűs” élet. Jó végignézni a gyermekeken,
akik nemrég három évesen, szótlanul,
visszahúzódva érkeztek az óvodába, most pedig
éretten, kinőve a kisszéket, ágyat állnak előttünk,
és remek kis műsorukkal mutatják meg, mennyit
fejlődtek. Idén 12 kisgyermekünk vált iskolaéretté,

tőlük búcsúztunk, de természetesen mindenkit
látogatóként visszavárunk az óvodába.
Május utolsó vasárnapja gyermeknap. Az óvodai
életben minden nap a gyermekekről szól, arról,
hogy ők egy nyugodt, szeretetteljes légkörben
nevelkedjenek, és minden nap az ő kis világuk egy
újabb burkát fedjük fel játékosan és
szórakoztatóan. Közben élményeket nyújtunk,
burkoltan tanítjuk őket. De a gyereknapot
szeretnénk mindig még színesebbé tenni a
számukra. Idén is az előző évekhez hasonlóan
nemcsak egy napi, hanem egy heti programot
sikerült megszervezni a gyermekeknek:
 Május 29. hétfő: a tatai 25. Klapka György
Lövészdandár katonái színesítették be a
napunkat. Akadálypályát építettek az
udvaron, melyet a kicsiktől a nagyokig
mindenki meg tudott csinálni. Ha már a
pálya mindenkinek jól ment, akkor jött egy
kis nehezítés, újabb kihívás. Közben
belebújhattak a gyermekek katonai
ruhába, megnézhettek hatástalanított
fegyvereket, sőt a bátrabbak arcára
álcafestés is került. A katonai teherautót is
kipróbálhatták a gyerekek, természetesen
csak álló helyzetben.
 Május
30.
kedd:
Tízórai
után
felkerekedtünk és Neszmélyre a volt
laktanyába vezetett az utunk. Itt Kószás
Vendel Attiláék láttak minket vendégül.
Volt mászó fal, ugráló vár, és sok-sok játék.
Ismételten nagyon jól érezték magukat a
gyermekek. Szinte mindenki kipróbálta a
mászást, és a nagy élményt nyújtó
csúszást. A jól megérdemelt játékok után
jött a finom pizza ebédre, egy kis pihenő,
és újra játék. Délután értünk vissza az
oviba.
 Május 31. szerda: Ismét az óvoda udvaron
töltöttük a napot, ahol népi játszótér, és
kosárhinta várta a gyermekeket egész
délelőtt. Pecázhattak, diót törhettek,
legyőzhették a sárkányt, tojást hordhattak,
kötelet húzhattak, tekézhettek.





Június 1. csütörtök: Tízórai után
megérkezett a DOTTÓ kisvonat az óvoda
elé. Beszálltunk és indulás! Bejártuk
Dunaalmást, Neszmélyt. Neszmélyen egy
kicsit megpihentünk a Hajó skanzeni
játszótéren, majd folytattuk tovább
utunkat. Végállomás a neszmélyi fagyizó
volt, ahol mindenki választhatott magának
fagylaltot. Itt szeretnénk megköszönni
Zwerger Noéminek a támogatását, mellyel
színesebbé tette ezt a napot.
Június 2. péntek: A hét zárásaként az
óvodában folytattuk a programot. 9 órától
a Kuttyomfitty társulat Eltáncolt cipellők
című mesedarabját láthattuk, mely
fergeteges
élményt
nyújtott
a
gyermekeknek. Pihenésként a szülői
munkaközösség tagjai csillám tetoválással
kedveskedtek a gyermekeknek. Majd 11
órától a Kincső zenekar húzta a
talpalávalót, és Keltai Gábor táncoltatta
meg a gyermekeket és a szülőket. Majd a
nap fénypontja következett a gyermekek
számára, az elmaradhatatlan habparty,
melyet a komáromi tűzoltók biztosítottak a
számunkra. A gyermekhét így zajlott
óvodánkban, ismételten sok élményt
nyújtva a gyermekeknek.

Kuszák Miklósé
óvodapedagógus
Óvodai hírek
2017. július 3-tól a dunaalmási Kék Duna Óvoda
látja el az ügyeletet a két településen (Dunaalmás,
Neszmély), ezért kérem a Gyed-en, Gyes-en lévő
szülőket, főállású édesanyákat, esetleg jelenleg
munkanélküli szülőket, hogy június 30. után
gyermeküket már ne hozzák óvodába.
Korm. r. 29. § (4) A pedagógus szabadságát — a
tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után járó
pótszabadság kivételével — elsősorban a nyári
szünetben, óvodákban a július 1-jétől augusztus 31ig tartó időszakban kell kiadni.

Óvodánk nyári zárva tartása: 2017.augusztus 7-től
augusztus 31-ig.
Ebben az időpontban a neszmélyi Cseperedő Óvoda
látja el az ügyeletet.
Kérem azokat a szülőket, akik a nyári ügyeletet
igénybe veszik, legkésőbb 2017.június 30-ig
jelezzék a Kék Duna Óvodában!
A nyárra mindenkinek jó pihenést kívánok az óvoda
valamennyi munkatársa nevében!
Bartók Anikó
óvodavezető

Dunaalmási Református Szeretetház
FELHÍVÁS!
Kedves Barátom!

Ha elmúltál 14 esztendős
és önkéntes közösségi
szolgálatot végeznél, gyere el
Dunaalmásra, ahol a Szeretet-otthon van.

Református keresztyén fiatalokkal közösen
táborozhatsz nálunk 2017. július 3-8 között.
Szállás és étkezést biztosítunk számodra.

Az itt elvégzett szolgálatról igazolást adunk, amely
beleszámít a kötelező 50 órába.

Várjuk jelentkezésedet telefonon, esetleg
emailben.

+3630 385 69 68; almalevelek@gmail.com

Színjátszó „arany”
A Weöres Sándor Gyermekszínjátszó
Fesztivál tatabányai, minősítő fordulóján
arany minősítést szerzett Délibáb-Színház
"közepes"
csoportja
május
13-án
Balassagyarmatra utazott a regionális
fordulóra. A tét nagy volt: sikerül-e
negyedik alkalommal is az országos gálába
jutnia a csapatnak. A verseny izgalmas volt,
fantasztikus előadások szerepeltek a
programban. A zsűri (Dolmány Mária és
Perényi Balázs) aznap nem döntött a
továbbjutásról. A regionális fordulók összes
zsűritagja hétfőn hozott döntést, melynek
értelmében a Délibáb-Színház: A muter, a
dzsinnek meg egy napom című előadását
meghívták a június 9-10-én, a pécsi Zsolnay
Kulturális
Negyedben
megrendezett
országos gálára . 210 gyermekelőadásból
csupán húsz csapatnak sikerült ez ebben az
évben.
Június 9-én nekivágott hát a társaság a
hosszú útnak, hogy az országos gálán
képviseljék Komáromot, Dunaalmást és a
megyét. Az előadás remekül sikerült, a
gyerekeknek
szervezett
programok
(táncház, játszóház, koncert, flashmob,
közös játék) fantasztikusak voltak és Pécs
még mindig gyönyörű
A Délibáb-Színház fennállásának 10 éve
alatt a hetedik arany minősítést szerezte
meg ebben az esztendőben, és negyedszer
jut el az országos gálára.
A csapat tagjai: Ollé Emese (Dunaalmás),
Hordós Kíra, Kocsis Lotti, Nemesnyik Lilla,
Berlik Ádám, Jordán András (Komárom)

Tisztelettel és baráti szeretettel:
Márkus Dániel táborvezető/lelkész

Csoportvezető-rendező: Mikolasek Zsófia

A gyerekek versengését három kategóriában
értékeltük: abszolút sorrendben és a dunaalmási
versenyzőket két csoportban: lányok és fiúk
kategóriában.

Beszámoló a 2017. évi Öregmalom Kupa
Dunaalmás Sakkbajnoka versenyről

és a

2017. június 5-én (idén is pünkösd hétfőjén) került
sor a 16. sakkversenyre, ahol eldőlt, hogy ki
Dunaalmás sakkbajnoka ebben az évben. Valamint
nagyszerű versenyen vehettek részt a Tatabánya,
Naszály és Dunaalmás általános iskoláskorú
gyermekei. A dunaalmási csapatot erősítették
unokáink
közül
öten,
akik
tiszteletbeli
dunaalmásiak, hiszen sok hétvégét töltenek itt
Dunaalmáson.
Idén is a verseny helyszíne a dunaalmási
Öregmalom volt. Szervezését a Dunaalmásért
Alapítvány és a Lorkamill Kft. szponzorálta. S
támogatta Dunaalmás polgármestere, Ollé Árpád
is. Aki elismerő szavakkal méltatta ezt a
hagyományt teremtő sakk-vetélkedőt.

1. az abszolút verseny legjobb három
eredményét elérő versenyzők:
1. Majorits Jázmin Naszály, akit a
maximálisan elérhető 7 pontból 6-ot
szerezett meg.
2. Borbély Bálint Tatabányáról 5.0 ponttal.
3. Kossela Péter Tatbányáról 4,5 ponttal.
2. a Dunaalmási fiúk sorrendje:
1. Bata Álmos 4,0 ponttal
2. Kun Szabolcs 3,5 ponttal
3. Dunár Márk 3,0 ponttal
3. a Dunaalmási lányok sorrendje:
1.Bata Emese
2.Bata Zselyke
3.Bata Lili

Elismerő szavakkal köszöntötte a versenyt László
Imre is, aki a Komárom-Esztergom Megyei
Sakkszövetség elnöke.
27-en ültek a sakktáblák mellé és küzdöttek 7
fordulóban 15-15 perces gondolkodási idővel.
A bíró Kiss István volt, aki október óta oktatja a
dunaalmási gyerekeket erre az elmét és a jellemet
erősítő versengésre.
Bata Gábor kezelte a
számítógépet, amelyen a regisztrálást és a
sorsolást intézte hibátlanul.

A díjak átadása után feleségem – dr. Sineger
Eleonóra
–
valamennyi
versenyzőnek
ajándéktárgyakat adott át, amelyeket a
szponzoroknak köszönhettünk.
Köszönöm szépen valamennyi résztvevőnek a
versenyzést. Köszönet illeti a versenyzők kisérését,
támogatását.

Ollé Árpád polgármester nyitotta meg a versenyt 9
órakor és 13 órakor ő adta át a díjakat a verseny
győzteseinek.

Jövőre, ismét pünkösd hétfőjén, megrendezzük a
17. Öregmalom Kupát és a Dunaalmás Sakkbajnoka
vetélkedőt.

2016. év Dunaalmás Sakkbajnoka: Varga
Tamás (immár hatodik alkalommal) 5,5
pontot elérve.

Dunaalmás, 2017. június 06.
Vidovszky Ferenc
az Öregmalom Sakk-kör vezetője

Lakossági tájékoztató
Dunaalmás Község Önkormányzata a
lakossági folyékony hulladék
(szennyvíz) elszállítására az alábbi
vállalkozással kötött közszolgáltatási
szerződést:

Minden hétfőn és pénteken 17 órakor
a Csokonai Művelődési Házban
M.A.X. Training,
, csütörtökönként
hastánc 17.30-18.30
között!
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS TÁTI TÉRSÉG
2017

BAZSIKA TRANS KFT. Székhely: 2800
Tatabánya, Bánhidai ltp. 104. fsz/2.

Telefon: 06-20/964-1797, 06-20/3574658

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.

Forduljon az
ügyfélszolgálatához, ha
neme,
vallásifaji hovatartozása,
vagy világnézeti meggyőződése,
bőrszíne,
politikai vagy más véleménye,
nemzetisége,
anyanyelve,
nemzetiséghez
családi állapota,
való tartozása,
anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,
szexuális irányultsága,
életkora,
nemi identitása,
egészségi állapota,
vagyoni helyzete
vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések
kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Kócza Júlia Komárom-Esztergom megyei
egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 30/900-4624, domebe@t-online.hu
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. tel: 06 34/515-100
2017.07.11. 09:00-13:00
Veled-Érted Egyesület
2500 Esztergom, Simor János u. 39.
2017.07.04. 10:00-14:00
Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2840 Oroszlány, Gárdonyi Géza utca 10. fszt. 1.
2017.07.18. 09:00-13:00
Komáromi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
2900 Komárom, Igmándi u. 45.
2017.07.26. 10:00-14:00

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság – 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B – 06 80 203 939
www.egyenlobanasmod.hu – ebh@egyenlobanasmod.hu

