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Lomtalanítási tájékoztató 2017
DUNAALMÁS településen a lomtalanítás 2017.
MÁJUS 29-én HÉTFŐN kerül megrendezésre.
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 lomokháztartási berendezési tárgyak, bútorok, műanyag
eszközök, könyvek, ruhák, szőnyegek, megunt
játékok stb.- kerülnek elszállításra.
Éves lomtalanítás során nem szállíthatunk el :
Elektronikai hulladékot (tv, rádió, hűtőgép,
porszívó, hajszárító, tűzhely, stb.)
Veszélyes hulladékot (festéket, ragasztót,
vegyszereket,
gyógyszereket,
növényvédő
szereket, fáradt olajat vagy ezekkel szennyezett
tárgyakat, akkumulátort, elemeket, gumiabroncsot,
stb.)

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
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„Tiszta, virágos Dunaalmás”
Nem egy új civil kezdeményezés vagy alapítvány,
egyelőre egy lassan zajló folyamat. Ennek a
folyamatnak az első lépése volt, amikor sikerült a
10. sz. út felújításának a „farvizén” a
padkarendezés során megoldatni a vállalkozóval,
hogy a nyomvonal mentén található bozótos,
rendezetlen, bakhátas részeket eltüntessék. Ez
mindenképpen átláthatóbbá, szellőssebbé tette az
Almási utat. A továbbiakban a cél az, hogy ezeken
a frissen feltört területeken – melyek kiegészülnek
a Szőlősortól a Tatai út végéig tartó részekkel –
olyan terepviszonyok alakuljanak ki, melyen
munkagéppel lehet kiváltani az emberi erőforrást.
Ennek roppant prózai okai vannak. A képviselő
testület azért is döntött az említett útszakaszok
gépi földmunkával történő szintezéséről, mert
hepehupás, fatuskóval teli helyeken a kézi
munkavégzés is körülményes. Ráadásul az idei
évben a fizikai állományunk létszáma is a felére
csökkent, és a belterületi részek ápolása mellett
ránk hárul a kerékpárút karbantartása is. Ezért
fontos, hogy a fűnyírótraktor és a szárzúzó minél
több helyen tudjon dolgozni. Mindemellett
testületünk szándéka az is, hogy a régi strandot
övező, Által-ér menti, központi fekvésű területet

parkosítva egy pihenőparkot hozzunk létre, amely
a szabadidő kellemes eltöltésére és rendezvények
szervezésére biztosít hangulatos terepet, a
későbbiekben a strand helyén létrehozott,
némiképp megújított tóval. Ennek a tervezése
folyamatban van.
A fentebb felsorolt területek mérete min. 10-12
hektár. Ezt a lakosság segítsége nélkül
naprakészen
rendben
tartani
lehetetlen.
Természetesen nem a kerékpárútnál, a Duna
partján, a homokbányánál tudnak közreműködni.
De ha a – jogszabály által is előírt ok miatt – a házak
előterében a járda és az út közötti területre minél
többen tudnak figyelmet fordítani, erejükhöz
mérten, az segít. Ha nem ültetünk csupasz
villanyvezeték alá magasra növő fákat, lenyírjuk a
füvet, az segít. (Több környékbeli faluról mesélik,
hogy a szomszédok versenyeznek, hogy kinek
szebb a kertje, meg a háza eleje.) Ha a buszról
leszállva a jegyet, papír zsebkendőt, boltból
kilépve a sztaniolt, a zacskót, a „csavaros kifli”
flaskáját, a cigarettás dobozt, a flakont nem az
árokszélre, kerítés elé hajítjuk, az segít. Ha a zsákos
szemetet nem a szelektív gyűjtő mellé, a tatai út
mellé, a vasúti töltés alá hajítjuk, az már segít. Ha
a szépen rendbe tett sírhelyről a gaz, elszáradt
kóró, koszorú, mécses a konténerbe kerül, az is
segít, mert nem kell a közmunkásoknak a más
szemetjét hetente összeszedni. És ha a frissen
rendbetett
helyeket
nem
kezdjük
el
komposztálóként és szemétlerakóként használni
(lásd homokbánya, régi strand, mint sittlerakat) az
meg főleg segít.
Ezek zömmel apró dolgok, melyekkel sokkal
könnyebben érhető el, hogy Dunaalmás egy tiszta,
kellemes, átlátható, sőt vonzó település legyen,
ahol a hozzánk érkezők nem hajtanak keresztül
lassítás nélkül, hanem szívesen megállnak
körülnézni, levegőzni, kirándulni. Tudjuk, hogy a
kirándulni, horgászni sokféle módon ide érkezők
sem teljesen hibátlanok, de ha mi, helyben élők
sem fordítunk erre figyelmet, szégyellhetjük
magunkat, mert a falu az ilyenek miatt – is – néz ki
úgy, ahogy. Nem lehet mindent az átmenő
forgalom számlájára írni, ez alól talán a Ferencmajor és a Római-út közti szakasz a kivétel Tata
felé, az az útszakasz meg Szomódé.

A végére hagytam a fentiekkel szorosan
kapcsolatba hozható, már szintén elkezdődött
folyamatot.
Törvény
született
arról
a
közelmúltban, hogy minden településen meg kell
alkotni több, egymás után következő lépésben az
ún. „Településképi Arculati Kézikönyvet”. Ez egy
olyan átfogó kiadvány, melynek a létrehozásában
főépítésznek kell a legfontosabb szerepet
betölteni, mint koordinátor-szakember, de
széleskörű lakossági adatgyűjtést is igényel főleg
két területen: megőrzendő, bemutatandó értékek,
melyek az épített és természetes környezetből is
kikerülhetnek. A másik az ún. „jó példák” köre,
azok a létesítmények, amelyek a település adott
részén – nálunk pl. a Tómellék, Újtelep, Kültelek,
illetve a falu hegyvidéki és Főút menti részei – a
követendő irányt reprezentálják. Nem lesz könnyű
ezeket kijelölni, mert nyilván mindenkinek „más a
szép”. A feladat teljesen átfogó, tehát a
Külterületet is magában foglalja. (Reméljük, az
állam a feladathoz tényleg hozzárendeli az ígért
költségvetési forrást is.)
Ehhez a két előttünk álló feladathoz
mindenképpen számítunk a dunaalmásiak segítő
hozzáállására.
Tisztelettel: Ollé Árpád

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület március 26-án ülésezett.
üléseken az alábbi döntések születtek.

Az

A képviselő-testület megalkotta az egészségügyi
alapellátás körzeteiről szóló 3/2017. (III.30.)
önkormányzati rendeletét.
A rendelet szövege
megtekinthető
az
önkormányzati
hivatalban
(Dunaalmás, Almási u. 32.), illetve a www.dunaalmas.hu
honlapon.
A képviselő-testület döntött a civil szervezetek
támogatásáról. Hat civil szervezet nyújtotta be
támogatási igényét, melyek az alábbiak szerint
részesültek támogatásban:
- Magyar Vöröskereszt Dunaalmási Szervezete:
100 000 Ft
- Dunaalmási Sporthorgász és Környezetvédő
Egyesület: 750 000 Ft

-

Dunaalmási Nyugdíjas Klub: 500 000 Ft
Dunaalmás Barátainak Köre Egyesület: 500 000
Ft
Dunaalmás Önkéntes Tűzoltó Egyesülete:
400 000 Ft
Dunaalmási Munkások Atlétikai Clubja: 750 000
Ft.

A képviselő-testület elfogadta Dunaalmás Község
Önkormányzatának 2017, évi közbeszerzési tervét, ami
megtekinthető önkormányzati hivatalban (Dunaalmás,
Almási u. 32.), illetve a www.dunaalmas.hu honlapon.
A képviselő-testület megindította a Települési Arculati
Kézikönyv
és
Településképi
Rendeletének
megalkotására vonatkozó eljárást. A Települési Arculati
Kézikönyv elkészítésével Pengő Julianna okl.
építészmérnököt, a Településképi Rendeletet
előkészítésével, a főépítészi feladatok ellátásával, a
feladat koordinációjával Gyárfás Henriett okl.
településmérnököt megbízza. A megbízás és a
kézikönyv elkészítésének költségeit a Kormány által
biztosított településenkénti 1 millió forint támogatás
biztosítja.
A képviselő-testület 2016-ban megbízta a KOVIT-TERV
Kft-t a „régi strand” területén kialakítandó pihenő-tó
tervezési munkáival. A tervezési munkát a Kft. 2017.
február 28. napjáig tervezte elvégezni, de a
szakhatóságokkal történő egyeztetések végett a tó
elhelyezését újra kell terveznie, így kérte a teljesítési
határidő 2017. június 15. napjára történő módosítását.
A képviselő-testület a módosítási kérelemnek helyt
adott.
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában
lévő, rossz állapotban lévő Naszályi út felújításáról
döntött. A felújítási munkára bruttó 700 000 Ft-ot
biztosít a fejlesztési célú kiadások terhére.
A képviselő-testület elfogadta az Édv Zrt. által
elkészített 2017-2031 időszakra szóló Gördülő
Fejlesztései Tervét. A tervben a 2017. évre a Szőlősor
utcában található ivóvíz gerincvezeték részleges
cseréje, illetve a szennyvízhálózatban működő átemelő
szivattyúk cseréje lett betervezve.
A képviselő-testület elfogadta Bocska Lajos
tornacsarnok
gondnoki
feladatokról
történő
felmondását. A munkakör betöltéséről a testület a
későbbiekben dönt.
A képviselő-testület egyetértett a Minőségi humán
közszolgáltatások
fejlesztése
Komáromtól
Nyergesújfaluig, a Duna mentén című EFOP-1.5.2-16
kódszámú pályázat tartalmával. A pályázaton
konzorciumi tagként kíván részt venni. A pályázat

településünk esetében önrészt nem igényel.
Dunaalmás lélekszámarányosan 5 000 000 és 6 000 000
Ft közötti összegre tarthat majd igényt, melyből kisebb
összegű
eszközbeszerzésre,
közösségi
színtér
felújításra és rendezvények megtartására lesz esély.
A képviselő-testület a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel
közösen kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására” című pályázatra a
belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati
alcélra, a Csokonai utca felújítására benyújtja pályázati
anyagát.
A képviselő-testület a szeptember 9-én megrendezésre
kerülő „Őszi Ízek Fesztiváljára” zenei fellépőként a Tatai
Relics zenekart bízza meg.
A képviselő-testület kicseréli az önkormányzat
tulajdonában lévő ravatalozó épületének rossz
állapotban lévő fa ajtaját. Az új ajtó elkészítésére és
beszerelésére bruttó 270 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési
célú kiadások terhére.
A képviselő-testület bruttó 500 000 Ft-ot biztosít a
2017. április 30-án megrendezésre kerülő „Családi
Majális” rendezvény megszervezésére a dologi
kiadások terhére.
A képviselő-testület az önkormányzati rendezvények
lebonyolításához 20 garnitúra sörpadot vásárol, melyre
bruttó 500 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék
terhére.
Más érdemi döntést az ülésen a képviselő-testület nem
hozott. A következő rendes testületi ülés 2017. április
26-án lesz.
Makay Tibor
kirendeltség-vezető

Energetikai korszerűsítés Dunaalmáson
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
támogatásával uniós forrásból a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében
a közeljövőben 49 településen valósulhatnak meg
fejlesztések:
intézmények
újulnak
meg,
épületenergetikai korszerűsítésekre kerül sor,
iparterületek
kerülnek
kialakításra, turisztikai
látogatóközpontok nyílnak meg, de számos településen
az egészségügyi és szociális alapellátás területén is
fejlesztésekre számíthat a lakosság.
A megyei önkormányzat többek között Dunaalmás
önkormányzatának pályázatát is támogatta, melynek
köszönhetően két helyszínen valósul meg energetikai

korszerűsítés a községben: a polgármesteri hivatal és
az általános iskola épületében. A korszerűsítést az
épületek eddigi magas fenntartási költségei indokolják:
a Polgármesteri Hivatal épülete több mint 100 éves, így
a szigetelése és a nyílászárók állapota már nem felel
meg a mai kor követelményeinek, ahogy az Általános
Iskoláé sem. Az iskola esetén homlokzati szigetelésre,
nyílászárók
cseréjére,
fűtéskorszerűsítésre
és
akadálymentesítésre kerül sor, illetve a Polgármesteri
Hivatal esetén szigetelik a homlokzatot, lecserélik a
nyílászárókat és akadálymentesítik az épületet. A
projekt csaknem 85 millió Ft-ból valósul meg.
„A területi elvet figyelembe véve a tervezett illetve az
előkészítés alatt álló fejlesztések a megye egész
területét lefedik. Kiemelten fontosnak tartom ugyanis
a kistelepülések, a községek támogatását” – mondta
Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke a megítélt
TOP-os támogatásokkal kapcsolatban. Hozzátette,
Dunaalmás pályázatával együtt jelenleg 80 projektről
született döntés 12,7 mrd Ft értékben, de a munka nem
áll meg: az első körös pályázatok közül még további 40
támogatási kérelemről döntenek a következő
hónapban. Támogatásuk esetén további hasonló
fejlesztésekre és inkubátorházak fejlesztésére kerül
sor.
2017. március 31-ével megjelentek a 2017. évi TOP-os
pályázatok is. A kiírások révén több mint 8,1 milliárd Ft
támogatás
juthat
még
a
településeknek.
Inkubátorházak fejlesztésére, leromlott városi
területek rehabilitációjára, helyi identitás és kohézió
erősítésére,
valamint
újabb
turisztikai,
közlekedési,
vízrendezési
és
energetikai
projektekre
nyújthatnak
pályázatokat az önkormányzatok
és egyéb, a kiírásokban szereplő
szervezetek.
„Fontosak azok a pályázati lehetőségek, amelyek a
kistelepülések igényeit veszik figyelembe. Elsősorban
ugyanis a településeken élők tudják, hogy mely
területeken van szükségük fejlesztésekre. Ezért jött
létre az úgynevezett Területi Operatív Program (TOP),
amely
a
megyei
önkormányzaton
keresztül
közvetlenül a községekhez jut el,
ahol - akár energetikai, akár más
célú beruházások valósulnak
meg, a fejlesztések mind az ott
élők, így a közösség erősödését
tudják majd szolgálni” –mondta el Czunyiné Dr.
Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője.

Dunaalmási Szeretetház
A Diakónia napja Dunaalmáson
2017. május 13.

A diakónia az a szolgálat, melyet
együtt végezhetünk el
A Dunaalmási Református Szeretetház
éjjel-nappal nyitva
2017. május 13.-án szombaton, azonban különös
figyelemmel hívja és várja a Tatai Egyházmegye
Gyülekezeteit egy olyan szolgálatra, amelyben
Önök adhatnak nekünk valamit és hisszük; mi is
adhatunk valamit Önöknek.

Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak
betartásával
végezhető.
Kerti
hulladékot
közterületen égetni tilos.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Az
élhetőbb Dunaalmásért szóló 14/2016. (IX.29.)
önkormányzati
rendelet
értelmében
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.
Kérjük a fenti szabályok szíves megértését és
betartását a nyugodt közösségi együttélés
érdekében.

Tornacsarnok

A benti takarítások, az udvar és a kert rendbetétele
mellett a legnagyobb öröm, hogy találkozhatunk
újra egymással. Gyülekezeti közösségek –
egymással, valamint Önök – velünk; itt lakókkal,
itt szolgálókkal.

Köszönjük, ha ezt a napot
együtt töltik velünk.
Tudnivalók:
1. Reggel 800 órától várjuk a gyülekezetek
tagjait a Szeretetházban. Kis csoportokban
kezdjük meg a munkát, különböző
helyszíneken. Eszközöket mindenki
hozzon magával.
2. 12. 00 órától közös áhitatra gyülekezünk a
tornateremben, ahol lakóink szolgálata
után együtt ebédelünk.
3. A létszámot és a nő/férfi arányt a
30/3856968-as számon jelezzétek,
legkésőbb május 9-ig.

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

Tornacsarnok bérleti díja: 3 000 Ft/óra

Lakossági tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az avar
és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló
5/2015.(III.25.)
önkormányzati
rendelete
értelmében szeptember, október, november és
december hónapokban a munkaszüneti napok
kivételével (vasárnap és az ünnepnapok) minden
napon megengedett a kerti hulladék nyílt téri
égetése. Kerti hulladéknak tekinthető fű, falomb,
kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél,
és egyéb növényi maradvány. Az égetés az

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,

- Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett pénzügyi
ügyintézőnél,
- www.dunaalmas.hu honlapon az Intézmények
menü Egészségforrás Tornacsarnok alpont alatt.
A Tornacsarnok beosztása megtekinthető:
- Tornacsarnokban
- Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett pénzügyi
ügyintézőnél,
- www.dunaalmas.hu honlapon az Intézmények
menü Egészségforrás Tornacsarnok alpont alatt.

Lakossági tájékoztató
Dunaalmás 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: 06-20/964-1797, 06-20/357-4658

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).

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!
Dunaalmásért Alapítvány
Az I. Almási Kölyök
Atlétika Kupa
A
Dunaalmásért
Alapítvány
igyekszik
szerepet vállalni községünk sport életének
fellendítésében.
Célunk
egy
egészségtudatos közösség létrehozása és
támogatása, melynek elérése érdekében
színvonalas
sport
rendezvények
szervezését és lebonyolítását vállaltuk
magunkra.
Az Egészségforrás Sportcsarnok
átadása után, adta magát a lehetőség,
hogy az iskolai diákjai számára beltéri
sportversenyt
rendezzünk.
Először
játékos sportversenyre gondoltunk, majd
a Csokonai Általános Iskola testnevelő
tanárainak javaslata nyomán 2017.
március 31.-én megtarthattuk az I.
Almási Kölyök Atlétika Kupát.

A három meghívott iskola
részvételével hangos és hangulatos
péntek délután várt ránk. Sikerült
elérni, hogy az iskola tanári kara és több
szülő is el tudott jönni, segédkezni a
verseny eredményeseb megrendezése
érdekében. A 7.-8. osztályos diákok főleg
a versenypálya kialakításában vettek
részt, valamint a pontozást végezték, és
természetesen nagyon szurkoltak. A
tanárok az eredmények összesítésében
vettek részt, míg a szülők a „büfé”-ben
frissítőkkel várták a versenyzőket.
A
verseny
megnyitásaként
Vidovszky Ferenc az alapítvány kurátora
szólt a részvevőkhöz, elsősorban a
gyerekekhez. Megemlítette, hogy milyen
fontos a korai egészségre nevelés, mert a
rendszeres testmozgás az egészséges
életmód elengedhetetlen része. Hogy a
sportnak a testi és lelki egészségünkre
gyakorolt kedvező hatása mellett, nevelési
szerepe sem elhanyagolható, továbbá
programot teremthet az egész család
számára.
Az
egészséges
életmód
szemléletének kialakítását már egészen
kisgyermekkorban tanácsos elkezdeni,
ugyanis
ha
már
gyerekkorban
természetes, az, hogy rendszeresen
sportolunk, akkor a mozgásban gazdag
életmód életünk részévé fog válni.
Rendezvényünket
megtisztelte
jelenlétével a Kölyök Atlétika Program
országos koordinátora Schiedler Géza a
Magyar Atlétika Szövetség részéről, és
természetesen Ollé Árpád községünk
polgármestere is velünk együtt együtt
izgult a csapatok jó szerepléséért.
A megnyitó után Baráthné Maár
Anett vezényletével közös bemelegítés
következett , majd Kárpáti Károly
ismertette a csapatokkal a feladatokat és
megkezdődhetett a verseny.
Az
atlétika
a
természetes
mozgásformákat, a járást, a futást, az
ugrást és a dobást foglalja magában, így a

Kölyök Atlétika versenyszámai is ezen a
pályán haladnak „gyerekbarát” formában,
a program célja, hogy a gyerekeket
élményszerűen ismertesse meg az atlétika
mozgásanyagával.
A
gyakorlatok
sokszínűsége, a számtalan érdekes
eszköz,
a
rengeteg
egyéni
feladatmegoldási lehetőség igazi kalanddá
teszi ezt a felfedezést.
A feladatok között volt sprint-gát
oda-vissza váltófutás, békaugrás (helyből
távolugrás),
kölyök
gerelyhajítás,
térdelésből dobás (későbbi súlylökés) és a
legnépszerűbb versenyszám a Forma-1.
Pörgős, gyors, mint a valódi F1.A
versenyzők bukfenccel indultak, amit
szőnyegen
végeztek
el,
ezután
kanyarokkal teli pályaszakaszon futottak,
majd szlalom futás következett zászlóval
jelölt szakaszon. Ezután 3 gátból álló
gátfutás-szakasz,
majd
egy
rövid
kanyargós szakasz és következett a
beérkezés, váltás.
A gyerekek végig izgultak és
egymás között is egyfolytában az esélyeket
latolgatták, számolták az elért pontokat, a
várható helyezést. Erről a kupáról senki
nem tért haza üres kézzel, így Kárpáti
Károly összegzése után kihírdetésre
került a végeredmény és gazdára találtak
a különdíjak is.
Az I. Legjobb lett a naszályi
Angyalffy Mátyás általános Iskola csapata
Ungorné Hömöstrei Zsuzsanna és Pap
Norbert vezetésével. A csapat tagjai
voltak: Czifrik Júlia, Szabó Tamás,
Takács Stefi, Németh Kristóf, Essősy
Viola, Bencsik Bence, Malich-Maszlavér
Judit, Czirok Milán , Ungor Gréta és Fűfa
Levente.
A II. Legjobb helyen végzett a
dunaalmási Csokonai Általános Iskola
csapata Baráthné Maár Anett és Kárpáti
Károly irányításával. A csapat tagjai
voltak: Juhász Lana, Polhammer Kristóf,
Galambos Panna, Kerecsényi Erik, Mócz
Dorka, Galambos Bence, Bocsi Ramóna,

Tircs Simon, Kerecsényi Florencia Ibolya,
Gölöncsér Csongor és Horváth Levente.
A III. Legjobb helyen a neszmélyi
Launai
Miklós
Református
iskola
versenyzői végeztek. Kísérőik Barnáné
Szabó Idikó és Mócherné Lajos Erika
voltak. A csapat tagjai: Kecskeméti Luca,
Maszlavér Csaba, Soós Ágnes, Szijjártó
Áron, Fekete Eszter, Rehák Botond,
Takács Fruzsina, Laposa Bendegúz, Valki
Balázs, Kiss Anita és Büki Richárd voltak.
A IV. Legjobb helyezést a Szomódi
Íriszkert Általános Iskola diákjai érték el,
akiket Körtvélyesiné Bakucz Mária és
Acsády István segítettek. A csapat tagjai:
Gábris Panna, Németh Péter, Kemény
Dóra, Németh Milán, Ádám Lora, Prókay
Soma, Rácz Luca , Juhász Áron , Kovács
Petra és Tóth – Angyal Dániel voltak.
A verseny különdíjait Dunaalmás
Község Önkormányzata és a PaleoKing
„Mindenmentes” ételek készítője ajánlotta
fel.
A verseny végeztével mindenki
Sport szeletet és almát kapott, majd a
büfében friss zöldségeket, gyümölcsöt és
egészséges harapnivalókat nassolhattak.
Az I. Almási Kölyök Atlétika Kupa az
egészség, a sport és a fair-play ünnepe
volt, ahol mindenki, gyermek és felnőtt,
versenyző és szurkoló is egyaránt
kiválóan érezhette magát.
Köszönjük a Csokonai Általános
Iskola igazgatójának, Horváth Anikónak
és az iskola tanárainak a segítséget, a
résztvevő szülőknek Baloghné Sáfár
Tündének, Darázsiné Vas Annának,
Gölöncsérné Uttó Zsuzsannának és
Soltész Babettnek, hogy e nemes célra
áldozták
szabadidejüket,
a
község
önkormányzatának,
hogy
rendelkezésünkre
bocsátották
a
tornacsarnokot, a PaleoKingnek az
egészséges finomságokat. Példaértékű
volt az összefogás, reméljük, hogy a
későbbiekben
több
hasonló
rendvezvényen örülhetünk majd az együtt
elért sikereknek.

Horváth Ágota,
Alapítványi titkár

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS TÁTI TÉRSÉG 2017
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.

Horgászverseny
(rakós bot nem használható!!)
a Dunaalmási Sporthorgász és
Környezetvédő Egyesület
szervezésében

Apa-fia különdíjjal!!
Dunaalmás, Által-ér, Öregmalom

2017. április 30.
1. Nevezési díj

Felnőtt
Ifi
Gyermek

3.000 Ft
1.500 Ft
500 Ft

2. Kategóriák

Felnőtt
Ifi
Gyermek

18 éves kortól
14-18 éves korig
0-14 éves korig

3. Program
700 - 730
730 -800
800 - 1200

Nevezés
Helyek sorsolása, elfoglalása, etetés
Verseny

4. Szabályok
- Halak mérlegelése a verseny végén történik
- Versenyszák vagy nagyméretű haltartó-szák szükséges
- Merítőháló kötelező
- 1 db úszós készség használható

Óvodai beíratás a 2017/2018-as nevelési évre
A 2017/2018-as nevelési évre az óvodai beíratás 2017. április 24-től április 26-ig lesz.
ÓVODAI BEIRATÁS
KÉK DUNA ÓVODA, DUNAALMÁS
Dunaalmás Község Önkormányzata értesíti az érdekelt szülőket, hogy a 2017/2018-as nevelési évre
az óvodai beíratás
2017. április 24-től április 26-ig lesz, 8 órától - 15 óra 30 percig.
A beiratkozáshoz szükség van a gyermek, valamint a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványára (lakcímkártyára).
Óvodába kötelező beíratni azt a gyermeket, aki a harmadik életévét 2017. augusztus 31-ig betölti.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a
szülők dolgoznak. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele az
önkormányzat által fenntartott óvodában biztosított. A gyermek csak egy óvodába iratható be.
Az óvodai nevelési év 2017. szeptember 1-jén kezdődik, és 2018. augusztus 31-ig tart. Az újonnan
jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév
betöltését követően. Az óvoda felveheti a körzetében lakó két és féléves gyermekeket is, ha a
hároméves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és van szabad férőhelye.
Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről 2017. május 27-ig értesíti a szülőket. A szülő a
beiratkozáskor kérheti - az elérhetőségének megadásával –, hogy gyermeke felvételéről elektronikus
úton értesítse az óvodavezető.
A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye,
határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvodavezetőnél nyújtható be.

mely

a

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy amennyiben a gyermek 2017. augusztus 31-ig a harmadik
életévét betölti, 2017. szeptember 1-jétől napi négy órában óvodai nevelésben köteles részt
venni.
Ebből adódóan – a családi napköziben vagy bölcsődében maradó gyermekek, valamint az óvodába
járás alól felmentést kérő gyermekek kivételével - minden hároméves korú és annál idősebb
kisgyermeket be kell íratni az óvodába. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.
A gyermeket a szülő kérésére, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a lakóhely szerint illetékes
jegyző - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig - felmentheti a
kötelező óvodába járás alól.
A kötelező óvodába járás alóli felmentés kérelme – a védőnői javaslattal - 2017. április 26-ig a Tatai
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez, Dunaalmási Kirendeltség (2545 Dunaalmás, Almási út
32.) nyújtható be, melynek másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez is el kell juttatni.
A felmentési kérelem benyújtása esetén a gyermek óvodai beíratása nem szükséges.
A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 2017. április 24-ig köteles arról írásban értesíteni a Tatai
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, Dunaalmási Kirendeltség (2545 Dunaalmás, Almási u 32.).
Dunaalmás, 2017. március 27.

Dunaalmás Község Önkormányzata

