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Könyvtár

Kulturális programok

A Lenhardt György Közösségi Könyvtár

2017. December
3. Adventi gyertyagyújtás 16,00
4. Nyugdíjas Klub Klubfoglalkozás
6. Mikulás a Kék Duna Óvodában
18. Nyugdíjas Klub Karácsony estje (CsMH) 1S,00
26. Lovasáldás a Templomdombon
30. Nyugdíjas Klub Teremrendezés (CsMH)
Horgászegyesület Közgyűlés 15.00 (CsMH)
31. Szilveszteri Bál Nyugdíjas Klub (C5MH) 20,00
31. Sovány malac vágta Öregmalom Pagony 10,00
—

nyitva tartása az ünnepek alatt:
December 22-től január 02-ig ZÁRVA!
Nyitás január 03-án, szerdán.
A könyvtár nyitva tartási ideje:
hétfőtől-csütörtökig 16-19-ig.

—

—

A könyvtárba látogatók számára minden
hétköznap 8 órától ingyenes internet- és
wifi használatot biztosítunk!
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beszámolóját. A 134/2017. (Xl.29.) határozatával
elfogadta a 2018. évet érintő belső ellenőrzési
munkatervet.
A képviselő testület módosította a helyi adókról
szóló 24/2012. (Xl.29.) önkormányzati határozatát.
A módosítást tartalmazó 12/2017. (Xl.30)
önkormányzati rendelet szövege megtekinthető
Dunaalmás Község Önkormányzatának hivatalos
honlapján, a www.dunaalmas.hu címen, illetve az
Önkormányzati
Hivatal
hirdetőtábláján.
A
módosításra a központi jogszabályok változása
miatt volt szükséges, mivel a reklámhordozók a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosulása
végett az építményadó hatálya alá kerültek. A
képviselő-testület az adó éves mértékét O Ft/m2ben állapította meg. A módosítás nem érinti a többi
bevezetett adó mértékét.

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület november 16-án rendkívüli
ülést tartott. Az ülésen az alábbi döntés született.
A képviselő-testület a 126/2017. (Xl.16.)
határozatával
elfogadta
a
Duna-part
településszerkezetének
módosítását,
és
megalkotta a 11/2017. (Xl.i7.) önkormányzati
rendeletét, mellyel módosítja a Duna-part helyi
építési szabályzatáról szóló 7/2007. (Vll.31.) számú
önkormányzati rendeletét. A módosítás költségeit
a kérelmező vállalkozók finanszírozták. A
módosítás hatására válik lehetővé a palackozó
uzem megépítése a 4643/i helyrajzi számú
ingatlanon, illetve egy turisztikai öböl kialakítása is
lehetővé válik a 0713/10 helyrajzi számú
ingatlanon. A részletes módosítás megtekinthető
az
Önkormányzati
Hivatalban
és
a
www.dunaalmas.hu honlapon.

A képviselő-testület a 133/2017. (Xl.29.)
határozatával
elhalasztotta
a
közvi I ágitási
berendezések aktív elemeinek üzemeltetésére
történő vállalkozó kiválasztását. A napirendet a
december 13-ai rendkívüli ülésen Újra tárgyalja.

A képviselő-testület a 127/2017. (Xl.16.)
határozatával egyet értett a Települési Arculati
Kézikönyv tartalmával, és javasolta az egyeztetési
eljárás lefolytatását.

A képviselő-testület a 135/2017. (XI.29.)
határozatával áttekintette az önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programját, megállapítást nyert,
hogy a program felülvizsgálatot nem igényel.

A képviselő-testület november 29-én rendes ülést
tartott. Az ülésen az alábbi döntések születtek.

A képviselő-testület a 137/2017. (X .29.)
határozatával A Dunaalmási Önkéntes Tűzoltó
Egyesület részére, az Önkormányzat számára
végzett munkák során javíthatatlan sérülés miatt
tönkrement láncfűrész pótlására új láncfűrészt
vásárol. A láncfűrész beszerzésére bruttó 250 000
Ft-ot biztosít, a költségvetés tárgyi eszköz
kiaclásainak terhére.
A képviselő-testület a 138/2017. (Xl.29.)
határozata alapján a Bethlen Gábor Alap 2018. évi
„Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat
terhére kiírt „Testvér-települési Programok és
Együttműködések” című pályázati felhívására a
Szlovákiai
Path
községgel
együttműködve
pályázatot nyújt be.

A képviselő-testület a 129/2017. (Xl.29.)
határozatával Tóth Éva Leveleki lakost alkalmazta a
védőnői munkakör ellátására. Sajnálatos módon a
döntésről szóló tájékoztatást követően családi
okokra hivatkozva Tóth Éva visszalépett a
munkakör betöltésétől, így az álláshelyet újra
m egh i rdetj ü k.
A képviselő-testület a 130/2017. (Xl.29.)
határozatával elutasította Tatai Kornél Tatai lakos,
a Vöröskőalja utcában található 5714/1 hrsz-ú
önkormányzati ingatlanra tett vételi ajánlatát. Az
ingatlant bérbe adná a kérelmezőnek, és a
későbbiekben újra tárgyalná az ingatlan
értékesítését.

A képviselő-testület a 139/2017. (Xl.29.)
határozata alapján az idei évben nem támogatja a
Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programját.

A képviselő-testület a 131/2017. (Xl.29.) és a
132/2017. (Xl.29.) határozataival elfogadta az
adóhatóság és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaalmási Kirendeltségének 2017. évről szóló

A képviselő-testület a
határozatával
hozzájárul
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140/2017.
a
Tatai

(Xl.29.)
Közös

Önkormányzati
Hivatal
Dunaalmási
Kirendeltségének 2017. december 27-29. napok
közötti időszakra vonatkozó igazgatási szünet
elrendeléséhez. A szünet ideje alatt telefonos
ügyeletet tartunk, az elérhetőségek a Hivatal
hirdetőtábláján,
a
decemberi
Dunaalmási
Híradóban és a www.dunaalmás.hu honlapon
elérhetőek lesznek.
A képviselő-testület a 141/2017. (Xl.29.)
határozata alapján értékesíteni kívánja a
kizárólagos tulajdonában lévő 4347 hrsz-ú,
Dunaalmás, Almási u. 48. szám alatti volt „rendőr
lakást”. Az ingatlan értékének a 2015. évben
elkészült értékbecslés alapján 4 300 000 Ft-ot
határozta meg.
A képviselő-testület december 13-án rendkívüli
ülést tartott. Az ülésen az alábbi döntések
születtek.
A képviselő-testület a 143/2017. (Xll.13.)
határozatával megszünteti a 2012. december 21én létrejött üzemeltetési szerződését és Új Bérletiüzemeltetési szerződést köt az Északdunántúli
Vízmű Zrt-vel. Vállalja a gesztori feladatokat a
Dunaalmás-Neszmély közös tulajdonú víziközmű
rendszereivel kapcsolatban, megköti a képviseleti
megállapodást
Neszmély
Község
Önkormányzatával. Megvásárol 1 db 10 000 Ft
névértékű törzsrészvényt az Északdunántúli Vízmű
Zrt-től, 23 200 Ft vételáron. Az új szerződés
megkötésére, a gesztori feladat vállalására Illetve
törzsrészvény vásárlásara jogszabályi változások
miatt vált szükségessé.
A képviselő-testület a 144/2017. (Xll.i3.)
határozatával elfogadta a Dunaalmás Község
Arculati
Önkormányzatának
Településképi
Kézikönyvét.
A képviselő-testület a 145/2017. (Xll.13.)
határozatával Dunaalmás Község Önkormányzata
tulajdonában lévő közvilágítási berendezések aktív
elemeinek üzemeltetésére a benyújtott ajánlatok
megvizsgálását követően a Fénysport Lux Kft-t
bízza meg az általa benyújtott ajánlat alapján. A
szerződést határozott időtartamra, 2018. január
01. napjától 2020. december 31. napjáig köti meg.
Megbízza a vállalkozót a jelenleg ismert hibás

lámpatestek
javítására.

december

hónapban

történő

A képviselő-testület a 146/2017. (Xll.13.)
határozatával elfogadta Képviselő-testülete 2018.
évre szóló munkatervét.
A képviselő-testület a 147/2017. (Xll.13.)
határozatával
a
köztemető
fenntartására
vonatkozó kötelezettségének teljesítése végett
kegyeleti közszolgáltatási megállapodást köt a
Református Egyházközösséggel. A megállapodás
2018. januári napjától határozatlan időre szól. Az
önkormányzat tartja rendben és üzemelteti a
temetőt és a ravatalozót, az egyházközösség
biztosítja köztemetés céljára a tulajdonában álló
temetőt. A megállapodás részét képezi egy
általános temetői szabályzat
is,
melyek
kifüggesztésre kerülnek a temető bejáratainál.
Ezzel a megállapodással törvényben foglalt
kötelezettségének tesz eleget az önkormányzat, a
temetésekkel és a sírhelyekkel kapcsolatos
ügyintézéseket továbbra is az egyházak végzk.
A képviselő-testület a 148/2017. (Xll.13.)
határozata alapján a Kardinális Kft. kérelmére
kialakítja a közutat a Lovardától a Kft. által tervezett
palackozó üzemig, amennyiben a kialakítás
költségeit a Kft. felvállalja.
A képviselő-testület tárgyalta az Almási u. 30 szám
előtti buszváró pótlását. A buszváró kialakítását
illetően több lehetőséget is meg kíván vizsgálni. A
következő rendes ülésen újratárgyalja a
napirendet.
A Kossuth Liget felőli temetői kiskapu kiépítését
társadalmi munkában kívánja megvalósítani.
Felhatalmazza Kun Lajos alpolgármestert a kapu
kiépítésének leszervezésére.
Más érdemi döntést az ülésen a képviselő-testület
nem hozott. A következő rendes testületi ülés
2018. január 31-én lesz.

Makay Tibor
kirendeltség-vezető

Vertikál fenyőfa-begyűjtési tájékoztató

Lakossági tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, bogy

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a
követően
ünnepeket
karácsonyi
Társaságunk szervezetten gyűjti össze és
szállítja el a fenyőfákat.

2017. december 27-tél december 29-ig
a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási
Kirendeltsége igazgatási szünet miatt zárva tart, az
ügyfélfogadás szünetel.
Telefonon ü2yeletet tart:

Január hónapban két alkalommal gyűjtik
össze munkatársaink a fenyőfákat,
amelyeket családi házas övezetekben a
hulladékgyűjtő edény mellé, illetve a
lakótelepi területeken az Ingatlan előtt
lévő, útpadka melletti közterületen kell
elhelyezni.

Ollé Árpád polgármester:
06-30/509-5883
Makay Tibor kirendeltség-vezető:
06-30/453-3426
Mikéné Jónás Erika
anyakönyvvezető:

Kérjük a lakosságot, hogy fenyőfáikat jól
látható, könnyen megközelíthető helyre,
a forgalmat nem akadályozó módon
helyezzék el! Továbbá kérjük, hogy a
fától „tiszta”, idegen anyagoktól (Pl.
csillagszóróktál, fényfüzérektől, egyéb
díszektől) mentes állapotban váljanak
meg,
a
szelektivitás
és
az
újrahasznosíthatóság érdekében, hiszen,
mint a korábbi években, úgy az ideiben is
a beszállított fenyőket energetikai
célokra hasznosítjuk!

06-30/504-6628
Á Dunaalmási Kirendeltség munkatársai 2018. 01.
02. napjától a megszokott ügyfélfogadási időben
várják ügyfeleiket.
Kérjük szíves megértésüket!
Makay Tibor
kirendeltség-vezető
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Lakossagi tajekoztato
Dunaalmás Község Önkormányzata a
lakossógifolyékony hulladék (szennyvíz)
elszállítására az alábbi vállalkozással kötött
közszolgáltatási szerződést:

Tát,
Nyergesújfalu,
Baját,
Mogyorásbánya
településen
a
fenyőfagyűjtés időpontjai:
január 8. és 22. hétfő

BAZSIKA TRANS KFT.

Lábatlan, Dunaalmás, Neszmély, Süttő
településen a fenyőfagyűjtés időpontjai:
január 9. és 23. kedd

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

Köszönjük együttműködésüket!

Telefon: 06-20/964-1797, 06-20/357-4658
4

oldalirányban
elhelyezkedő
közterületen
lévő
növények
közlekedést akadályozó gallyazásáról,

Lakossági tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
d)

-Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről
szóló 5/2015.011.25.) önkormányzati rendelete
értelmében szeptember 1. napjától következő év
április 30. napjáig vasárnap ás ünnepnapok
kivételével engedélyezett a kerti hulladék nyílt téri
égetése. Kerti hulladéknak tekinthető fű, falomb,
kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél,
és egyéb növényi maradvány.

az ingatlannak a tisztántartásáról és
gyommentesítéséről, ingatlanán lom,
környezetszennyező anyag tárolásának
megszüntetéséről,

szóra kozóhelye,
a
vendéglátóhelye,
üzlete
elé
hulladékgyűjtő
edény
elhelyezéséről és a hulladék
rendszeres elszállításáról, az üzlet
előtti
járdaszakasz
t isztá nta rtásá ró I.
E rendelet alkalmazásában tisztán tartás: az ingatlan
tisztítása,
hóás síkosság
mentesítése,
pormentesítése, gyommentesítése.
A rendeletben meghatározott magatartások
közösségi együttélés alapvető szabályainak
minősülnek,
melynek
megszegése
esetén
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság
szabható ki.
e)

-Az élhetőbb Dunaalmásért szóló 14/2016. (lX.29.)
önkormányzati rendeletben a képviselő-testület a
közösségi együttélés alapvető sza bá lyké nt
meghatározta, hogy robbanómotoros fűnyíró,
robbanómotoros fűrész, kerti traktor, rotációs kapa,
motoros permetező ás ipari- vagy barkácsgép
Dunaalmás belterületén hétköznap 7 óra ás 20 óra,
szombat 8 óra ás 17 óra közötti időszakban ás
vasárnap, illetve ünnepnapokon nem használható.
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 sújthatól

[

-Az ingatlanok tisztántartásáról szóló 7/2017.
(Vl.30.) önkormányzati rendelet értelmében az
ingatlan tulajdonosa, bérlője, használója köteles
gondoskodni:

Duna Óvoda
Kedves Támogatóink!
Engedjétek meg, hogy megköszönjük az
első
adventi
gyertyagyújtáson,
a
dunaalmási óvodás gyermekeknek nyújtott
17.810 Ft összegű támogatásotokat, amivel
hozzájárultatok
az
öltözőszekrények
cseréjéhez és bízunk benne, hogy az
elkövetkezőkben is számíthatunk nagylelkű
segítségetekre!

a) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda
hiányában
három
méter széles
területsáv, vagy ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes
terület tisztán tartásáról, és
b) az ingatlana előtt lévő járdaszakasz
melletti nyílt árok, járda hiányában
az ingatlana előtti nyílt árok és
ennek műtárgyai tisztán tartásáról,

Áldott, Békés Karácsonyi
Onnepeke Kívánunk!

c) tulajdonában, vagy használatában lévő
kihajló,
ingatlanról
közterületre
valamint az ingatlana előtt, mögött,
illetve
saroktelek
esetében
az

Kék Duna Óvoda dolgozói,
Szülői Munkaközösség
tagjai
S

A Tornacsarnok beosztása megtekinthető:

Tájékoztatás az

Tornacsarnokban
gondnoknál,

Egészségforrás Tornacsarnok
használatáról

-

Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett
pénzügyi ügyintézőnél,

www.dunaalmas.hu
Intézmények
menü
Tornacsarnok alpont alatt.
-

Tornacsarnok
bérlésével
kapcsolatos
információkért forduljon bizalommal:

honlapon az
Egészségforrás

Csokonai Művelődési Ház

Polgármesteri Hivatalban, Szücs
Anett pénzügyi ügyintézőhöz személyesen,
vagy telefonon
a
34/450-012/7-es
melléken, 30/453-3584 mobilszámon, vagy
a penzugy.dunaalmas@gmail.com email
címen, vagy
-

A Csokonai Művelődési Ház állandó
foglalkozásai 2018. január hónapban is
folytatódnak, melyekre minden kedves
érdeklődőt szeretettel várunk!

a Tornacsarnokban Lévai Ferencné
gondnoknál személyesen, vagy telefonon a
30/942-5757 mobilszámon.

-

Baba-Mama
Klub:
minden
héten,
csütörtökön, 10-12-ig. A foglalkozásokat
Horváth Ágota tartja.

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.

Pilátes: kedden 9.30-10.30-ig, csütörtökön
16-17-ig.
Kézműves
foglalkozás
Erzsébettel: minden hónap
szerdáján 15 órától

Weimer
második

Max Training: minden hétfőn és pénteken
17-18-ig. Tartja Baranyai Éva.

Nyomtatvány beszerezhető:
Tornacsarnokban
gondnoknál,

Ferencné

-

Tornacsarnok címe: 2545 Dunaalmás,
Csokonai u. 20/A. (az általános iskola
mellett)

-

Lévai

Lévai

Ferencné

Nyugdíjas Klub: kéthetente hétfőnként 15
órától.

Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett
pénzügyi ügyintézőnél,

Ruhabörze: minden héten, szerdán 10-14-ig

www.dunaalmas.hu
Intézmények
menü
Tornacsarnok alpont alatt.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag új esztendőt kívánnak a
Csokonai Művelődési Ház dolgozói!

-

-

honlapon az
Egészségforrás
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Sakk háziverseny

Oregmalom Sakk-kor

a Csokonai Művelődési Házban

Mikulás Kupa sakkverseny Tatabányán
2017 december 2-án

2017. december 9-t jelöltük ki azon célból,
hogy a dunaalmási gyerekeknek lehessen
versenyzési tapasztalata. A versenyt a
Dunaalmásért Alapítvány szervezte, Horváth
Ágota figyelmességével.

Ismét megrendezte a megyei sakkszövetség a
népszerű Mikulás Kupát. A házigazda szerepet
atatabányai Sárberki iskola vállalta.

A pénteki sakkedzésre 22-en járnak, de a
megyei gyerek sakkbajnokságban csak 6 fő
vehet részt. Így lehetőséget kívántunk nyújtani
a többieknek is olyan sakkozásra, amely a
versenyek hangulatát adja vissza.

Szeretünk megjelenni ezen a versenyen, mert
azok is versenyzéshez juthatnak, akik nem
szerepelhetnek a megyei gyerek bajnokságban.
Szerettem volna, ha valamennyi sakkozó akik
a pénteki edzéseket is látogatják eljött volna
erre a versenyre. De a 22 edzésben lévők közül
csak kilencen értek rá ezen a délelőttön.
Hozzájuk csatlakozott még a három Bata unoka
is, akik budapestiek.
-

—

7 fordulóban, 10-10 perces gondolkodási
idővel jelöltük ki a verseny legfontosabb
keretét. Számítógép sorsolta a párokat. A bírái
feladatot Kiss István látta el, aki a gyerekek sakk
edzője, és egyben országos sakk bíró is.

A dunaalmási névsor: Alsósok: Talabér Richárd,
Tircs Simon, Becsei Zsombor, Dégen Botond,
Tircs Janka, Konyecsnyi Dáma, Kelemen Varga
Donát. Felsősök: Bélai Dominik, Tamás
Dominika.

Mivel csak 8 fő jelent meg a versenyen, így
mindenki játszott mindenki ellen egy-egy
meccset.
A résztvevők: Becsei Zsombor, Bélai Dominik,
Dégen Botond, Dunár Márk, Kun Szabolcs,
Mikle Balázs, Talabér Richárd, Tamás Dominika.

A 7 fordulás 10-10 perc gondolkodási idővel
zajló versenyen mi, dunaalmásiak nem
játszottunk alárendelt szerepet, annak
ellenére, hogy gyermekeink többsége csak egy
másfél éve kezdett sakkozni.

Eredmények: Kun Szabolcs valamennyi
mérkőzését megnyerve 7 pontot elérve az
első helyen végzett. Kiváló teljesítményedhez
gratulálok. Csak ígytovább, Szabolcs. Te lehetsz
a csapat húzó embere sok éven keresztül. Egy
ponttal lemaradva Szabolcstól, Talabér Richárd
végzett a második helyen, ami szintén szép
teljesítmény. Ricsi neked is gratulálok.
Nemcsak húztad a bábukat, hanem
gondolkodtál és cseleztél is. Dunár Márk 4
pontot ért el és a harmadik helyével
bizonyította, hogy jön fel a legjobbak közé.
Márk, csak így tovább! Biztos helyed lesz a
csapatban. Bélai Dominik szintén 4 pontot
elérve, állta meg a helyét. Dominik, ez már
bíztató eredmény a megyei csapatban való
—

-

Két versenyzőnk is éremmel térhetett haza:
Tamás Dominika ezüstérmet érdemelt a felsős
lányok között.
Talabér Richárd pedig bronzérmet hozott haza
az alsós fiúk versenyében.
Kiss István sakkedző munkáját dicsérik az
eredmények.

Vidovszky Ferenc
az Öregmalom Sakk-kör vezetője
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-

részvételre. Balázs, Dominika, Zsombor és
Botond szintén jól küzdöttek. Egy kicsit több
gyakorlással ti is könnyedén a legjobbak közé
kerülhettek.
A verseny végén valamennyi
ajándékcsomaggal térhetett haza.

Dunaalmási Református Szeretetház
Add a RITMUST!
Egy új terápia bevezetésére van lehetőségünk,
ritmus-terápia néven. Ehhez azonban kisebbnagyobb dobokra van szükségünk. Kérjük, akinek
lehetősége
van,
támogassa
ezt
a
kezdeményezésünket. Egy dob 6-9000 forintba
kerül. Adornányaikat a 11100104-1902403159000002 számlára várjuk. Kérjük, írják rá: add a
ritmust. Lakóink nevében: szeretettel köszönjük.

résztvevő

Vidovszky Ferenc
az Öregmalom Sakk-kör vezetője

MEGTÖRTÉ N T Élet októberben
1.-én Ácson voltunk a templomban, ahol
megköszöntük az ácsi asszonyok lángos
szolgálatát.

Dunaalmásért Alapítvány
Kedves Barátaim, kedves Dunaalmásért rajongók,

2.-án vittük Budapestre a bohócokat, akik 1 hetet
töltöttek nálunk. Köszönet az 6 szolgálatukért.

2016. március 5-én megalakult a DUNAALMÁSÉRT
ALAPÍTVÁNY.

5.-én svájci fiatalok érkeztek. Két napot töltöttek
nálunk. Bízunk abban, hogy ez egy Új kapcsolat
kezdete. Még nem voltak itt Dunaalmáson
korábban. Jobbra; közös éneklés.

Célja, tevékenysége megismerhető az alábbi linkre
kattintva: www.dunaalmasertalapitvany.hu
Kezdje a betekintéseket a REGISZTRÁCIÓ-val.

7.-én érkeztek a holland férfiak, akik a nővérszálló
padlásterén építik az ifjúsági szállást. Emellett a 2es egység valamennyi helyiségét is kifestették.
Hálát adunk az ő munkájukért.

1. www.dunaalmasertalapitvany.hu
2. Kapcsolat fejezet alján végezheti el a
regisztrációt.
3. Klikkeljen a „Fiók létrehozása”-ra
4. Töltse ki a „Felhasználói regisztráció”
nevű oldalt és küldje el
a Regisztrálás gombbal.
5. Ezt követően a Támogatások fejezet
ben kattintson a „Tájékoztató az
alapítványi tagságról” címre s
kiválaszthatja a megfelelő és szimpatikus
támogatási formát.

7.-től 14.-ig a lakó-otthon Gárdonyba költözött.
Csak így tudunk szállást biztosítani Holland
vendégeinknek.
13.-án a dunaalmási, 14.-én a neszmélyi idősek
napján szolgáltunk. Verssel, énekkel és tánccal
köszöntöttük az időseket.
14.-én az Adászteveli Református Gyülekezet volt a
vendégünk. Adományokat hoztak és végigjárták az
egész intézményt. Isten áldása legyen velük.
16.-án Holland főiskolások érkeztek. Minden év
őszén egy-egy csoport meglátogat bennünket.
Ilyenkor közösen énekelünk, gokartozunk,
kézműves foglalkozáson veszünk részt. A kísérők
régi ismerősök, a diákok mindig mások. (Lent)

Bármilyen kérdés esetén forduljon a Dunaalmásért
Alapítvány titkárához, Horváth Ágotához:
Telefon: ÷36 70 525 7947

—

E-mail: mesealmas@gmail.com

19.-én Biatorbágyon voltunk egy jótékonysági
hangversenyen, mellyel a Nagydobronyi árvaházat
támogattuk.

Köszönjük érdeklődését.

23.-án újra meglátogatott bennünket Eva-Maria
Friedgart és Ute
Németországból. Az elmúlt
években, évtizedekben sok-sok adomány érkezett

Vidovszky Ferenc

—

a Dunaalmásért Alapítvány kurátora
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e után megünnepeltük a születésnapokat.

általuk Dunaalmásra. A rövid Idő alatt Esztergomba
kirándultunk közösen. Köszönjük az ő hitüket,
szeretetüket és adományaikat. Ildikónak a
tolmácsolást.

27.-én belépő jegyeket kaptunk egy Musical
koncertre. köszönet a Zaco kft-nek az ajándék
jegyekért

25.-én ápoló-gondozó értekezlet volt.
26.-án Kömlődön voltunk a ~Perdülj
tánctalálkozón. Takarítós táncot adtunk elő.

31.-én délelőtt a temetőben jártunk, délután az
Istentiszteleten emlékeztünk a Reformációra.

ki”

A
Dunaalmási Sporthorgász és
Környezetvédő E yesület

ezúton várja tagjait
2017. december 30-án, 15 órakor tartandó
évzáró közgyűlésére.
Helyszín:

Csokonai Művelődési Ház (könyvtár)

Napirendi pontok:

1. Évértékelés
2. Tisztújítás, Elnökség újraválasztása
3. Egyebek

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés időpontja változatlan
feltételekkel 15:30.

Dunaalmás, 2017. december 14.
9

VII. „SOVÁNY MALAC VÁGTA”

Sok szeretettel várjuk Önt és kedves Családját
az idén 7. alkalommal megrendezésre kerülő
SOVÁNY MALAC VÁ&TAN
2017. 12 31.-én délelőtt 10.00-kor
a Duna parton.
az ÖPESMALOM mellen.
Hagyományos évzáró rendezvényünkön a jelmezes
futók külön jutalmat is kapnak.
A szerencsésebbek a TO
sorsoláson további
ajándékot i
nek!
Vidovszky Ferenc

a Dunaalmásért Ala
Kurátora
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unaalmás Község
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és Dunoal ás Község Önkormányzata

