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Dunaalmási
Hírad

Nyári napközis tábor
Idén
is
megszervezte
a
Dunaalmási
Önkormányzat, a Csokonai Művelődési Ház és a
Szociális Alapellátó Intézmény Család —és
Gyermekjóléti Központja és Szolgálata a
művelődési házban tartott nyári napközis
gyermek tábort.
A programon, amely ingyenes volt, 40 gyermek
vett részt. A gyermekek szórakozását sokszínű
programok
biztosították,
így
például
vendégünk volt Zsenák Lilla, drámapedagógus,
színésznő, aki élménydús foglalkozásokat
tartott a gyermekeknek.
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A csütörtök délutánt a tornateremben töltöttük,
ahol sportoltunk. A védő néni is ellátogatott
hozzánk egy napra, hogy a gyermekek
egészséges életmóddal kapcsolatos tudását,
hozzáállását fejlessze játékos tevékenységeken
keresztül. A tábor lebonyolítását anyagilag az

Ezen
kívül
kézműveskedtünk,
sok
csoportjátékot
játszottunk
táncoltunk,
fürdőztünk és az udvari játékok sem maradtak
el.

önkormányzat és a Magyar Vörökereszt
dunaalmási szervezete támogatta. A Szociális
Alapellátó Intézmény adományból a gyermekek
számára minden nap biztosított gyümölcsöt és
pékárut.
Geszler Anita
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1. Dunár Márk 5,0 pont

Beszámoló a 2019. évi Öregmalom
Kupa és a Dunaalmás Sakkbajnoka
versenyről

2. Talabér Richárd 4,0 pont
3. Hajdu Medox 3,0 pont
Ill,

2019. június 10-én (Idén is pünkösd hétfőjén)
került
sor
a
18.
Öregmalom
Kupa
megrendezésére, ahol eldőlt, ki Dunaalmás
sakkbajnoka 2019-ben. Nagyszerű versenyen
vehettek részt Tatabánya, Tata, Naszály és
Dunaalmás általános iskoláskorú gyermekei,
sakkozó palántái.
A helyszín ez alkalommal is a dunaalmási
Öregmalom volt, a szervezést és a lebonyolítást
a Dunaalmásért Alapítvány és a Lorkamill Kít
biztosította.

a Dunaalmási lányok sorrendje:
1. Bata Emese 3,5 pont
2. Bata Lili 3,0 pont
3. Tircs Janka 2,5 pont
4. Bata Zselyke 1,5 pont
5. Bakulár Enéh 1 pont

A kupákat és az érmeket Ollé Árpád, Dunaalmás
polgármestere adta át a győzteseknek és
helyezetteknek. A Dunaalmásért Alapítvány
külön is megajándékozta a verseny résztvevőit,
mindannyian emléklapot és ajándékokat
vehettek át, amelyet „tombolán” sorsoltak ki.
Az ajándékok összeállításában, valamint a
versenyzők megvendégelésében Horváth Agota
és Darázsiné Vas Anci jeleskedtek.

3Oversenyző ült a sakktáblák mellé és
küzdöttek 7 fordulóban 15-15 perces
gondolkodási idővel.
A bíró Kiss István a Komárom-Esztergom
Megyei Sakkszövetség elnökségi tagja
országos sakk-bíró volt aki immár két és fél
éve oktatja
edzi a dunaalmási gyerekeket
erre az elmét és a jellemet erősítő sportra.
2019. év Dunaalmás Sakkbajnoka Kossela
Péter lett 6,5 pontot elérve. Péter még csak
11 éves, neszmélyi lakos. A tatabányai Sárberki
Általános Iskola tanulója. Ezúton is gratulálunk,
és sok sikert kívánunk neki a további
eredményes versenyzéshez.

Köszönöm szépen valamennyi résztvevőnek a
versenyzést.
Köszönet illeti a versenyzők kísérőit, hogy
támogatják gyermekeik ambícióit.
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Jövőre, ismét pünkösd hétfőjén, rendezzük meg
a 19. Öregmalom Kupát és a Dunaalmás
Sakkbajnoka vetélkedőt.
Találkozunk 2020.06.01.-én!!
Dunaalmás, 2019. június 14.
Vidovszky Ferenc
az Öregmalom Sakk-kör vezetője

A gyerekek versengését három kategóriában
értékeltük; abszolút sorrendben, illetve a
dunaalmási versenyzőket két csoportban:
lányok és fiúk kategóriában. Az „Élő” ponttal
rendelkező és felnőtt sakkozók ugyan
indulhattak a versenyen, de eredményüket nem
értékeltük. A versenyt elsősorban a kezdő és
kevés
versenytapasztalattal
rendelkező
sakkozók számára terveztük.
I.

II.
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az abszolút verseny legjobb három
eredményét elérő versenyzők:
1. Balogh Erik (Naszály) 6,0 pont.
2. Dénes János (Tatabánya) 5,0 pont
(2 5,5 Bucholz pont)
3. Dunár Márk (Dunaalmás) 5,0 pont
(24,5 Bucholz pont)
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Tájékoztató

Tisztelt Dunaalmásiak!
Nagy örömmel tájékoztatjuk a falu lakóit és
mindazokat, akik ismerték és szerették Bakonyi
Dezső református lelkipásztort, hogy civil

a Dunaalmási fiúk sorrendje:
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kezdeményezésre

elkészült

a

dunaalmási

Közérdekű információ

munkássága előtt tisztelgő emléktábla.
Kérésünket, hogy az emléktábla a templomban,
vagy környezetében legyen, a presbitériumi
testület elutasította.
Bakonyi
Dezső
1945-ben
már
szolgált
Dunaalmáson. 1987-ben, 73 éves nyugdíjasként
ismét hívta a helyí gyülekezet, mondván, hogy
olyan feladatok várják, melyek elvégzését
szívesen rábízzák.
Harcsa István gondnok írta visszaemlékezésében:
„Bakonyi Dezső, mindenki Dezső bácsija azzal a
megszégyenítő és nagyon igaz kérdéssel indított,
hogy meddig tűrjük még, hogy a főút látóterében
álló templom tornya csonka!”
Dezső bácsi korát meghazudtolva, fáradhatatlanul
járta a falut. Pénzt gyűjtött, szervezett. Sokan
mellé álltak, álltunk. Dunaalmásiak, környékbeli
és távolabbi üzemek is segítettek.
1988. november ii-én helyére került a
toronysisak a régi formájában. Sajnos idős kora és
betegsége miatt vissza kellett vonulnia. 1990-ben
dolgos lelkipásztori pályája végén méltóképpen
búcsúzott. Világháborús emlékművet avatott a
templom kertjében.
Tavaly a toronyavatás 30. évfordulóján sokakban
felmerült az igény, hogy Dezső bácsinak valahol
Dunaalmás közterületén maradandó emléket
áll ítsu n k.
Négy család
közreműködésével
támogató
aláírások gyűjtésébe kezdtünk (Szűcs János, Szűcs
György, Tar Etel, Sándi Károly). Rövid idő alatt
száznál több aláírást kaptunk. 36 család pénzbeli
támogatást is nyújtott.
A tábla elkészítését Mócher Péter kőfaragó
jelképes munkadíj ellenében vállalta. Köszönjük
munkáját!
Polgármester úr tervünket a
kezdetektől támogatta és a szervezésbe is
besegített. Az emléktábla alapjául szolgáló
kőtömb a Dekor-Stein Kft. ajándéka.
Legyen ez a gránittábla méltó emléke egy igaz
lelkipásztornak, egy igaz embernek.
Ezúttal is szeretnénk kifejezni köszönetünket
valamennyi támogatónknak és segítőnknek, a
tábla elhelyezéséről és felavatásáról később
intézkedünk.

Felhívás!
Tisztelt Dunaalmási Csatornahasználók!
Több fórumon nyilvánosságra került már az
elmúlt két év során, hogy Dunaalmást egy
nagyberuházás fogja érinteni. Ennek keretén belül
Almásfüzitőn csatornahálózat épül ki (eddig a
szennyvizük a csapadékkal közösen került
elvezetésre, és szűrés-ülepítés után, biológiai és
kémiai tisztítás nélkül került a Dunába),
Dunaalmás külterületén megépül egy három
települést ellátó Biocon rendszerű modern
tisztító, Dunaalmás és Neszmély szennyvize pedig
nem a régi tisztítóba kerül, hanem szintén ebbe
az újba.
Ennek feltételeként az eddig üzemelő átemelők
átépítése fog történni (árvíz elleni védelem) és az
átemelő-szivattyúk cseréje is várható, a nagyobb
teljesítmény-igény miatt.
Ezekkel az átemelőkkel az eredeti rendszer
üzembe helyezésétől kezdve rengeteg probléma
volt. Az üzemeltető szakemberei 1999 óta
folyamatosan szembesülnek vele, hogy mi
minden
kerülhet
bele
a
rendszerbe:
farmernadrágtól kezdve a strandpapucson és
pelenkán át a fél sertéskoponyáig szinte minden,
s a helyzet a mai napig sem javult. Ilyenkor a
szivattyút az átemelőből kiemelik, megtisztítják és
a jobbik eset, ha az elakadt motor túlmelegszik és
a biztonsági rendszer megállítja. A rosszabbik
eset, amikor a motor Ieég, és cserére szorul,
ilyenkor a költségek a milliós értéket is elérhetik.

SZERV EZŐ BIZOTTSÁG
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Bizonyos anyagokkal azok a szivattyúk sem
képesek megbirkózni, melyekbe szennytörő
daráló van beépítve.

sportos feladatok mellett a többi településsel
kapcsolatos tudnivalókat is meg kell tanulniuk,
hogy a „teszteken” is Jól tudjanak szerepelni.
Minden résztvevő csapat készül egy-egy
sorverseny feladattal, és egy bemutatkozó
műsorral,
mely
lakóhelyük
történetéhez,
mindennapjaihoz kapcsolódik.
Az idei évben a felkészítő tanároknak válogatniuk
kellett a jelentkezők közül, mert a korábbi
versenyeken résztvevő gyerekek beszámolói után
mindenki ki Szerette volna venni a részét a
mókából. Antal-Kalmár Petra, Baráthné Maár
Anett és Pap Éva készítette fel és kísérte a
társaságot az ácsi vetélkedőre, ahol a Dittmann
Peti, Füredi Tomi, Horváth Csenge, Horváth Lackó,
Horváth Levi, Kerecsenyi Ákos ‚ Kerecsenyi Ibi,
Pócsmegyeri Petra ‚ Szebellédi Nelli, Szépfi Hanna
és Tircs Máté alkotta csapat, remekül szerepelt.
Rengeteg élménnyel és ajándékkal térhettek haza
és ezek mellé megszerezték a következő évi
szervezés jogát, így Jövőre Dunaalmás láthatja
vendégül a résztvevőket.

Emiatt a szolgáltató nevében kérjük a Tisztelt
Fogyasztókat, hogy olyan anyagokat, amelyek a
vízzel érintkezve nem puhulnak, pelyhesednek,
oldódnak fel (p1. WC-papír, szalvéta, papír
zsebkendő, morzsa, s ehhez hasonlók), hanem
megőrzik eredeti szerkezetüket (Pl. nedves
törlőkendő, popsi törlő, HIGI-kendő, tampon,
egészségügyi betét, különböző fóliák, nejlon
csomagolóanyagok, reklámszatyrok, textíliák,
csont, üveg és egyéb műanyagok) NE DOBJÁK A
WC-BE. NE ENGEDJÉK A CSATORNÁBA!!!
Ha a csatornába csak azok a dolgok kerülnek,
amelyeknek a kezelésére a rendszer alkalmas,
ezzel a szolgáltatás folyamatos és biztonságos
üzemeltetése lehetséges.
Köszönettel:
Önkormányzat

Játék határok nélkül

Bízunk benne, hogy 2020 májusában méltó házigazdái
leszünk a következő „Játék 6árok nélkül”
rendezvénynek.
Izgalommal készülünk, és nagy szeretettel várjuk a
csapatokat!

2017. óta minden év májusában megrendezésre
kerül a „Közösségek Hete” programsorozat,
melynek keretein belül immár harmadik
alkalommal rendezték meg Komárom-Esztergom
megyében a Játék Gárok nélkül elnevezésű
csapatversenyt. Az első évben Baj volt a program
házigazdája, a következő évben a Bajon győztes
Almásfüzitő, majd idén az Azaum-i vetélkedő
legjobb csapata Ács látta vendégül a 6 résztvevő
település csapatait.
Ács, Almásfüzitő, Baj, Dunaalmás, Neszmély,
Tardos és Vértesszőlős 10-11 fős csapatokka
készült a vetélkedőre. Már a felkészülés maga is
sok energiát követel a gyerekektől, hiszen a

Pap Éva

Tájékoztató
A tatai Víz, Zene, Virág Fesztivál a 2019-es
rendezveny
alkalmával,
különleges
látványossággal igyekezett a fesztivállátogatók
kedvében Járni. A Víz, Zene, Virág Fesztivál
4

évről évre több tízezer látogatót vonz,
népszerűsége, vállalt értékei negyedszázada
változatlanok!
A rendezvény leglátogatottabb területén, a
gyermek és családi programok helyszínén
Zongorás hattyúliget elnevezéssel kültéri
látványparkot hoztak létre.
A „Selfie”-park elkészítésén több kistérségi
település vett részt köztük Dunaalmás is.

nagyon elfáradtak. A tábor alatt jutott idejük
játékra, lazításra, de komoly munka is folyt a
sakktáblák mellett Mindennap korán keltek,
hogy időben érkezzenek, a nyár további részére
már jó pihenést és felejthetetlen élményeket
kívánunk Nekik!

A Hattyút díszítették:
Dunaalmás Község Önkormányzata részéről
Geszler Anita
Dunaalmásért Alapítvány részéről Horváth
Agota
Papa Eva Animátor, rendezvényszervező
Baráthné Maár Anett pedagógus
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Köszönjük, hogy egész tanévben kitartottatok a
sakk mellett!
Szeptemberben találkozunk!
Kellemes nyarat,
Feri bácsi

Véradás
Sakk tábor 2019
Időnont: július 23-án, 15:00-18:00-ig
Tudja-e valaki hogyan lehet mattot adni, vagy
hogy mi az a „menetközbeni” lépés? Sakkozó
palántáink idén már harmadik alaklommal
gyűltek
össze,
hogy
Június
végén
„elbúcsúztassák” a sakkszezont és választ
kapjanak például a fenti kérdésekre is. Egész
tanévben hetente találkoznak Kiss István sakk
edzővel az iskolában, a hétvégéken pedig sorra
Jártak a különböző versenyekre, így évvégére

Helyszín: Csokonai Művelődési Ház
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Így tedd rá!

nyári gyerektábor

Így tedd rá! népi játék és néptánc tábort
tartottunk a Csokonai Művelődési Házban
július 1-5-ig, 5-10 éves gyermekeknek. Az Igy
tedd rá! program célja, hogy a gyermeket
játékosan, élményeken keresztül, modern
pedagógiai módszerek segítségével ismerjék és
éljék meg hagyományainkat, sajátítsák el a
néptánc alaplépéseit.
A táborban a foglalkozások mellett textilt
festettünk, nemezeltünk, ellátogattunk a
Dunaalmási Lovardába.
Ezúton is köszönjük az önkormányzat és a
lovarda támogatását, a finom ételeket pedig a
Kis Duna Vendéglőnek.

..

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

vagy
-

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

Tornacsarnok bérleti díja: 3 000 Ft/óra

r

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.
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Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett pénzügyi
ügyintézőhöz személyesen, vagy telefonon a
34/450-012/7-es
melléken,
30/453-3584
mobilszárnon,
vagy
a
uenzugv.dunaalrnas@2mail corn email címen,

~_.

~
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Vigh-Boda Mária
óvodapedagógus

Így tedd rá! fogl.vezető
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Nyomtatvány beszerezhető:
Tornacsarnokban Lévai Ferencné gondnoknál,
Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett pénzügyi
ügyintézőnél,
www.dunaalmas.hu honlapon az Intézmények
menü Egészségforrás Tornacsarnok alpont
alatt.
A Tornacsarnok beosztása megtekinthető:
Tornacsarnokban Lévai Ferencné gondnoknál,
Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett pénzügyi
ügyintézőnél,
www.dunaalmas.hu honlapon az Intézmények
menü Egészségforrás Tornacsarnok alpont
alatt.

I

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

Pilates: nyári időszakban csütörtökön 16-17ig.
FAHÉIAS CSERESZNYÉS SÜTEMÉNY

Kézműves foglalkozás Weimer Erzsébettel:
minden hónap második szerdáján órától.

14 dkg sütőporos liszt
1/2tkfahéj
5 dkg cukor
1 tojás
4 ek tej
8,5 dkg olvasztott vaj
35 dkg kimagozott cseresznye
porcukor a szóráshoz

Nyugdíjas klub: kéthetente hétfőként 15
órától.
M.A.X. Training Baranya! Évával: minden
hétfőn és pénteken 18 órai kezdéssel.
Jóga Zagarits Anikóval: minden csütörtökön
18 órától

morzsa a tetejére:
2,5 dkg liszt
2,5 dkg cukor
2,5 dkg vaj
1/4 tk fahéj

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

A tészta hozzávalóit krémesre keverjük.
(Fakanállal vagy mixerrel.)
Egy 20 cm átmérőjű kivajazott sütőformába
töltjük.
Megszórjuk a kimagozott cseresznyével, amit
kicsit belenyomkodunk.
A morzsa hozzávalóit kézzel összekeverjük
zöldborsó nagyságú morzsásra.
Rászórjuk a cseresznyére és 180 fokos sütőben
(légkeverés 160 fok) 35 perc alatt készre
sütjük. Hűlni hagyjuk, majd porcukorral
megszórva tálaljuk.

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

Vers
Közérdekű információ

Andók Veronika: Vakáció

Elsősorban azok részére, akik palackos PB-gázt
használnak, de a palack cseréje problémát okoz.
Számukra nyújthat segítséget:

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

Mike János neszmélyi vállalkozó
(06/20/559-7396),
szállítással.

palackos

gáz

házhoz

Két hónap napfény vár ránk a nyárban,
Kószálunk vígan viruló tájban,
Hűsítő tavakra, strandokra járunk,
Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk.
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MEGHÍVÓ
KOZOSSEG BESZÉLGETÉSEK DUNAALMÁSON
DUNAALMÁS BAJ TATA, SZOMÓD, NESZMÉLY ÉS
DUNASZENTMIKLQS TELEPULÉSSEL KONZORCIUMBAN A TERÜLET~ ES
TELEPÜLESFEJLESZTESI OPERATiV PROGRAM KERETÉBEN PÁLYÁZATOT NYÚJTOTT
BE „HELYI IDENTITÁS ÉS KOF-IÉZ Ő ERŐSiTÉSE’ TATA ÉS KÖRNYEKE BORVIDEKEN
CIM MEL.
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