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Kirándult a nyugdíjas klub

igényeihez. Ennek megfelelően lettek
formázva, csiszolva, mintázva, esetenként
aranyozva.
Az első élmény után a gyártási folyamatba is
betekintést nyerhettünk. Döbbenetes volt
látni, hogy a gyönyörűen megmunkált
vázák,
serlegek,
poharak
milyen
körülmények közt készülnek. A kristályok
könnyed csillogása, szépsége, nagyon
kemény munka árán születik. Az üveg amint
forrón, olvadt állapotban elhagyja az
olvasztókemencét, megkezdi vándorlását a
munkafolyamatok sokaságán keresztül,
hogy a végén, mint a bábból előbújó
gyönyörű pillangó kerüljön a szemünk elé.
Igen egy zsák porból indul minden és a
végén csillogó-villogó karcsú váza, kehely
lesz belőle, sok-sok munka, fáradozás árán.
Kirándulásunk nem ért véget Ajkán.
Következő úti célunk Pápa volt. itt már az
időjárás is a kegyeibe fogadott bennünket.
Elállt az eső és bátran sétálhattunk a város
főutcáján.
Elsőre, mivel a busz előtte tett le bennünket,
a Kékfestő múzeumot néztük meg.
Szerencsénkre éppen akkor érkeztünk,
amikor egy nagy indigóval töltött kádban
ázott a kelme. Elmagyarázták, hogy
többször, hosszabb rövidebb ideig kell
áztatni ebben a fürdőben az anyagot annak
érdekében,

A rossznak ígérkező időjárás ellenére Jól
sikerült kiránduláson vettek részt a nyugdíjas
klub tagjai és a vállalkozó kedvű dunaalmási
lakosok. Összesen 47-en szálltunk fel a buszra
május 9.én reggel nyolc órakor és indultunk
első úti célunk, Ajka felé. Ajkán az 1878-ban
alapított üveggyárat látogattuk meg. A kiállító
teremben megcsodálhattuk az ólomkristályból
készült csodálatos vázákat, poharakat,
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kelyheket és egyéb használati és dísztárgyakat.
A hagyományos átlátszó kristályok mellett,
megjelentek a különböző színű és formavilágú
kristálykészítmények, amelyek természetesen
igazodtak díszítésükben is a megrendelők
1

szavakkal, hol pedig tánccal kedveskedtek.
Közben kicsit megismerkedtünk Pápa és a
vele
összefonódó
Esterházy
család
történetével. Az Ősök termében láthattuk
képmásaikat.
Voltak, akik más utat választottak és inkább
a kristályfürdő nyújtotta kényeztetést
választották.
Ők is jól érezték magukat, mint ahogy
mindenki, aki eljött erre a kirándulásra.

hogy elnyerje az Igazi kékfestő anyagra
Jellemző színt. Tovább menye a múzeumban
láthattuk az egész gyártási folyamatot. De
bemutatták a korabeli gyártás körülményeit is.
Lóval mozgatott eszközt is láttunk, de láttuk
azokat a gépeket is, amelyek a ház melletti
patak erejét használták fel egy malomkerék
segítségével. Ezt a módszert váltotta később
egy gőzgép. Nyomon követhető volt a fejlődés,
I)

Lakossági tájékoztató

I:ii
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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.

noha a kékfestő anyag a mai napig az eredeti
módszer szerint készül.
Ezt követően Pápa másik meghatározó
nevezetessége felé fordultunk. Ez pedig az
Esterházy kastély volt.
!

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

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

Nagy élményben volt itt is részünk, hiszen egy
főúri kastély folyosóit, termeit járhattuk be.
Korhű ruhákba öltözött idegenvezetők,
udvarhölgyek vezettek végig bennünket a
kastély termein. A termek funkciójának
megfelelően fogadásunk tiszteletére hol
verssel köszöntöttek bennünket, hol kedves

Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett
pénzügyi ügyintézőhöz személyesen, vagy
telefonon a 34/450-012/7-es melléken,
30/453-3584
mobilszámon, vagy
a
nenzugv.dunaalmas@gmail.com
email
címen, vagy
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a
Tornacsarnokban
Lévai
Ferencné
gondnoknál személyesen, vagy telefonon a
30/942-5757 mobilszámon.

Juhász Gyula: Május
Vén harcos, én, ma békét hírdetek,
Virággal
verve
meg
a
szíveteket.
Egy Új
kiáltványt írok, 5 érzem,
Hogy ez az ige egyszer tett leszen:
Ember, légy Végre ember újra már,
Ne
ordas
farkas
és
halálmadár!
Nem bús robot de boldog munka kell,
Melynél a szív bízó taktusra ver.
Új Szent szövetség kösse össze mind
Embertestvérek
jó
reményeit!
Ez áldott föld ne temető legyen,
De kert, amely több jóságot terem!
Ember, magyar, ma még élő halott,
Legyen majális minden egy napod!
Vén harcos, én, ma békét hirdetek:
Legyen szerelmünk már a szeretet!

Tornacsarnok bérleti díja: 3 000 Ft/óra
A bérlés menete:
A kérelmet írásban, az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon, a használat
előtt 5 nappal kell benyújtani. Bérelni a szabad
időpontokat lehet. A kérelmet a polgármester
bírálja el. A bérléshez a kérelmezővel bérleti
szerződést kötünk.
Nyomtatvány beszerezhető:
Tornacsarnokban
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.
-

-
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Gasztronómia
Medvehagvmás sajtos rúd

-

(Gyorsan elkészül és flnom)

-

50 dkg liszt
2 dl tej
25 dkg margarin vagy vaj
2 tksó
20 dkg reszelt sajt
1 csokor medvehagyma aprítva
+1 tojás és 20 dkg reszelt sajt

-

Csokonai Művelődési Ház

~mnnnn

Az alapanyagokat összedolgozzuk, fél órára
a hűtőbe tesszük pihenni. Majd kinyújtjuk
kb. fél centi vastagra. Tetejét megkenjük egy
felvert tojással és a maradék sajttal
megszórjuk. Sajt helyett magvakat is
rakhatunk rá. Sokat kell csinálni, mert a
család szeretni fo ~a.

Baba-Mama Klub: minden héten, csütörtökön,
10-12-ig. A foglalkozásokat Horváth Agota
tartja.
Pilates: hétfőn 14-15-ig, csütörtökön 16-17-ig.
Kézműves foglalkozás Weimer Erzsébettel:
minden hónap második szerdáján órától.
Nyugdíjas klub: kéthetente hétfőként 15
órától.
M.A.X. Training Baranyai Évával: mind en
hétfőn és pénteken 18 órai kezdéssel.

Jóga Zagarits Anikóval: minden csütörtökön
18 órától
3

Pataky Kitti előtt! A harmadik helyezést
Szlovencsák Panna szerezte meg.
A versenyt követően Agócs Gábor jóvoltából
forró
gulyáslevessel
kedveskedtünk
a
résztvevőknek, akiknek jól esett a hidegben a
forró ebéd. A húst Nagy Lajos húsboltjának, a
kiszolgálást Varga Lászlónak köszönjük. A
desszertről az lreks Stamag gondoskodott,
akik
finom
süteményekkel
készültek
rendezvényünkre.
Versenyünk
ötödik
alkalommal
való
megrendezésének alkalmából különleges,
egyedi készítésű díjakkal készültünk a
helyezetteknek,
az
V.
motívumot
megjelenítve, melyet Herczeg Balint készített
el. Egyedileg tervezett okieveleinket Lelkes
László írnok írta meg, még különlegesebbé
téve azokat. A dobogós hölgyeknek egy szál
virággal készültünk Csicsatka Judit
Főnix
Virágbolt felajánlásából.
A hangosításról Borbás Péter gondoskodott, a
speakerünk pedig
Veréb Márta volt. Az
útvonal biztosítását Sass Lászlónak és
csapatának a komáromi és neszmélyi
Polgárőrségnek köszönjük!
A rendezvény helyszínét és az önzetlen
segítséget a rendezvény fővédnökének
Dunaalmás Polgármesterének Ollé Árpádnak
köszönjük! Habár a rendezvény nem
komáromi területen zajlott, Komárom város
polgármesterének, Dr. Molnár Attilának
támogatását is nagyon köszönjük!
Tagjainknak, támogatóinknak ezúttal is
köszönjük a verseny megszervezését,
lebonyolítását, nélkülük ez a rendezvény nem
valósulhatott volna meg!’

Kerékpánrerseny
Ezúton is szeretném megköszönni a lehetőséget,
hogy Dunaalmás adott otthont a hétvégi
kerékpárversenynek! Emellett számos Segítséget
is kaptunk, ami megkönnyítette és hozzájárult a
rendezvény sikeres lebonyolításához!
A rendezvényről készült beszámoló:
Április 13-án, immáron 5. alkalommal, megújult
helyszínen és útvonallal rajtolt el a Brigetio MTB
Maraton! A verseny központja a dunaalmási
focipálya volt, a 36 km-es versenytáv a gyönyörű
neszmélyi
borvidék
dombságain
haladt.
Változatos
rajtcsomaggal
készültünk
a
versenyzőknek, amely egyesületünk kulacsát, 1
db SiS energia szeletet tartalmazott a NutriDepó,
a bajnokok ellátója jóvoltából, továbbá a
rajtszámmal számos kedvezményt lehetett
igénybe venni, például 50 % kedvezménnyel
lehetett pizzázni a Boss-co Pizzéria-ban. A
versenyzők pontban 10 órakor 6 fokos hidegben,
gyenge esőzés mellett vágtak neki a 800 méter
szintemelkedést tartalmazó versenytávnak. Az
1,8 km-es lassú rajtot követően következett az
éles rajt, amely után hamar darabjaira szakadt a
mezőny. A verseny első felében Ferenczi Balazs
(HeloVelo Bike and Cafe) nagyon erős tempót
diktált, Dunaszentmiklósra érve már komolyabb
előnyt tudhatott magáénak. Előnyét a verseny
végéig folyamatosan növelte, végül S perccel a
második helyen érkező Adorján Bence (Superior
Team) előtt magabiztos győzelmet aratott és
végül 1:20:42-es idővel megnyerte a versenyt! A
harmadik hely sorsáról izgalmas befutó döntött
amit végül Cserháti Péter (Bakony Racing Team)
nyert, így ő állhatott fel harmadikként a
dobogóra!
A nők versenyében is magabiztos győzelem
született, Mészáros Alexandra Éva (Brigetio KSE)
egyesületünk versenyzője több mint 3 perces
előnnyel elsőként érkezett a célba

-

Üdvözlettel:
Gregor Zoltán
elnök
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TISZTELT ÜGYFELEINK!

TÁJÉKOZTATÁS
.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban:
Eüsz tv.) az elektronikus ügyintézést
biztosító szerv és az ügyfél elektronikus
kapcsolatának általános szabályait, továbbá
az elektronikus ügyintézést biztosító,
valamint egyéb szervek informatikai
együttműködésével
kapcsolatos
rendelkezéseit tartalmazza.
Az Eüsz tv. 1. ~ 17. b) pontja alapján a helyi
önkormányzat és a polgármesteri hivatal
elektronikus ügyintézést biztosító szerv,
amely 2018. január 1. napjától köteles az
ügyek elektronikus intézését az E
ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint
biztosítani.
Az Eüsz tv. 9. * (1) bek. a) és b) pontja
alapján
2018.
január
1.
napjától
elektronikus ügyintézésre köteles az
ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet,
valamint az ügyfél jogi képviselője.
Felhívjuk a tisztelt adófizetőink figyelmét,
hogy 2018. január 1-jét követően
a gazdasági társaságok, az egyéni cégek és
az egyéni vállalkozók kizárólag elektronikus
úton indíthatnak adóigazgatási eljárást!
Természetes/magánszemély
ügyfelek
részére az Eüsz tv. nem teszi kötelezővé az
ügyek elektronikus intézését, azonban
lehetőséget biztosít számukra is.
Dunaalmás Község Önkormányzata számos
ügytípusban az ASP rendszer részét képező
ügyintézési portálon, az Önkormányzati
Hivatali Portálon (a továbbiakban: Portál,
httus://oho.asp.I~ov.hu)
közzétett
elektronikus űrlapok útján, valamint egyéb
esetben e-Papír szolgáltatás útján biztosítja
az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A
szolgáltatásokat
kizárólag
Ügyfélkapu
regisztrációval rendelkező adózók vezetik
igénybe. Az ügyindítás bejelentkezéshez és
regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek
hiányában az űrlap legfeljebb csak
nyomtatható és papír alapon nyújtható be.
A Portálra való belépéskor szükséges
kiválasztani a kívánt azonosítási módot

—
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Elektromos hulladékgyűjtés a
Kék Duna Óvodában!
2019. május 28-án és május 29-én, reggel 7től 16 óráig az óvoda udvarán (Csokonai
u.36.)
Kérjük,
hogy
az
otthon
feleslegessé vált elektromos eszközöket a
megadott helyre és időpontba hozzák el
nekünk!
Amit ~vűjtünk: mosógép, centrifuga, monitor,
billentyűzet, számítógép, nyomtató (patron
nélkül), tv, rádió, hűtőgép, mobiltelefon,
porszívó, vasaló,
szendvicssütő, fénymásoló stb. (Akkumulátort
NEM gyűjtünk!)
Kérjük, a vezetékeket legyenek szívesek
levágni az elektronikai hulladékokról és azt
egy külön zacskóban
elhozni!

L~

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS
ÜGYINTÉZÉSRŐL
DUNAALMÁSON MŰKÖDŐ GAZDASÁGI
TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS
SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÓK, VALAMINT
MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE
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(ügyfélkapu), majd az adatok megadása után
az ÁSZF (Általános Szolgáltatási Feltételek)
elfogadását követően van lehetősége az
azonosítást igénylő ASP szolgáltatások érdemi
igénybevételére. Ezt követően választható ki,
hogy melyik településsel kapcsolatban kívánja
majd a szolgáltatást igénybe venni.
Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek és
egyéni vállalkozók mielőtt az ügynek
megfelelő űrlapot szeretnének elektronikusan
benyújtani, úgy első alkalommal regisztrálniuk
szükséges az önkormányzati hivatali portálon
(https://ohp.asp.lgov.hu oldalon).
A regisztrációt az ügyfélkapu regisztráció
során megadott adatokkal egyezően kell
elvégezni. Ezután tudnak belépni a rendszerbe
és kiválasztani azt az Önkormányzatot, jelen
esetben Dunaalmás, ahol ügyeiket intézni
kívánják.
Amennyiben meghatalmazottként más adózó
nevében
szeretne
adózási
adatokat
megtekinteni vagy iparűzési adóbevallást
kíván
elektronikus
úton
beadni,
meghatalmazás szükséges (lásd:
Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben
űrlap).
A PORTAL FUNKCIOI:

adóazonosító jelét vagy a vállalkozása
adószámát, és máris megismerheti a
személyes vagy képviselt cég nyilvántartott
adóegyenlegét. Természetesen más személy
vagy vállalkozás esetében akkor tudja
igénybe venni ezt, ha érvényes és egyúttal a
helyi
adóhatósághoz
benyújtott
meghatalmazással rendelkezik. Ezt a
meghatalmazást az
e-szolgáltatás
a
háttérben ellenőrzi, külön teendője nincs.
A Portálon beküldött ügyek automatikusan
az illetékes önkormányzati hivatalhoz
kerülnek.
Ha a Rendelkezési Nyilvántartásban kizárta
az
elektronikus
ügyintézést,
a
szolgáltatásokat saját nevében nem tudja
használni.
A Portál bárki számára elérhető, egyes
funkciók szabadon használhatók, más
funkciók azonban regisztrációhoz kötöttek.
Az első belépéskor létrejön az ASP
személyes fiók, amelyben különféle
személyre szabott
beállítások és adatok adhatók meg, amelyek
természetesen később módosíthatók.
Az azonosítást követően, az ügyintézés
megkezdéséhez
először válassza
ki
Önkormányzatunkat!
(Az
ügyintézési
szolgáltatások
köre
településenként
eltérhet.)
Sikeres
regisztrációt,
bejelentkezést
követően, az Önkormányzat kereső
menüpontban
tudja
kiválasztani
az
Önkormányzatot. Amennyiben korábban
már regisztrált és megjelölt alapértelmezett
önkormányzatot, akkor a baloldali menüvel
azonnal az alapértelmezett önkormányzat
kiválasztott szolgáltatására navigálhat el.
Részletes tájékoztatás a Portálról:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

Ügyindítás
Lehetősége nyílik különféle űrlapok kitöltésére
és ezáltal a papír alap helyett elektronikus
ügyindításra. A szolgáltatás segítségével az
elektronikusan
kitöltött
és
benyújtott
kérelmei, beadványai bármilyen egyéb teendő
nélkül (postázás, személyes megjelenés)
továbbításra kerülnek az önkormányzathoz.
Ügykövetés
Elektronikus azonosítást követően a korábban
Portálon elektronikusan elindított helyi
önkormányzati ügyeinek státuszát is nyomon
követheti. A Portál három státuszról ad Önnek
visszajelzést: folyamatban, lezárt vagy minden
ügy. Jelenleg kizárólag a saját ügyeire
vonatkozó információkat kérhet le.
Adóegyenleg lekérdezés
A szolgáltatás segítségével lekérdezheti az
önkormányzatunkhoz tartozó helyi adó
egyenlegét. A lekérdezés során egyszerűen
azonosítja magát, majd megadja az

e -Papír
Amennyiben az ügye elintézéséhez a Portál
felületén nem talál elektronikus űrlapot,
akkor az e-Papír szolgáltatás keretében
nyújthatja be a kérelmét, beadványát.
Az e-Papír általános célú elektronikus
kéreleműrlap, ingyenes, hitelesített
G

folyamatosan zajlanak, reméljük az átadás a
határidőben megtörténhet. Ez azért is
fontos lenne, mert visszatérhetne a
háziorvos és a védőnő eredeti helyére, és a
gyógyszertár is újra normál nyitva tartással
dolgozhatna.
Megkezdődött a TOP 3.2.1. Energetikai
felújítás is. A polgármesteri hivatal nyugati
homlokzatának szigetelésével I kezdődött a
beruházás, az északi oldallal fog folytatódni
(nyílászárók cseréje, szigetelés), míg körbe
nem érnek, s végül a lábazat szigetelésével
és az akadálymentesítéssel fog végződni. Az
építkezés idejére a hivatal nem költözik,
tehát az ügyfélfogadás, a hivatali munka itt
fog folytatódni. Az emiatt kialakult
nehézségek, esetleges csúszások, egyéb
problémák miatt az ügyfelek, a lakosság
szíves megértését kérjük!
A beruházás második szakaszában az
iskola épülete kerül sorra, praktikusan a
nyári szünet kezdete után, mikor már az
oktató-nevelő munkát nem zavarják a
munkálatok. Ha minden a tervek szerint
alakul, a nyár vége előtt az iskola is átesik a
felújításon, s az új tanévet végre a megújult
épületben kezdhetik meg a diákjaink.
Korábbi számunkban már írtunk róla,
hogy fejlesztésre készülünk a hivatal
udvarán is. Áthelyeztük a régi buszvárót és
a felvonulási épületet (konténer), és a közte
lévő területre elkészítettünk egy vas
vázszerkezetet,
melyet
lemezfedéssel
szeretnénk
beborítani.
Ez
alá
a
tetőszerkezet alá tudjuk beállítani az
önkormányzati autóinkat (Ford Tranzit,
Suzuki
Szamuráj),
illetve
a
két
felépítménybe különböző anyagokat tudunk
betárolni, így megvédve az időjárási
hatásoktól. Ennek a fejlesztésnek a fő
kordinátora Kun Lajos Alpolgármester Ur.
A Művelődési Ház külső szigetelésével
„körbeértünk, így a 2014-ben megkezdett
munka befejeződött.
Az óvodai konyha felújításából egyetlen
munka várat magára: a tetőre szerelt
napelemekhez tartozó speciális mérőóra
felszerelése. Amint ez megtörténik, a
napelemek által termelt áram a rendszerbe

üzenetküldő alkalmazás, amely internet
kapcsolaton keresztül, elektronikus úton
összeköti az ügyfeleket a szolgáltatáshoz
csatlakozott intézményekkel, szervekkel.
Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az
eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen
lehetősége
az
ügyfélnek
beadványát
elektronikus úton továbbítani a hatóság felé,
amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt
nem indokolt szakrendszerrel támogatni.
Az e-Papír szolgáltatás Központi Azonosítási
Ügynökön
keresztül
vehető
igénybe,
elérhetősége: https://epapir.gov.hu/
Az E-ügyintézési tv. 9. ~ (1) alapján a
gazdálkodó szervezetek számára 2018.01.01től kötelező az elektronikus ügyintézés,
elektronikus ügyintézésre kötelezettektől
papír alapon nem áll módunkban ügyindító
dokumentumot befogadni. Amennyiben az
elektronikus
ügyintézésre
kötelezett
gazdálkodó
szervezet ügyfél nem elektronikus úton nyújtja
be kérelmét akkor az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény 46. ~ (1) a) pontja értelmében a
kérelem visszautasításának van helye.

-

-

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatás
beruházásokról

folyamatban

-

lévő

Az időjárás viszontagságai ellenére nagy
erőkkel zajlik a pihenőtó kialakítása. A meder
túlnyomórészt elnyerte a tervezett formáját, és
a terület jelentős részén a földmunkák is
elkészültek, megtörtént a humuszolás, és azóta
az eső ennek mindenképpen használt
szépen erősödik a fű is. Két nagy feladat van
még hátra: a forráskút kialakítása, illetve a
leeresztő zsilip kiépítése, ha ez megvalósul, a
tó elnyerheti végleges formáját és következhet
a
parkosítás.
A
szervezésben
és
lebonyolításban oroszlánrészt vállalt Domján
Viktor Képviselő Ur.
Minket is érint az orvosi rendelő felújítása,
átépítése. A tető elkészült a szigetelés, külső és
belső egyéb munkálatok
-

—

—

-

-

-
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„visszatermelődik”,
az
óvoda
áramfelhasználása annyival csökkenni fog.
A szennyvíztisztító beruházás szintén
folyamatban van. A tisztítómű alapozási
munkái zajlanak, megkezdték a nyomóvezeték
nyomvonalának kijelölését. A vezetéképítést a
külterületen kezdik Dunaalmás és Almásfüzitő
között. Ezzel kapcsolatos információ, hogy az
összes
nyomócsövet
egyszerre
fogják
ideszállítani, azt is, amit az Almási úton fognak
beépíteni. Ezzel kapcsolatban kellemetlenséget
az fog okozni, hogy a 18 méteres csövek
tízesével, kalodákban szállítják. Kértük, hogy
úgy helyezzék le őket, hogy a lehető legkisebb
fennakadást váltsák ki a faluban.
Az esetleges kellemetlenségekért türelmünket
kérik.
A beruházás érinteni fogja a Lilla Út
Ugróhegyi Út területét is, ahol útszűkületre,
forgalomszabályozásra kell számítani. A
kivitelezők mindenről tájékoztatást fognak
küldeni, illetve a problémás útszakaszokon
közlekedés táblákat fognak elhelyezni.
A Hegyalja úton a közelmúltban földkábel
fektetése történt. A beruházó eon és a
kivitelező ígérete, hogy az esős időszak
elmúltával be fogják fejezni az Út
helyreállítását $ murvával kifogják javítani a
keletkezett úthibákat.
Ujra megnyílt a BM belterületi utak
felújítására kiírt pályázati lehetősége, így ismét
be fogjuk nyújtani a Jókai út felújítása
érdekében pályázati anyagunkat.
Ezeknek a pályázati forrásokból megvalósult,
illetve folyamatban lévő fejlesztéseknek az
előkészítése és lebonyolítása nem történhetett
volna meg a hivatali dolgozók Makay Tibor
kirendeltség-vezető Úr és kollégái áldozatos
munkája nélkül.

MEGHÍVÓ

-

-

-

-

—

—

NEMZETI
ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
JÚNIUS 4.
Dunaalmás Község Önkormányzata, a
Dunaalmás Barátainak Köre és
a Lenhardt György Községi Könyvtár
szeretettel vár mindenkit
napi
a
nemzeti
összetartozás
rendezvényeire!

Program:
2019. június 4. 10 óra
Művelődési Ház nagyterme:

-

Csokonai

Az Őrzők együttes előadása
Az együttes tagjai: Gál László Latinovits
díjas versmondó és Kreft-Horváth Márk
Nívó-díjas zenész
-2019. június 4. 16 óra Kikötő Trianonemlékmű:
Ollé Árpád polgármester úr beszéde
A Dunaalmási Nyugdíjas Klub ünnepi
műsora
Oláh Kálmán komáromi Pro Urbe-díjas
tanár beszéde

Ollé Árpád
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