2022. február-2022.március
K
KIIA
AD
DJJA
A:: D
DU
UN
NA
AA
ALLM
MÁ
ÁSS K
KÖ
ÖZZSSÉ
ÉG
GÖ
ÖN
NK
KO
OR
RM
MÁ
ÁN
NY
YZZA
AT
TA
A

Tisztelt választópolgárok!
Mint Önök is értesülhettek róla Dr. Áder János Köztársasági elnök Úr 2022. április 3- ra tűzte ki
az országgyűlési választás és országos népszavazás időpontját. Ezúton is értesítjük Önöket, hogy
a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. § (1) bekezdése, 78. § (1)-(2)
bekezdései és a 79. § (1) bekezdése alapján módosítottuk a szavazóköri beosztást.
E módosítás a Tómellék utcát, az Újtelep utcát, a Diófa utcát, a Fényes utcát és a Nyírfa utcát
érinti oly módon, hogy a Tómellék, Újtelep, Diófa és Fényes utca területi beosztása átkerült a
002. szavazókörbe a Nyírfa utca pedig átkerült a 001. szavazókörbe.
A szavazókörök beosztása:
A 001. szavazókör címe: 2545 Dunaalmás, Almási utca 86. (Csokonai Műv. Ház):
Ádám major, Almási utca, Baráthegy utca, Csalogány utca, Csokonai út, Dunasor út, Fenyves út,
Galagonya utca, Hegyalja utca, Hegysor utca, Jázmin út, Kis utca, Kossuth liget út, Lilla út, Nagy
Kornél tér, Nyírfa utca, Összekötő út, Pirító út, Rigó utca, Ugróhegy út, Vadvirág út, Vasút utca,
Vöröskőalja út
A 002. szavazókör címe: 2545 Dunaalmás, Tatai út 4882/2. hrsz. (Sportház):
Arany János út, Béke, út, Csillagvölgy utca, Csodaszarvas utca, Diófa utca, Erdősor út, Fácános
utca, Fakopáncs utca, Fényes utca, Füzihegy út, Füzike utca, Hunyadi út, Jókai Mór út, Naszály
út, Orgona utca, Panoráma utca, Szegfű utca, Szőlősor út, Tatai út, Tómellék utca, Tsz. kertészet
telep, Újtelep utca, Útőrház telep, Vasúti őrházak telep
A Nemzeti Választási Iroda az előző évek gyakorlatának megfelelően értesítést küld a központi
névjegyzékben szereplő választópolgároknak, mely értesítőn a szerepel a szavazókör
megjelölése, ahol szavazatát leadhatja. Kérjük az érintett utcákban lakó választópolgárokat, hogy
a választás napján abba a szavazókörbe menjenek szavazni, amelybe a lakóhelyük címe szerint be
lettek osztva.
Tisztelettel:

Helyi Választási Iroda
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ÚTFELÚJÍTÁS
Lilla – Vadvirág út
2022. március 21 – május 31

Kedves Dunaalmási Lakosság!
Megkezdődnek Dunaalmáson a Lilla utca és Vadvirág út felújítási munkái.
Kezdés:
Munkaterület átadása: március 21-23. napja
Munkakezdés:
március 24. napja
Befejezés:
legkésőbb május 31. napja
Kivitelező:
Strabag Általános Építő Kft.
A felújítás forrása: a Magyar Falu Program és Önkormányzatokért felelős miniszter által
kiírt pályázat keretében elnyert támogatásból és Önkormányzat saját forrásából valósul
meg.
A felújítás keretében megújul a Lilla és Vadvirág utca aszfaltburkolata. Mind a két utca
csapadékvíz elvezetését felülvizsgáljuk, és a szükséges javításokat, kiépítéseket elvégezzük.
Tervek szerint a meglévő vízelvezető padkák, árkok felújítása megtörténik, továbbá szükséges
helyeken új betonpadka kerül kiépítésre.
FONTOS!
-

A felújítási munkák fennakadásokat jelenthetnek az érintett utcákon, ezért kérem, hogy kellő
körültekintéssel és türelemmel használják azokat.
A felújítás ideje alatt kérem, hogy gépjárműveikkel lehetőleg ne parkoljanak az út burkolatán,
nyomvonalán és annak közvetlen közelében, mert ezzel akadályozzák a felújítást végző
kivitelező munkáját.

A felújítással kapcsolatban folyamatos tájékoztatást adunk a Facebook/Almásneszmély
csoportjában, a www.dunaalmas.hu honlapon, és szórólap formájában az érintett utcákban.
Ha bármilyen kérdése merül fel a felújítással kapcsolatban, kérem, írja meg a
jegyzo.dunaalmas2@gmail.com email címre, vagy levél formájában Dunaalmás, Almási út 32.
címre (postaládába), valamint érdeklődhet a 30/453-3426 –os telefonszámon. A későbbiekben a
kivitelező elérhetőségét is közzétesszük.
Köszönjük megértésüket, türelmüket és együttműködésüket.
Makay Tibor
kirendeltség-vezető
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Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási
rend:
Hétfő:
Szerda:
Péntek:

0800-1600
0800-1700
0800-1200

Mikéné Jónás Erika
Szociális ügyintéző,
anyakönyvvezető
E-mail:szocial.dunaalmas@gmail.com
Tel: (34) 450-012/1. mellék

Elérhetőségek:
Ollé Árpád
Polgármester
E-mail: polgarmester@dunaalmas.hu
Tel: 06-30/509-5883
Tel: (34) 450-012/5. mellék

Paréj Diána Pénzügyi és titkársági
ügyintéző, pénztár
E-mail: penzugy.dunaalmas@gmail.com
Tel: (34) 450-012/3. és 7. mellék

Makay Tibor
Kirendeltség-vezető
E-mail: jegyzo@dunaalmas.hu
Tel: 06-30/453-3426
Tel: (34) 450-012/4. mellék

Dunárné Németh Renáta
Műszaki és Adóügyi ügyintéző
E-mail:ado.dunaalmas@gmail.com
Tel: 30/504-6628

Vas- Kovács Szabina
Gazdálkodási ügyintéző
E-mail:gazdalkodas.dunaalmas@gmail.
com Tel: 30/453-3584

Kószás Szilvia
Ebédbefizetés
Tel: 30/509-5881

Orvosi Rendelő:
IDŐPONTOT MINDEN ESETBEN SZÜKSÉGES EGYEZTETNI,
MIVEL JELENTŐSEN NŐTT A KORONAVÍRUSSAL FERTŐZÖTTEK SZÁMA!

Tel.: 34/451-741
Beutaló és receptírás kérése telefonon:
Hétfő, kedd, szerda és péntek: 0800-0900
Csütörtökön: 1300-1400 óra között.
A rendelőben a szájmaszk használata kötelező!
Türelmüket és megértésüket kérik, amennyiben telefonos megkeresés esetén várakozni kell.
Oltási lehetőség az Orvosi Rendelőben is van, telefonos időpontegyeztetést követően.
JELENTKEZÉS OLTÓPONTRA: www.eeszt.gov.hu oldalon
A harmadkörös oltásokra is lehet itt regisztrálni.
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Védőnői Szolgálat: Borbélyné Gál Gabriella Védőnő
Csak előzetes egyeztetés során időpontra érkezőket fogad.
Elérhetőség:

Tel.: +3630/224-8395

, e-mail: dunaalmasneszmely@gmail.com

A rendelőben szájmaszk használata kötelező!
Fogászati rendelő:

Levendula Abc nyitvatartás:

Dr. Bikfalvi István fogszakorvos

Tel.: 0630/7982983

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

0800-1500
1400-1900
0800-1500
0800-1500

Bejelentkezés: +3630/6073278

Gyógyszertár nyitvatartás:

Hétfő, kedd, szerda: 0830-1230
Csütörtök , péntek: 0830-1345

Hétfőtől –péntekig
Szombat
Vasárnap

Almási Csemege nyitvatartás:
Tel.: 0670/7204703
Hétfő
Kedd- Péntek
Szombat
Vasárnap

Tel.: 34/451-722

Almási Kút nyitvatartás:

Dunaalmási Posta nyitvatartás:

Hétfőtől –péntekig
Szombat
Vasárnap

Hétfő- péntek : 0800-1200 , 1230-1500

0600-1800
0600-1200
0700-1000

0530-1700
0530-1800
0600-1200
0700-1030

0500-1900
0600-1900
0700-1900

Pénzfelvétel, pénzkiadás ,
csekk feladás 1430-ig

Kósza Café Lottózó nyitvatartás:

Tel.:34/450-043

Hétfőtől –péntekig
Szombat
Vasárnap

A Posta dolgozói ezúton kérik a Tisztelt
Lakosokat, hogy legyenek kedvesek
postaládákat és házszámokat, valamint
csengőket kihelyezni.

0900-1700
0900-1400
ZÁRVA

Nemzeti Dohánybolt nyitvatartás:
Hétfőtől – péntekig
Szombat
Vasárnap

0600-1800
0600-1800
0900-1300
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ADÓVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Adózók!
Tájékoztatom a tisztelt adózókat, hogy Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő
Testülete a helyi adókról szóló 24/2012. (XI. 29.) rendeletében az idei évre sem változtatott az
adómértékeken.
A Rendelet megtekinthető Dunaalmás Község hivatalos honlapján: www.dunaalmas.hu.
Ennek értelmében:
Magánszemélyek kommunális adója: 8.000,- Ft /év/ adótárgy
Építményadó: 600,- Ft /m2
Telekadó: 40,- Ft /m2
Helyi iparűzési adó:
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,5 %-a.
Az éves adót minden adónemben továbbra is két részletben: tárgyév március 16- ig, illetve
szeptember 15- ig kell megfizetni.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 2. melléklet II. A. 4. pontja értelmében az
adózónak az építményadóról, a telekadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról az
adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell
adatbejelentését teljesítenie.
Tehát, ha valaki Dunaalmáson elad vagy vásárol ingatlant, az adásvételtől számított 15 napon
belül köteles bejelenteni a változást. A bírságolás elkerülése érdekében kérem a fenti határidő
pontos betartását!
Kérdés esetén szívesen állok rendelkezésükre a 34/450-012 / 2- es melléken, vagy
személyesen a 2545 Dunaalmás, Almási u. 32. sz. alatt a földszinti irodában, illetve e-mailben
ado.dunaalmas@gmail.com elérhetőségen.
Dunárné Németh Renáta

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

2022.ÉVI LOMTALANÍTÁS IDŐPONTJA
DUNAALMÁSON
JÚNIUS 9. CSÜTÖRTÖK
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Tisztelt Dunaalmásiak!
A veszélyhelyzetet további fennállása miatt a kerti hulladékok égetése
2021.szeptember 1-től engedélyezett.
Kerti hulladéknak tekinthető fű, falomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, és
egyéb növényi maradvány.
-

-

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 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!
Az ingatlanok tisztántartásáról szóló 7/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet értelmében
az ingatlan tulajdonosa, bérlője, használója köteles gondoskodni:
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,
c)
tulajdonában, vagy használatában lévő ingatlanról közterületre kihajló, valamint az
ingatlana előtt, mögött, illetve saroktelek esetében az oldalirányban elhelyezkedő közterületen
lévő növények közlekedést akadályozó gallyazásáról,
d)
az ingatlannak a tisztán tartásáról és gyommentesítéséről, ingatlanán lom,
környezetszennyező anyag tárolásának megszüntetéséről, az ingatlanán keletkező hulladék
saját gyűjtőedényében történő elhelyezéséről, annak elszállításáról, porlékony anyagok
letakarásáról oly módon, hogy másoknak zavaró port ne okozzon,
e) a szórakozóhelye, vendéglátóhelye, üzlete elé hulladékgyűjtő edény elhelyezéséről és a
hulladék rendszeres elszállításáról, az üzlet előtti járdaszakasz tisztántartásáról.
E rendelet alkalmazásában tisztán tartás a d) pont esetében az ingatlanon található növényzet
rendszeres nyírása, az a), b) és e) pont esetében a hó- és síkosság mentesítés, gyommentesítés,
a zöldterület rendszeres nyírása.
A rendeletben meghatározott magatartások közösségi együttélés alapvető szabályainak
minősülnek, melynek megszegése esetén százötvenezer forintig terjedő közigazgatási
bírság szabható ki.
Dunaalmás Község Önkormányzata
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy amennyiben valaki a rendelettel nem
összeegyeztethető magatartást tanúsít, úgy a Neszmélyi Polgárőr Egyesületet értesítheti.
NESZMÉLYI POLGÁRŐR EGYESÜLET ÜGYELETI SZOLGÁLATA
Elérhetőség: +3670/ 539-23-22 , e-mail: neszmelyipe@gmail.com
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Óvodai beiratkozás a 2022/2023-as nevelési évre
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1)
bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. §-a
alapján az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában
foglaló foglalkozások keretében folyik.
Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek, harmadik életévének betöltése
után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti.
A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében –
folyamatosan történik.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus
31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott –
kérelme alapján, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31.
napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő
esetben, újabb kérelem alapján, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a
gyermek az ötödik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az
óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete
indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő,
továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerint általános
járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban
részt vevő szakorvos rendelhető ki.
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. A
gyermek az óvodával jogviszonyban áll. (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat
közzéteszi az óvodai felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda
köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. (3a)
bekezdés szerint az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A gyermek az óvodai
jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az
óvoda házirendje egyes jogok gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez kötheti.

BEÍRATKOZÁS IDŐPONTJA: 2022. április 20 – 21. 800-1600 óráig.
Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2022. augusztus 31-ig
betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
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A 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 247. § (1) bekezdése értelmében az a szülő vagy törvényes
képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az
óvodába nem íratja be szabálysértést követ el.
A jogszabályi rendelkezések alapján 2020. január 1-től az Oktatási Hivatal
kötelezettsége az óvodaköteles, tanköteles gyermekek nyilvántartása, ezért az óvodai
nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles azt az Oktatási Hivatal felé
bejelenteni. A bejelentő űrlap az Oktatási Hivatal online felületén elérhető. Az űrlap online
felületen való kitöltése még nem minősül a kérelem benyújtásának, a kinyomtatott kérelmet
aláírva kell a hivatal címére megküldeni.
Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt szülőket, hogy intézményünkben az integrált óvodai
nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekek számára biztosított, (az enyhe mozgásszervi,
érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékosságból, autizmus spektrum
zavarból, illetve egyéb pszichés fejlődési zavarból fakadó) a gyermek óvodai nevelésétoktatását a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.
Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok a következők:


a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági
igazolvány (Rendelet 20. § (3),



a gyermek születési anyakönyvi kivonata,



nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás
jogcímét igazoló okirat (Nkt. 92. §),



a gyermek sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló
dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről
szóló határozat stb.).

Az óvoda adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos szabályzata a Szervezeti és működési
szabályzatban található.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja: 2022. május 22.
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, a közléstől
számított tizenöt napon belül, illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz
(önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A
fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
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Tisztelt Dunaalmási Lakosok!
Szeretnénk felhívni a figyelmüket a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályaira.
Az Állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 5. §-a szerint:
(1) Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről,
szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
(2) A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani
kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.
(3) A szabadban tartott állatok számára - azok természetes viselkedését is figyelembe véve biztosítani kell olyan területet, illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén, valamint az
időjárás káros hatásaival és az egészségre ártalmas hatásokkal szemben védelmet
találnak.
(4) Az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat
szükségleteihez igazodó, megfelelő mozgásteret biztosítani.
(5) A gazdasági haszon céljából tartott állat tartása, szállítása és életének kioltása során
előnyben kell részesíteni az állatkímélő technológiákat.
(6) A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.
Ugyanezen törvény 43. § szerint:
(1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó
jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget,
magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem
jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.
(2) Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóság szabja ki.”
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet értelmében a fent
részletezett mulasztások esetében a kiszabható bírság összege 15.000,- Ft- tól 45.000,- Ft- ig
terjed.
Aki úgy dönt, hogy szeretne otthon állatot tartani, annak tisztában kell lennie az állattartás
szabályaival.
Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét minden kutyatulajdonosnak, hogy embertársaink
védelmében, valamint a figyelmeztetések, bírságolások elkerülésének érdekében
gondoskodjanak állataik megfelelő módon történő tartásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzata
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ERZSI NÉNI CSALÁDJÁNAK KEDVENCE

Karamellás szelet:
A tészta: 20dkg cukor, 4 egész tojás, 1 dl olaj, 15 dkg liszt, fél sütőpor, 2db 3 az 1-ben kávé,
0,5dl tej.
A cukrot és a tojásokat habosra keverjük. Folyamatos keverés mellett hozzáadjuk az
olajat, majd a többi hozzávalót. Zsírozott, lisztezett (kb.25x35cm-es) tepsibe megsütjük.
Ha kihűlt a következő krémet kenjük rá:
2cs. karamellás pudingot (tegyünk félre 2 teáskanálnyi pudingport)5dl tejben megfőzünk,
félre tesszük hűlni.
20 dkg RAMA-t, 15 dkg porcukorral kikeverünk, majd a hideg pudinghoz adjuk.
A krém tetejére: 4-5dl cukrozotthabtejszínt jó keményre felverünk egy habfixálóval.
Végül a hab tetejérea következő öntetet csorgatjuk:
2 teáskanál karamellás pudingport, 3 teáskanál cukorral, 2 tk. olajjal, 1,5 dl vízzel felfőzünk.

Jó étvágyat kívánok!

Nagyon szépen köszönjük a receptet Mag Ferencné Erzsi

néninek!

A Dunaalmási Csokonai Általános Iskola tornatanára, Sándor Péter kiterjedt sportbeli
elfoglaltságai mellett néhanapján írásnak is szenteli kevés idejét. Fogadják szeretettel alábbi
alkotását:
A VÍZILÓ FOGSORA
Fogorvoshoz készül a
Víziló nagys’asszony ,
Hogy magának gyönyörű
Fogsort csináltasson .
Kérdi bagoly professzor :
-Milyen protkó kéne ?
Ifjúkori , vagy jó lesz
Középkorú ? Vén-e ?-Krokodilhoz hasonló ,
Sűrűn legyen száma .
Nem megyek el , megvárom
Míg elkészül máma .-

- Holnap lesz a nagy farsang ,
Akarom viselni .Próbált , nem tudott bagoly
Vele feleselni .
Elkészült a műremek ,
Hölgyünk felpróbálta .
Ára borsos , de úgy is
Azt a férje állta .
Háta mögött kacagtak
Kiknek irigy mája .
Meg is ijedt mosolyán
Delfin és a rája .
Csak mikor a vacsorát
Akarta ő enni ,
Nem tudta – így ki kellett
Az új fogsort venni !
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KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakókat, hogy 2021. november 01-től a lakossági hulladék
elszállítását az alvállalkozó Eszköz Kft. helyett a szolgáltató NHSZ a saját járműveivel fogja
végezni. A szállítási napok nem változnak, de a szállítás napján az időpont más lehet az eddig
megszokotthoz képest.
Ezért szolgáltató kéri a lakosságot, hogy az edényzetet a szállítás napján 6 óráig
szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé, illetve számítsanak rá, hogy az ürítés ideje
eltolódhat.
Esetleges hiányosságok, szolgáltatás elmaradása miatt kérem, tájékoztassanak közvetlenül
engem valamelyik elérhetőségemen, vagy az NHSZ ügyfélszolgálatát. (Tatabánya, Fő tér
18/E, 34/600-700/2, ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu, info@vvhulladekkezelo.hu
2022.évi hulladékgyűjtés időpontjai

Hulladék
típusa
szelektív
zöld

Január
6
13, 20

Február
10
3

Március
10
3

Április
14
7, 21

Május
12
5, 19

Június
16
2, 23

szelektív
zöld

Július
14
7, 21

Augusztus
11
4, 18

Szeptember
15
8, 22

Október
13
6, 20

November
17
10, 24

December
15
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Félévzárás után az általános iskolában

A 2021/2022. tanév első féléve január 21-ig tartott, összefoglalómban az addigi időszak
eredményeiről szeretnék tájékoztatást adni.
Jelenleg 134 tanuló jár iskolánkba, az alsó tagozatosok létszáma 69, a felsősöké 65 fő.
Diákjaink félévi tanulmányi átlaga 4,08 volt, a legjobban teljesítő osztálynak alsó
tagozatban a negyedik, felső tagozatban a hatodikosztály bizonyult.
A tavalyi tanévhez hasonlóan az idei tanév első félévét is a járványügyi védekezés
jellemezte. Különösen az őszi és a december-januári időszakban volt jellemző a magas
hiányzásszám, a megbetegedések szinte állandó jelenléte, majdnem minden osztályunk volt
egyszer vagy többször is karanténban.
Az egész iskolaközösséget érintő rendezvényeinket nem tudtuk megtartani, a programokat
osztályszinten szerveztük meg.
A hagyományos iskolai versenyeket is– mesemondó, helyesírási - kisebb közösségben,
szűkebb körben szerveztük. Az október 14-én megrendezett meseversenyen három
kategóriában – mesemondó, meseíró és meseillusztráció – mérték össze tudásukat a diákok.
A mesemondók közül külön díjaztuk az 1-2. osztály és a 3-4. osztály tanulóit.
Korosztályában első helyezett lett Szilágyi Ádám 1. osztályos és Giber Adrián Benjamin 4.
osztályos tanuló. A 2. helyezésen Jakab Dominika 1. osztályos, Nagy-Kristóf Borka 2.
osztályos, Berczeli Dóra 4. osztályos és Dittmann Dávid szintén 4. osztályos tanuló
osztozott. A harmadik helyezésért járó díjakat a másodikos Gölöncsér Zsanett és Stróbel
Léna vehette át. A felsősök közül Orosz Anna Boglárka 6. osztályos tanuló különdíjban
részesült.
A meseíró verseny első helyezettjei Baráth Barnabás 3. osztályos, Nagy-Kristóf Sára,
Berczeli Dóra 4. osztályos és Török Zsolna 5. osztályos tanulók lettek. Második
helyezést értek el Lévai Zsombor 3. osztályos,Tóth-Békevári Filip 4. osztályos és
Stróbel Dorka 5. osztályos tanulók. Harmadik helyezettként a 4. osztályos Baranya
Zsófiát és az 5. osztályos Dunár Lilit jutalmaztuk, a különdíjat pedig Petrovics Léna
Angelika vehette át.
A meseillusztrációs rajzversenyre nagyon sok alkotás érkezett, több dobogós hely is
született. Az első helyezett rajzok alkotói: első osztályból Járfás Zoltán, a másodikos
Gölöncsér Zsanett, a harmadikos Stróbel Léna és Baranyai Zsombor, a negyedik
osztályos Szabó Anasztázia és Kapu Kiara, az ötödik osztályos Sipák Fanni és Kulcsár
Loretta, hatodik osztályból Juhász Eszter és Nádasdi Kamilla Szellő és a nyolcadikos
Nádasdi Napsugár Mária. Az alkotásokból kiállítást rendeztünk.
November 10-én a nyelvhelyességi és helyesírási versenyen szintén több tanulónk vett
részt.
A versenyben osztályonként díjaztuk a teljesítményeket. A legjobban teljesítő tanulók: a
másodikos korosztályban Nagy-Kristóf Borka, harmadik osztályban Baranyai Zsombor, a
negyedikesek közül első Nagy-Kristóf Sára, ötödik osztályban Kulcsár Loretta, a
hatodikosok közül Gujka-Boros Boglárka, a hetedikes Bihacker Balázs és a nyolcadikosok
közül Mócz Friderika Dorka.
A területi és járási versenyek közül csak a tatai Cseke-tó partján rendezett a
"Természettudományok és matematika a természetben", röviden a MATATA-túrát
szervezték meg október 9-én, melyen 8 csapattal vettek részt tanulóink.
A nagyszámú induló között a legjobb eredményt a negyedikeseink egyik csapata érte el,
negyedikek lettek. A csapat tagjai Baranya Zsófia, Berczeli Dóra, Nagy-Kristóf Sára és
Petrovics Léna Angelika voltak.
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Október 15-én került sor a Bolyai Matematika Csapatversenyre, ahol diákjaink 4 fős
csapatokban mérettették meg matematikai - főleg logikai - tudásukat. A járványhelyzet
miatt a verseny online formában, az iskolában került megrendezésre. Ezúttal az ötödikesek
és a hatodikosok szerepeltek a legsikeresebben, ötödikes csapatuk 17.,hatodikos
csapatunk 18. helyen végzett korosztályában a megyében induló közel hatvan csapat
között. Az ötödikes csapat tagjai: Kulcsár Loretta, Lévai Krisztián, Nyuli József Máté és
Stróbel Dorka. A hatodik osztály szép eredményét Cseke Lilinek, Rubin-Baranyák
Petrának és Talabér Csenge Annának köszönhetjük.
A november 12-én, szintén online formában megrendezett Bolyai Anyanyelvi
Csapatversenyen is ügyeskedtek tanulóink. A legszebb eredményt a negyedikesek és érték
el, a közel ötven induló csapat között negyedik helyezettek lettek. A csapat tagjai Berczeli
Dóra, Hajcsár Kinga, Nádler Barna és Nagy-Kristóf Sára voltak.
Az járványügyi helyzet miatt a sportversenyek elmaradtak, csak az igazolt versenyzők
versenyeit tartották meg. A 2018/2019-es tanévtől együttműködési szerződésben állunk a
Kiss Lenke Kosárlabda Akadémiával mint az akadémia dunántúli régiójának
bázisiskolája. Az utóbbi két évben heti két-két korosztályi edzést tartunk az első négy
évfolyamon. A „kosárpalánták” ezeknek köszönhetően sokat fejlődtek, sikeresen
szerepelnek a dunántúli iskolák számára rendezett kupákon. Február 26-án Budapesten
mérték össze a tudásukat. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mindkét csapatunk
dobogóra állhatott, második helyezettek lettek.
Tóth-Békevári Filip 4. osztályos tanulónk a Tatabányai Vízmű Sport Egyesület úszó
szakosztályának aktív versenyzője. Az őszi időszakban is sokszor drukkolhattunk neki. A
decemberben megrendezett megyei diákolimpián kettő aranyérmet is szerzett, 50mhát- és
50m gyorsúszásban is ő állhatott a dobogó legfelső fokára. A szintén decemberben
rendezett nemzetközi versenyen az egy évvel idősebb korosztályú versenyzők között 200 m
hátúszásban 6. lett és a többi úszásnemben is bekerült az első tíz helyezett közé. Nagyon
büszkék voltunk arra is, hogy a BVSC Tavaszi Kupa elnevezésű országos versenyen ismét
dobogós lett, 3. helyen végzett az 50m hátúszás kategóriában. Gratulálunk szép
eredményeihez!
A korlátozott lehetőségek ellenére is sikerült tartalmas szabadidős programokon részt venni
tanulóinknak. Az osztályprogramokon kívül harmadikos, hetedikes és nyolcadikos
diákjaink múzeumlátogatáson, másodikosaink és ötödikeseink hangszerbemutatóval
egybekötött zenei előadáson, elsős és másodikos tanulóink színházlátogatáson vettek részt,
hatodikosaink a Fővárosi Nagycirkusz előadását tekintették meg. A közeli időszakban
nyolcadikosaink a Budapesti Operettszínházban a La Mancha lovagja előadást nézhetik
meg.
A június 15-ig tartó tanévben még nagyon sok feladat vár tanulóinkra, reménykedünk
abban, hogy a tavaszi és tanév végi iskolaszintű közösségi programjainkat is meg tudjuk
tartani.
Horváth Anikó int. vez.
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Csokonai Művelődési Ház állandó programok:
Hétfőn és pénteken MAX Training Baranyai Évával 1800 -1900óra között
Kedden 1500 órától Vadvirág Dalkör
Kedden 16.30- tól Pilates torna
Csütörtökön 16.30-tól Szakkör- nemezelés és mézeskalács sütés
Minden második hétfőn Nyugdíjas Egyesület találkozója

Programok a következő időszakokban:
2022. Március 22.
Bajnai Zöld Tündérek Ökoórái a Csokonai Művelődési Házban
a Víz világnapja kapcsán.
A program támogatója Dunaalmás Község Önkormányzata mellett Maros Noi és Maros Géza.
Köszönjük ezúton is!
2022.március 27.
Dunaalmás Község Önkormányzata és Dunaalmásért Alapítvány közös szervezésében
települési szemétszedésre várjuk az Önkénteseket . Gyülekező 10 órakor a Csokonai
Művelődési Háznál.
A Nyugdíjas Klub hölgyei teával és zsíros kenyérrel várnak Mindenkit!
2022. április 3.
Országos választások , melynek helyszíne a Csokonai Művelődési Ház, illetve a DMAC
Sportház
2022.április 9.
Várjuk együtt a nyuszit a Csokonai Művelődési Házban
Kellemes Családi délutánra várjuk a Kicsiket és a Nagyokat egyaránt. Készülünk
meseelőadással, húsvétra kézműves szöszmötölővel, illetve a konyhában a gyerekekkel
készítünk finomságokat
2022.április 11.
Költészet Napja alkalmából a Dunaalmási Csokonai Általános Iskola felső tagozatos
diákjainak közreműködésével szavalóverseny a Csokonai Művelődési Házban.
2022. május 1.
Családi Majális a Pihenő tónál a Dunaalmási Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület és
Dunaalmás Község Önkormányzatának szervezésében
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