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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

 
 

 



Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
rend:    
A Polgármesteri Hivatal belső felújítása 
befejeződött, így ismét eredeti helyén, az 
Almási u. 32.szám alatt lehetséges az 
ügyintézés. 
Hétfő:            0800-1600 

Szerda:          0800-1700 
Péntek:          0800-1200 

 
Elérhetőségek: 
 
Ollé Árpád  Polgármester 
E-mail: polgarmester@dunaalmas.hu 
Tel: 06-30/509-5883 
Tel: (34) 450-012/5. mellék 
 
Makay Tibor Kirendeltség-vezető 
E-mail: jegyzo@dunaalmas.hu 
Tel: 06-30/453-3426 
Tel: (34) 450-012/4. mellék 
 
 
 
 

Mikéné Jónás Erika Szociális ügyintéző, 
anyakönyvvezető 
E-mail:szocial.dunaalmas@gmail.com 
Tel: (34) 450-012/1. mellék 
 
Paréj Diána Pénzügyi és titkársági 
ügyintéző, 
pénztár 
E-mail: penzugy.dunaalmas@gmail.com 
Tel: (34) 450-012/3. és 7. mellék 
 
Vas- Kovács Szabina Gazdálkodási 
ügyintéző 
E-mail:gazdalkodas.dunaalmas@gmail. 
com 
Tel: 30/453-3584 
 
Dunárné Németh Renáta Műszaki 
ésAdóügyiügyintéző 
E-mail:ado.dunaalmas@gmail.com 
Tel: 30/504-6628 
 
Kószás Szilvia 
Ebédbefizetés 
Tel: 30/509-5881

Orvosi Rendelő :  IDŐPONTOT MINDEN ESETBEN SZÜKSÉGES EGYEZTETNI! 
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. 

 
JELENTKEZÉS OLTÓPONTRA: www.eeszt.gov.hu oldalon 

A harmadkörös oltásokra is lehet itt regisztrálni.
 
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: 
 
Dr. Bikfalvi István fogszakorvos 
 
Hétfő                                     0800-1500 

Kedd                                     1400-1900 

Szerda                                   0800-1500 

Csütörtök                              0800-1500 

 

Bejelentkezés: +3630/6073278 
 
Gyógyszertár nyitvatartás: 
 
Hétfőtől - péntekig:    0745- 1245 

 

 Tel.: 34/451-722 
 
Dunaalmási Posta nyitvatartás: 
 
Hétfő- péntek:  0800-1200 , 1230-1500 

 
Pénzfelvétel, pénzkiadás , 
csekk feladás 1430-ig 
 
 Tel.:34/450-043 
 
 
A Dunaalmási Posta 5 órás kézbesítőt 

keres. Érdeklődni személyesen a 
Postavezetőnél lehet. 

Ezúton is türelmüket kérik a kézbesítő 
hiánya miatt! 

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

Levendula Abc nyitvatartás: 
 
Tel.: 0630/7982983 
 
Hétfőtől –péntekig                  0600-1800 

Szombat                                  0600-1200 

Vasárnap                                 0700-1000 
 
 
Almási Csemege nyitvatartás:  
Hétfő                                       0530-1700 
Kedd- Péntek                          0530-1800 

Szombat                                  0600-1200 

Vasárnap                                 0700-1030 

 

 
Almási Kút nyitvatartás:  
 
Hétfőtől –péntekig                  0500-2000 

Szombat                                  0600-2000 

Vasárnap                                 0700-1900 

 
 
Kósza Café Lottózó nyitvatartás: 
 
Hétfőtől –péntekig                  0900-1700 

Szombat                                  0900-1400 

Vasárnap                                 ZÁRVA 
 
Nemzeti Dohánybolt nyitvatartás:  
 
Hétfőtől – péntekig                 0600-1800 

Szombat                                  0600-1800 

Vasárnap                                 0900-130



 
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 

 

 

 



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 az 
alábbi elérhetőségeken: 
NESZMÉLYI POLGÁRŐR EGYESÜLET ÜGYELETI SZOLGÁLATA 
Elérhetőség: +3670/ 539-23-22  ,  e-mail: neszmelyipe@gmail.com
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Csokonai helyett- Kérdések Lillához 
 
Miért nem akartál, 
ha szemedben szerelmet ígért a nyár? 
Miért nem akartál, 
ha pirosló eperként epedt a szád? 
Miért nem akartál,  
ha bőrödön dűnéket borzolt a vágy? 
Miért nem akartál,  
ha kebleden hullámot vetett az ár? 
Miért nem akartál,  
ha lelkedben vöröslőn izzott a láng? 
Miért nem akartál,  
ha kedvedért gyümölcsöt érlelt az ág? 
Miért nem akartál,ha éretted virágba borult a 
táj? 
 

 
 
Miért nem akartál? Féltél? 
Mélybe zuhannál? Vak sötét mélybe, 
hol lelked fénylő tükre, mint az ég csillag 
milliárdjai, 
amit szétszórt az ősrobbanás, szilánkjaira 
hullana- s egybe többé 
nem forrna? Mond ez volt az ok? 
Vagy tán a kacér természet,mint rebbenő 
pillapár, hol erre, 
hol arra kacsint rá? 
Mi volt?- mindegy is már. Ám általad , a 
felbujtott ,  
szerelmes halász, tengermély lelkében 
 szebbnél- szebb gyöngyszemet talált. 

Kis öcsémnek
Bokros teendőid közepette,Szép öcsém,  
Állj meg egy pisszenetre, 
Mondom én. 
Mondom én, de hiába. 
Fel se néz, 
Kincseivel elmerül, 
Más , meseszép világba. 
beszélgessünk öcsém, férfi módra. 
Munka leáll, berregett az óra! 
Na, fel a lóra! 
Ne ijedj meg!- ez afféle próba. 
Olyan gyerekes, játékos dolog,  
Mint búgócsiga, ha szépen forog. 
Körbe-körbe, 
Akár a lélekkel keringőzne, 
Múltból, jelenen át a jövőbe. 
Mint homokszem pereg le az idő. 
Üveg alatt kész piramissá nő. 
Így gazdagodsz te is, napról-napra, 
Fel, ráragyogsz szebbnél –szebb szavakra. 
Értelem?- nyíló virág. 
Fényre kibontja bíbor szirmait, 
Elfedi viszály tövis karmait, 
S szétszórja tudás csillag magvait. 
Napfény,a szürke homállyal,  
Gyermek , a felnőtt világgal,Vívja,Gigászi 
harcait. 
Elemekkel?- egymaga birkózik. 

Sziklát pörget, hegyet görget,  
Tengert kimer, szelet fordít. 
Kockából hegy lesz, kád meg a tenger, 
Szelet kézzel terel, szellő ember. 
Szellő ember?- de még mennyire, 
Nem lát, nem hal, fúj, viharzik, 
Nem hallgat senkire. 
Isteni csoda!- ily nagy fantázia, 
fején könyvet hord, nem kell áznia. 
Mindenre van egy remek ötlete,  
Rajzlapon az út sárga, 
Fű, pedig fekete. 
Sárkányok serege,  
Sosem lesz elege. 
Széllel szalad a kertek alatt, 
Lőtt  indián a fűbe harap, 
Délibáb, mázolt arab, 
Arcán festett harag. 
Szóló szőlő, 
Csengő barack, nyugton maradsz, 
Be az ágyba, tollas bálba, 
Egy puszi még járna- Isten átka! 
Vihar csitul, lepke száll szemedre, 
Mint minden este, Ha valaki keresne, máshol 
vagy, 
Álmaid egén, aludj jól,  
Jó éjszakát, kis ecsém! 

SZÍJ JÁNOS 
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RÓZSIKA NÉNI CSALÁDJÁNAK KEDVENC ÉTELEI 

 

Nagymamám túrós pitéje: 

Tészta: 30 dkg liszt, 20 dkg cukor, 1cs.sütőpor, 3 tojás sárgája, 10 dkg zsír, 1 kis pohár 

tejföl(nem biztos, hogy mind kell bele). 

Töltelék: 75 dkg túró, citromhéj, vaníliás cukor, 3 tojás fehérje felverve, cukor ízlés szerint. 

A tészta hozzávalóit összegyúrjuk. Egy kicsit pihentetjük a hűtőben, hogy könnyen tudjuk 

nyújtani. Kétfelé osztjuk. Kizsírozott, lisztezett tepsibe tesszük. Az alját megszurkáljuk 

villával. A tölteléket elkészítjük és a tésztára tesszük. A másik tésztával lefedjük, ezt is 

megszurkáljuk. 180 fokon, kb30-40 perc alatt készre sütjük. 

 

Édesanyám szüreti reggelije: 

Nyers csülköt felteszünk főzni sóval, hagymával, fokhagymával, borssal, babérlevéllel és 

annyi vízzel, hogy ellepje (mindig pótoljuk, ha elfő). Készre főzzük, hagyjuk kihűlni. 

Kivesszük a csontot, daraboljuk és ízlés szerint egy jénai tálban elrendezzük. A levét 

rászűrjük. A hűtőben hagyjuk megdermedni. Kocsonyásodás után vigyázva kiborítjuk egy 

tálra, szépen felszeleteljük. 

Jó étvágyat kívánok! 

 

Nagyon szépen köszönjük a recepteket Zsidek Károlyné Rózsika  néninek!

 

 

Dunaalmás Község Önkormányzata 

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADAT-KOORDINÁTOR 

munkakörre pályázatot hirdet. 

Érdeklődni lehet Ollé Árpád Polgármesternél 

a 06-30/509-5883-as telefonszámon 

 

A pályázati feltételek megtekinthetők a www.dunaalmas.hu oldalon 
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Kirándulás a Balaton-felvidékre 

 

Augusztus 25-én a Baráti Kör szervezésében 
kirándulást tettünk a Balaton-felvidékre. Jó 
hangulatunkat az esőmentes időjárás erősítette.  

Elsőként a Folly Arborétumban tettünk sétát. Ez 
magánkézben lévő, főleg cédrus- és ciprusfákat 
felvonultató arborétum, csodálatos kilátással a 
Balatonra. A túravezetőktől sok érdekes 
információt tudtunk meg. Kellemesen elfáradtunk 
a domboldal meghódításában, s bizony jól esett 
az ebéd. 

Ezután 
látogatást tettünk a híres Varga Pincészetben. A 
hatalmas csarnokokban megismerhettünk bizonyos 
borkészítési folyamatokat, borok palackozásába, 
tárolásába, szállításába is bepillanthattunk. Majd a 
borkóstoló alatt, ahol is 10 féle bort kóstolhattunk, a 
túravezetőnk borismeretéről is bizonyságot tett,  a 
fantasztikus ízekhez széleskörű tájékoztatást tartott 
a szőlőfajtákról, a kóstolt borok ízvilágáról. 

 

 

 

Innét a nemrégiben felújított, Szigligeti várban 
sétálhattunk, történelmi tudásunkat bővíthettük. 
Csodálatos panoráma nyílt innét is a 
„tengerünkre”, a Balatonra. 

Kellemesen elfáradva, rengeteg élménnyel 
gazdagodva, jó hangulatban értünk késő este 
haza. 

 

Köszönjük a Baráti Kör vezetőségének, hogy ehhez az élményhez juttattak bennünket, 
szép lesz rá emlékezni még hosszú ideig! 
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XIV. Őszi Ízek fesztivál - Dunaalmás 
2021. szeptember 11-én rendeztük meg a már 
hagyománnyá vált Őszi Ízek fesztivált. Csodaszép , 
napsütéses időt kaptunk így szeptember közepére. 
Első alkalommal adott helyszínt  a Pihenő tó, mely 
területet  a lehetőségekhez képest igyekeztünk a 
legjobban kihasználni.  
9 óra előtt már érkeztek a csapatok a meghirdetett 
Lecsófőző versenyünkre, melyre szép számmal 
akadt jelentkezés. A csapatok helyeiket elfoglalva 
nekiláttak a hagyományos és különleges lecsók 
elkészítésének.  

Ollé Árpád polgármester úr megnyitó beszédét követően elindultak a színpadi programok, 
melyek kitöltötték a napot. Igyekeztünk minden korosztálynak kedvezni a fellépők  és 
műsorok tekintetében. Kísérő programjaink is voltak a nap folyamán, melyekért ezúton is 
szeretnék Köszönetet mondani a Közreműködőknek: 

- Weimer Erzsébet festőművész segítségével megismerkedhettek a gyerekek a 
paverpol technikával 

- Megcsodálhattuk Weimer Erzsébet  és Kaszás Márta szép munkáit 
- Horváth Ágota a Nemzeti Művelődési Intézet képviseletében elhozta a 

Hungarikumok világát játékos formában és zsákbamacskával is kedveskedett 
- Babai Anita és Maraszin Mónika várta a legkisebbeket , a lecsófőző kapcsán paprika 

–és paradicsom fejdíszekkel, illetve lecsókanál  készítésével 
- Zsidek Szilvia és Török-Harcsa Alexandra gondoskodott arról, hogy a gyermekek 

sok-sok csillámtetoválással gazdagodjanak 
- Baráthné Maár Anett és Erdélyi Ádám segítéségével a vállalkozó szellemű kicsik 

és nagyok kipróbálhatták az élőcsocsót 
- Lévai István  és Lévai-Balla Brigitta mézfelismerő versenyre invitálta a 

jelentkezőket 

Nagyon szépen Köszönöm, hogy munkájukkal, jelenlétükkel  színesítették, gazdagították 
ezt a csodaszép napot! 

Szintén Köszönet jár a Zsűritagoknak! 

- Lecsózsűri tagjai: Lászlóné Edit, Nagy Tiborné Ági néni és Csatay Ferenc 
- Almás sütemények zsűritagjai: Tarné Erzsi néni, Barsi Márta néni, Siklósiné Teri 

néni 
- Pálinkaverseny zsűritagjai: Simecz Róbert és Tar Szilárd  

Gratulálunk a Nyerteseknek is ! 

Hagyományos lecsó és Különleges lecsó kategóriában is nyert Laposa Attila és Csapata. 

Almás sütemények versenyének győztesei: Fiedler Anita és Major Enikő. 

A legjobb pálinka Tvarosek Kataliné lett, illetve különdíjban részesült Kovács Imre 
pálinkája. 

A kert szépségei versenyre érkezett nevezésekből a látogatók szavazatai alapján hirdettünk 
nyertest, aki Mag Ferencné Erzsi néni lett. 
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Szeretnék ezúton is köszönetet mondani Támogatóinknak, akik felajánlásaikkal 
színesítették, gyarapították a nyereménycsomagokat! 

Köszönjük a TÁMOGATÁST! 

- Gombos Agrodiszkont Kft. 
Tata 

- Almási Lángos 
- Domján Streetfood 
- Weimer Erzsébet festőművész 
- Venczelné Danyi Judit népi 

iparművész 
- Tramonto Pizzéria Neszmély 
- Kis Duna Vendéglő 

Dunaalmás 
- Dunaalmás Barátainak Köre 
- Anemona Pálinkaház 
- Simecz Pince 
- Virágkuckó Virágbolt- Nagy 

Erzsébet 

 

- Édességsziget- Riba Csaba és 
Somogyi Adrienn 

- Almási Csemege Kft. 
- Firy Chili- Neszmély 
- Nemzeti Dohánybolt- 

Dunaalmás Szijártó Melinda 
ev. 

- Levendula ABC- Dunaalmás 
- Horváth Imre masszőr-

csontkovács- Neszmély 
- Lévai István –és Lévai-Balla 

Brigitta- Dunaalmás 

 

 

Személyesen próbáltam mindenkinek, de itt is szeretnék nagy-nagy Köszönetet 
mondani Mindazoknak, akik Önkéntes Munkájukkal segítették rendezvényünk 
előkészítését, lebonyolítását és az utómunkálatokban is részt vettek!  

Hálás vagyok mindegyiküknek, hogy számíthattunk rájuk! 

Köszönjük!!! 

- Neszmélyi Polgárőr Egyesületnek 
- Lévai Ferencné Hajninak, Lévai Ferencnek és Lévai Editnek 
- Fazekas  Koptyil Tímeának, Fazekas Florancenak és Fazekas Rékának 
- Kovács Biankának  
- ifj. Harcsa Ferencnek 
- Kovácsné Varga Gyöngyinek 
- Bocsiné Barsi Kingának és Bocsi Tamarának 
- Ollé Árpádnak 
- Lévai Péternek  
- Kecskeméti Józsefnek 
- Kővári Tibornak és Balázs Ádámnak  
- Komáromi Norbertnek 
- Babai Anitának és Maraszin Mónikának 

 

Szabó-Takács Edit  

Közösségszervező 

 



 

Több alkalommal én is csatlakoztam hozzájuk, és örömmel mesélték el, hogy melyik 

futballcsapatnak szurkolnak, valamint, ha felnőnek, melyik klubcsapat ját

lenni.  

A gyermekek kívánságát, aktivitását figyelembe véve felvettük a kapcsolatot Péter Antal 

futball edzővel, aki az iskolásoknak heti két alkalommal tart edzéseket az iskola melletti 

tornacsarnokban, és kértük annak lehetőségét, hogy

fociedzésen. Anti bácsi a követ

2021. október 7-től, csütörtökönként indí

az óvodában vállaljuk, hogy a jelentkező gyerm

tornacsarnokba, és oda a szülők 17 órára érkeznek a gyermekekért.

A gyermekek edzése ingyenes!!!

Tegyünk közösen azért, hogy a gyermekek egészséges, sportolásra vágyó felnőttekké 

váljanak. 

Kérlek Titeket, hogy a csoportos óvó néniknél jelezzétek a gyermekek jelentkezési szándékát!

Együttműködésetekre továbbra is számítok!
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Tisztelt Szülők!

Kedves Anyukák, Apukák!

 

Ezúton szeretnénk megköszönni a 2021. 

szeptember 11-én megtartott Őszi Ízek 

Fesztiválján való aktív részvételeteket! Öröm volt 

érezni, hogy a gyermekek az óvodán kívül is, 

milyen szoros kapcsolatban vannak velünk. 

A már-már nyarat idéző őszi időjárás lehetőséget 

biztosít arra, hogy gyermekeink több időt 

töltsenek az udvari játéktevékenységekkel. Ki

a homokozót, a csúszdát, a hintát, és a focizást 

részesíti előnyben. A fiúk többsége önállóan 

szervezi meg a focimeccseket, cipelik a 

focikapukat, csapatokat alkotnak, cselezgetnek, 

vetődnek, kergetik a focilabdát. 

Több alkalommal én is csatlakoztam hozzájuk, és örömmel mesélték el, hogy melyik 

futballcsapatnak szurkolnak, valamint, ha felnőnek, melyik klubcsapat ját

A gyermekek kívánságát, aktivitását figyelembe véve felvettük a kapcsolatot Péter Antal 

futball edzővel, aki az iskolásoknak heti két alkalommal tart edzéseket az iskola melletti 

tornacsarnokban, és kértük annak lehetőségét, hogy a mi óvodásaink is részt vehessenek ilyen 

fociedzésen. Anti bácsi a következő lehetőséget biztosítja számunkra: 

től, csütörtökönként indítja el az ovifocit. Délután 16 órától 17 óráig. Mi, itt 

az óvodában vállaljuk, hogy a jelentkező gyermekeket a kijelölt időpontra átkísérjük a 

tornacsarnokba, és oda a szülők 17 órára érkeznek a gyermekekért. 

A gyermekek edzése ingyenes!!! 

Tegyünk közösen azért, hogy a gyermekek egészséges, sportolásra vágyó felnőttekké 

portos óvó néniknél jelezzétek a gyermekek jelentkezési szándékát!

Együttműködésetekre továbbra is számítok! 

Maraszin Mónika

Tisztelt Szülők! 

Apukák! 

Ezúton szeretnénk megköszönni a 2021. 

én megtartott Őszi Ízek 

Fesztiválján való aktív részvételeteket! Öröm volt 

érezni, hogy a gyermekek az óvodán kívül is, 

milyen szoros kapcsolatban vannak velünk.  

már nyarat idéző őszi időjárás lehetőséget 

biztosít arra, hogy gyermekeink több időt 

töltsenek az udvari játéktevékenységekkel. Ki-ki 

a homokozót, a csúszdát, a hintát, és a focizást 

részesíti előnyben. A fiúk többsége önállóan 

cseket, cipelik a 

focikapukat, csapatokat alkotnak, cselezgetnek, 

vetődnek, kergetik a focilabdát.  

Több alkalommal én is csatlakoztam hozzájuk, és örömmel mesélték el, hogy melyik 

futballcsapatnak szurkolnak, valamint, ha felnőnek, melyik klubcsapat játékosai szeretnének 

A gyermekek kívánságát, aktivitását figyelembe véve felvettük a kapcsolatot Péter Antal 

futball edzővel, aki az iskolásoknak heti két alkalommal tart edzéseket az iskola melletti 

a mi óvodásaink is részt vehessenek ilyen 

rától 17 óráig. Mi, itt 

ekeket a kijelölt időpontra átkísérjük a 

Tegyünk közösen azért, hogy a gyermekek egészséges, sportolásra vágyó felnőttekké 

portos óvó néniknél jelezzétek a gyermekek jelentkezési szándékát! 

Köszönettel: 

Maraszin Mónika-óvodavezető 
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS  IDŐPONTJAI 

Hulladék típusa szeptember október november december 

Komposztálható  6. 
20. 

3. 
17. 

- 

 
Újrahasznosítható 

 
27. 

 
25. 

 
29. 

 
27. 

 


