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XXXII. ÉVFOLYAM

3-4. SZÁM - ÁRA: 200 FT

„Te minden erőnél erősebb erő:
anyai szeretet!
Te emberi testbe öltözött
napfény!
Te Isten szívéből
leszállott szent láng,
haláltól nem félő,
erős gyöngeség!”
Gárdonyi Géza

Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel
köszöntünk minden
kedves Édesanyát és Nagymamát!
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ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK
Március 15-én Nemzeti Ünnepünket újra méltóképpen tudtuk megtartani. A megemlékezés és koszorúzás
szabadtéren az emlékparkban zajlott le. Az ünnepi műsorban közreműködtek az általános iskola tanulói és a
bakonyszombathelyi női kórus.

Ünnepség március 15-én

Február és március hónapban társadalmi munkát hirdettünk meg a Kastélyparkban. Felhívásunkra alkalmanként közel 30-an jöttek el segíteni. A munka után
finom ebéddel igyekeztünk meghálálni a résztvevők
munkáját, melyet Lángné Marika néninek köszönhetünk. A tavasz beköszöntével már nem tudjuk folytatni
a tisztítási folyamatokat. Az összegyűjtött ágakat elfogjuk szállítani. Mivel az önkormányzat aprítékoló
gépe már nem üzemképes így nagy gép fogja majd a
darálást elvégezni. Ezúton is köszönjük, hogy idejüket
áldozták a park szebbé tételéért.

Társadalmi munka
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Társadalmi munka

Tavaly ősszel pályázati támogatásból készült el a temető kerítésének egy része. A főbejárati kapu is megújult. Újabb 24 méteres szakasz felújítását végeztettük
el, de ezt már a két egyházközség hozzájárulásával.
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Az Eszterházy téren kihelyezett húsvéti dekoráció
nagy sikert aratott, melyért köszönetet mondunk a
nyugdíjas klub tagjainak!
Április 17-én Húsvét vasárnapján megtartottuk a hagyományos zenés ébresztős nyuszi felvonulást, ami
nagy sikert aratott a lakosság körében. Köszönjük a
“Nyuszi csapatnak” akik kedveskedtek a falu lakóinak és mosolyt csaltak kicsik és nagyok arcára egyaránt. Köszönet Fehér Tibornak a vidám hangulat
biztosításáért. A lakosságnak köszönjük a szívélyes
fogadtatást a fotókat és a kedves szavakat!

A temetőkerítés új szakasza
Április elején megtörtént az orvosi és a fogászati rendelő meszelése. A cserépkályhák szétbontásra majd
tárolásra kerültek. A festés húsvétra elkészült, még a
cserépkályhák alatti részek javítása van hátra.

Húsvéti dekoráció
Húsvéti nyuszik
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Április 4-én hétfőn megérkeztek és összeszerelésre kerültek a játéktárolók, a bölcsőde és az óvoda udvarán.

Április 9-én a szülők társadalmi munkában elvégezték
a takarítási munkákat, majd 14-én csütörtökön megkezdtük az óvoda és konyha költöztetését az új épületbe. A tavaszi szünet utolsó napján sikeresen megtörtént a berendezkedés és április 20-án megkezdődött az
első nap az új intézményben. A beköltözés előtti napon
fedeztük fel, hogy „megelőztek” bennünket, megható
látvány volt a friss madárfészek az új épület sarkán.
Gyermekeink izgatottan és csodálkozva vették birokba új otthonukat és az új játékokat. Az első nap végén
ennek a napnak az emlékére „varázskavicsot” kaptak
ajándékba!
A kinti játékok rendelése megtörtént, aminek egy része
májusban megérkezik. Átmenetileg még néha a „régi”
játszó udvart is használniuk kell a kicsiknek. Hamarosan megkezdjük a hátsó játszó udvar bekerítését és
berendezését is. Köszönetet mondunk mindazoknak a
szülőknek, akik részt vállaltak a takarítási és költözési
munkákban. Várhatóan a helyi újság következő számában részletes tájékoztatást fogunk közzé tenni a pályázati támogatás és a téglajegyek összegének pontos
felhasználásáról, valamint az egyéb felajánlásokról is.

Takarítás

Takarítás

"Fészek"
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Varázskavics

Megérkezettaz első kislakó

Ajándék az első napon
Nagycsoportos terem

Ebédlő

Április 12-én megjelentek a Magyar Falu program eredményei mely szerint a támogatások a
következőek:
Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása –
9 999 999 Ft
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Kommunális eszköz beszerzése – 14 999 997 Ft
Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése
– 5 999 601 Ft
A Dózsa utca felújításának pályázata tartalék listára
került.
A támogatási szerződés és a pályázati összeg megérkezése után törekszünk a mielőbbi megvalósításokra.
A közmunka program dolgozóival hónap elején még a
Kastélyparkból igyekeztünk beszállítani az összegyűjtött fát. Segítséget nyújtottunk az orvosi rendelő munkálatainál, az óvoda költöztetésénél és emellett megkezdődtek a fűnyírási és parkrendezési feladatok is.
A körforgalom garanciális parkosítása miatt jeleztük
és kértük a kivitelezőt, hogy az első kertészeti tisztítási
munkákat kérjükmielőtt szíveskedjenek elvégezni.
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MI HAZÁNK 			
MATUS FERENC
NORMÁLIS PÁRT
GOMBOS MÁTÉ
MKKP			
FÜZI GÁBOR
MEMO			

21 (6,91%)
6

61,97%)

6

(1,97%)

1

(0,33%)

Országos listás eredmények:

FIDESZ KDNP
		
171 (56,25%)
DK-JOBBIK-LMP-MSZP-MOMENTUMPÁRBESZÉD		
99 (32,57%)
MI HAZÁNK			
25 (8,22%)
MKKP				
6 (1,97%)
NORMÁLIS PÁRT			
3 (0,99%)
Április hónap folyamán szórólap formájában értesítet- MEMO				
0 (0,00%)
tük a teljes lakosságot az építési jogszabály gyökeres
megváltozásának az állampolgárokat érintő hatásáról. 2. szavazókör megjelent 365 fő – 65,53 %
A módosulás 2019 évtől érinti az ország minden települését, a település képi rendezettség kialakításának
Egyéni választókerületi eredmények:
érdekében. Ennek hatályosulása elvárásokat támaszt
az építések, építmények létesítése során, részben a he- CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT
206 (57,22%)
lyi vezetésről függetlenül (polgármesterek, jegyzők, FIDESZ-KDNP			
DR. NEMES ANDREA
képviselő testületek).
A település közvéleményében a kiértesítés kedve- D K - J O B B I K - M O M E N T U M - M S Z P - L M P zőtlen hangulatot váltott ki, de meg kell érteni, hogy PÁRBESZÉD				
131 (36,39%)
mindannyiunk érdeke a település képi megjelenés és ÁBRAHÁM BARNABÁS
az építkezések szabályossága, amit az országos főépí- MI HAZÁNK				
12 (3,33%)
tészeti rendszer megkövetel valamennyi településen.
FÜZI GÁBOR
Kérem, hogy minden egyes építkezés és felújítás előtt
MEMO				
4 (1,11%)
szíveskedjenek a főépítészen keresztül egyeztetést
kezdeményezni a helyi vezetéssel!				 GOMBOS MÁTÉ
MKKP					
4 (1,11%)
A választáson való lakossági részvétel 60 %-os volt. MATUS FERENC
3 (0,83%)
Ez az előző választásokhoz hasonlónak mondható, vi- NORMÁLIS PÁRT			
szont a környékbeli települések jóval magasabb részvételi arányt produkáltak.
Országos listás eredmények:
Bakonyszombathely – országos választási eredményei
FIDESZ KDNP			
193 (54,06%)
az alábbiakban szavazóköri bontásban
DK-JOBBIK-LMP-MSZP-MOMENTUMPÁRBESZÉD		
130 (36,41%)
1 szavazókör megjelent 306 fő – 54,74 %
MI HAZÁNK			
19 (5,32%)
MKKP
			
11 (3,08%)
Egyéni választókerületi eredmények:
NORMÁLIS PÁRT 		
2 (0,56%)
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT
2 (0,56%)
FIDESZ-KDNP
172 (56,58%) MEMO				
DR. NEMES ANDREA DK-JOBBIKMOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD		
98 (32,24%)
ÁBRAHÁM BARNABÁS

Géringer Istvánné
polgármester
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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
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Az ünnepélyes
átadó

Kovács Juliánna és Gulyás Zoltán

Köszöntjük községünk
új állampolgárait:
Ferhér Annamária és Bálint Márk
kislányát: Bálint Alexát
Győző Ibolya és Tóth Gábor
kisfiát: Tóth Milánt
Takács Barbara és Horváth Dávid
kislányát:Horváth Anillát
Karvaj Krisztina és Nagy Ádám
kisfiát: Nagy Kristóf Ádámot

Búcsút vettünk-veszünk
elhunyt állampolgárainktól:
Szente Mihálytól (Angela major)
Koller Sándornétól
Vasas László Károlytól (Damjanich u)
Kovács Józseftől (Szabadság u)
Szente Ferenctől (Bem u)
Értesítem a Tisztelt Lakosságot,
hogy január hónapban
anyakönyvi szakvizsgát tettem.
Így igény szerint anyakönyvezetőként is állok
a lakosság rendelkezésére.
Géringer Istvánné

Iskolai Hírek

Az ünnepséget Kozsán Kinga 1. osztályos tanuló verse nyitotta meg, majd az iskola énekkara lépett fel.
Ezt követően a megújult épületrész ünnepélyes átadására került sor. A szalag átvágására Czunyiné dr. Bertalan Judit, országgyűlési képviselőt, Vereckei Judit
tankerületi igazgatót, Popovics Györgyöt, a megyei
közgyűlés elnökét, Géringer Istvánné polgármestert, GeisztnéHartdégen Tünde gazdasági vezetőt és
Bokodi Józsefet, a BokodiComplexBau Kft. vezetőjét
kértük fel.

Megemlékezés
Iskolánk 7. osztályos tanulói műsorral készültek nemzeti ünnepünk tiszteletére. Az összeállításban az iskola énekkara is fellépett. A műsort tanulóink március
11-én nézhették meg az aulában. A színvonalas ös�szeállítással az ácsteszéri ünnepi műsor keretében is
sikert arattak tanulóink. A műsort Borbély Ilona osztályfőnök állította össze, az énekkart Szteblák Zsuzsa
tanárnő vezényelte.

Iskolafelújítás
A Tatabányai Tankerületi Központ sikeresen pályázott
a Magyar Falu Program, „Iskolaépület felújítása – 2020”
című pályázatára. Ennek köszönhetően jelentős mértékű
beruházás valósult meg a Bakonyszombathelyi Benedek
Elek Általános Iskolában a közel 34 millió forint vissza
nem térítendő kormányzati forrásból. A munkálatokra a
fenntartó Tatabányai Tankerületi Központ további 1 181
540 forint forrást biztosított, így összesen 35 180 905 forintból újult meg az iskola. A projektnek köszönhetően az
intézmény fűtési rendszerét, villamoshálózatát korszerűsítették, a belső terek burkolatcseréjét és festését végezték
el. A munkálatok nagy része a nyáron lezajlott, az ünnepélyes átadásra 2022. március 23-án került sor.

Aműsort adó 7. osztály, osztályfőnökükkel

Ezúton is köszönjük a felkészítők
és a gyerekek munkáját.
(Folytatás a következő oldalon)
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Tájékoztató előadások

Színházi élmények

A kisbéri rendőrkapitányság munkatársa, Kozicz Renáta rendőrfőtörzs zászlós már több éve visszatérő
előadónk. Ebben az évben is kértük előadások megtartására. Március 1-jén a 8. osztályosoknak, március
4-én a 6. osztályosoknak tartott előadást az internet
veszélyeiről, a 7. osztályosoknak pedig március 18-án
az iskolai bántalmazások témakörében nyújtott tájékoztatást. Az előadások nagyon hasznosak voltak, és a
gyerekek is okulnak, tanulnak az itt elhangzottakból.

A mögöttünk hagyott időszak bővelkedett színházi
élményekben.
Március 8-án Székesfehérváron voltunk a Vörösmarty Színházban 4-8. osztályos tanulókkal. Egy igazi klasszikus darabot néztünk meg, A Padlást, Presser
Gábor, Sztevanovity Dusán és Horváth Péter musicalét.
„Mert kell egy hely, hol minden szellem látható. Mert
kell egy hely, hol minden szólam hallható” – ez a hely
pedig A Padlás! A Padlás csoda ég és föld között,
amelyet csak azok láthatnak, akik szíve olyan romlatlan és tiszta, mint a gyerekeké. A kitűnő előadás
méltán aratott nagy sikert.
Március 21-én az alsós tanulók a kisbéri Wass Albert
Művelődési Központban nézték meg Tihanyi Dániel
és Vizeli Csaba közös produkcióját, A rút kiskacsa
című zenés mesejátékot.
Március 23-án a Lázár Ervin Program keretében 7. osztályosaink Kisbéren lehettek részesei az
Ungaresca Táncegyüttes és a Boglya Népzenei Együttes „Kisrákosi templom tornya…” című nagyszerű
előadásának.
Március 29-én Székesfehérváron A búsképű lovag,
Don Quijote De La Mancha szörnyűséges kalandjai
és gyönyörűszép halála című előadást tekintettük meg
felsős tanulóinkkal.
Április 7-én filharmóniai előadáson vettünk részt
Kisbéren, ahol a Duo Vivo Együttes adott koncertet.

Csodálatos természet
A kisbéri Petőfi Sándor Általános Iskola meghívására
természettudományi vetélkedőn vett részt a 7. osztály
három tanulója: Gulyás Adrián Marcell, Mente Koppány és Nánási Gergely. A verseny témája az idei évben a víz volt. A program Farkas Zsolt búvár előadásával kezdődött, aki víz alatti felvételekkel tudott egy
kis betekintést engedni a víz alatti világba. Elhozta a
búvárkodáshoz szükséges felszerelését is, ezt akár fel
is próbálhatták a gyerekek. Az előadás után ebéddel
várták a versenyzőket, majd jöhetett a megmérettetést.
Egy feladatlapot kitölteni, majd interaktív, játékos feladatokat kaptak a gyerekek.
Csapatunk szép eredménnyel zárt, 3. helyen végeztek.

Adatvédelmi nap

Munkában a csapat Kisbéren
A Csodálatos természet verseny díjazottai

László Gábor, adatvédelmi tisztviselő április 6-án iskolánkban tájékoztató előadásokat tartott. A rendhagyó órán 4-8. osztályos tanulók vettek részt. A tisztviselő felhívta a figyelmet az adatvédelem fontosságára,
beszélt a közérdekű és személyes adatokról, a veszélyekről, ami az internetezés során leselkedik a gyerekekre.
Az előadások nagyon hasznosak voltak, a gyerekek a
téma kapcsán felmerülő kérdéseikre is választ kaptak
a szakembertől.

Ezúton is köszönjük Tisztviselő Úr munkáját!

Akadályverseny
Gratulálunk a gyerekeknek
és felkészítő tanáraiknak!

Április 6-án az Ászári Jászai Mari Általános Iskola
körzeti játékos ügyességi sorversenyt szervezett. Iskolánkat az alábbi tanulók képviselték:
(Folytatás a következõ oldalon)
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2. osztály: Csillag Zoé, Nagy Eszter, Németh József,
Scheer Zalán
3. osztály: Orsós Ilona Bernadett, Ferencz Karolina,
Bognár Máté Kristóf, Ruff Balázs
4. osztály: Nyári Alexandra, Laszák Enikő, Simon Balázs, Mészáros Péter
Csapatunk derekasan helytállt, szépen, ügyesen, lelkesen küzdött, az összesítésben az 5. helyen végzett.
Csapatunk a sorversenyen
Foglalkozás közben
			

Borbély Ilona, osztályfőnök

A Magyar Költészet Napja

Gratulálunk!

A hetedik osztályosok
múzeumlátogatása
A Lázár Ervin Program keretében április 6-án a 7. osztályos tanulók Budapestre utaztak a Magyar Nemzeti
Múzeumba.
Itt a múzeumlátogatáson kívül foglalkozáson is részt
vettek. A reneszánsz korral, Mátyás király udvarával
ismerkedhettek meg. Csapatmunkában sikeresen megoldották a kapott feladatokat, ennek köszönhetően a foglalkozás végén egymásnak tartottak előadást, idegenvezetést. Az egyik csapat a korabeli étkezési szokásokról
számolt be, a másik a könyvtárak világáról mesélt.
Tartalmas délutánt töltöttünk el együtt. Köszönjük Marika tanárnőnek, hogy velünk tartott.
Hetedikessel a Nemzeti
Múzeumban

József Attila születésnapja 1964 óta a Magyar Költészet Napja. Idén is méltóképpen emlékeztünk meg
e nevezetes évfordulóról. Szavalóversenyen vettünk
részt, valamint rendhagyó irodalomórát tartottunk a
magyar költészet jegyében.
Évtizedes hagyomány, hogy a Bakonysárkányi Fekete
István Általános Iskola rendezésében járási szavalóversenyre kerül sor. Ezen idén április 7-én hét iskola
több, mint negyven versenyzője vett részt. Iskolánkat
három diák képviselte szép eredménnyel:
3-4. osztály: Ruff Balázs, 3. osztályos – 3. helyezés
(Felkészítő tanár: Szteblák Zsuzsa)
5-6. osztály: Kolonics Dóra, 5. osztályos – 1. helyezés
Ruff Eleonóra 5. osztály
(Felkészítő tanár: Borbély Ilona)
Április 13-án Szendrey Marót Ervin költő, tanár, zenész,
az Áldás együttes vezetője látogatott el iskolánkba, és
rendhagyó irodalomórákat tartott. Az irodalmi kaleidoszkóp során a gyerekek is bekapcsolódtak az éneklésbe.

Rendhagyó irodalomóra 5-6. o.
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Rendhagyó irodalomóra 7-8. o. autogram kérése
A jó hangulatnak köszönhetően – igaz, már kicsengetés után - a diákok kérésére búcsúzóul közösen
elénekelték József Attila Kertész leszek és Rejtelmek
című költeményeit.
		
Borbély Ilona, szaktanár

Kézilabda
A Magyar Kézilabda Szövetség Velünk kerek a világ –
Sulikézi Sportfesztivál programra kiírt pályázatán iskolánk is részt vesz. A sikeres együttműködésnek köszönhetően a Komárom-Esztergom Megyei Kézilabda
Szövetség kedvező lehetőséget kínált fel tanulóinknak.
A 2022. április 16-án a Tatabányai Multifunkcionális
Sportcsarnokban megrendezett Magyarország-Izrael
világbajnoki selejtező visszavágójára kedvezményes
jegyvásárlást biztosít részünkre.
Felső tagozatos tanulóinkkal és a felnőtt kísérőkkel 28-an
szurkolhattunk a magyar válogatottnak. Kiváló mérkőzést láthattunk, az izraeli válogatott is derekasan küzdött.
Reméljük, hogy lelkes szurkolásunkkal mi is hozzá tudtunk járulni a szép eredményhez. A végeredmény 31-22
lett Magyarország javára. Ezzel összesítésben tízgólos
különbséggel a magyar csapat kijutott a jövő évi lengyel,
svéd közös rendezésű világbajnokságra.
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Lelkes szurkolótáborunk

A Föld napja az iskolában
A klímatudatosság jegyében telt a Föld Napja a Benedek Elek Általános Iskolában. Reggel már az érkezőket
színes feladatok és a gyerekek munkáiból összeállított
galéria fogadta. A kicsik négy környezetvédelmi színező közül választhattak, a nagyok klímakérdésekkel
foglalkozó feladatlapokat tölthettek ki. A szókeresők
többek között foglalkoztak a csomagolóanyagok, valamint a veszélyes hulladékok témakörével, de a diákok
felmérhették tudásukat a Mit tudok a Földről? kvíz segítségével is.

Föld napi alkotások
Föld napi színező

Szép volt fiúk! Hajrá Magyarország!

Magyarország-Izrael

Föld napja a 2. osztállyal

2022. MÁRCIUS-ÁPRILIS

HÍRMONDÓ

A gyerekeket azonban nem csak ez tartotta lázban,
ezen a mindannyiunk számára igen fontos napon. Az
ötödikesek társadalmi felelősségvállalást kezdeményeztek. Gumikesztyűkkel, szemeteszsákokkal és
nem kevés lelkesedéssel felszerelkezve vágtak neki
Bakonyszombathely utcáinak, hogyösszeszedjék az
árokparton, bokrok alatt megbújó szemetet az osztályfőnöki óra keretein belül.
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Óvodai Hírek
A 2022/2023-as nevelési évreaz óvodai beiratkozás a Benedek Elek Óvodában a következő
időpontokban lesz:
- 2022. május 02-án 11.00 órától 15.00 óráig
- 2022. május 03-án 11.00 órától 15.00 óráig
-2022. május 04-én
8.00 órától 15.00 óráig
Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik
a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem
rendelkeznek.

Szemetet gyűjt az 5. osztály
Még nagyobb meglepetést okozott azonban a másodikosok által titokban szervezett flashmob. A kicsik, a
technikaórán kartonpapírból elkészített szelektív kukákkal váratlanul bevonultak minden osztályba, ahol
előadták a szelektív kuka versikét, ezzel is felhívva a
figyelmet a szelektívhulladékgyűjtés fontosságára.
Tóth Zsuzsanna

Iskolai alapítványi hírek

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben
való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az
óvodába nem íratja be,
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket
(azokra a gyermekekre vonatkozik, akik
2022. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket,
vagyis előfelvételis jelentkezők)
is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Köszönjük támogatóinknak, hogy 2021-ben A beíratáshoz szükséges:
a 2020. évi személyi jövedelemadójuk 1%- - a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
ának felajánlásával 375 494 forint bevétel- - a gyermek lakcím kártyája
- szülő lakcím kártyája
hez juttatták alapítványunkat.
Továbbra is kérjük, hogy mindazok, akik- - a gyermek TAJ kártyája
- a gyermek oltási kiskönyve
nek lehetőségük van, és fontosnak tartják a
helyi általános iskolát, segítsenek bennün- Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb, a beiratkozásra kiírt utolsó
ket a jövőben is!

Alapítvány a Bakonyszombathelyi
Általános Iskoláért
(adószám: 18611650-1-11)
Pintérné Ballabás Márta
int.vez.

határnapot (2022.május 04.) követő huszonegyedik
munkanap.

Az óvoda nyári zárva tartásának ideje:
2022. július 25. - 2022. augusztus 19-ig.
Farkasné Pákozdi Anikó
tagóvoda vezető
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Március végén elindult a várva várt
PILATES torna a Művelődési Házban,
mely szerdai napon este 6 órakor kezdődik. Csatlakozni folyamatosan lehet, szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Civil szervezeteink továbbra is várják
az adó 1%-os felajánlásokat.
Kérjük támogassák őket!
Bakonyszombathely Önkéntes
Tűzoltó Egyesület: 19143248-1-11
Bakonyszombathelyért Alapítvány:
19148717-1-11
Polgárőr Egyesület Bakonyszombathely:
18604300-1-11

2022. MÁRCIUS-ÁPRILIS

Kedves Gyerekek!
Bakonyszombathely Község Önkormányzata

általános iskolai tanulók részére,egyéni és
csoportos versenyt hirdet.
Készítsetek képet, tetszés szerinti témában,
műanyag kupakok felhasználásával!
Az alkotásokat a 2022. évi Falunapon kiállítjuk, a legjobbakat jutalmazzuk.
Kezdjetek hozzá a kupakgyűjtéshez, a verseny után a kupakokat jótékony célra fordítjuk!
Jó munkát kívánunk!

