Községi
Hírmondó
2014. március—április
2. évfolyam, 2. szám
Baj Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa

Önkormányzati tájékoztató
Költségvetés 2014
Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 25. napján megtartott képviselőtestületi ülésén elfogadta a 2014. évre vonatkozó költségvetést a 4/2014. (II.25.) számú rendelettel.
A költségvetési rendelet megtekinthető a www.baj.hu honlapon.
Hulladékszállítással kapcsolatos információk
Tájékoztatjuk a T. Lakosokat, hogy akik a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel
a hulladékszállításra vonatkozó szolgáltatási szerződést még nem kötötték meg, azon személyek
számára a Kft. postán fogja megküldeni a szerződést 2 példányban. A szerződés egy példányát - a
hiányzó adatok kitöltését követően – a szolgáltatóhoz kell visszajuttatni. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani azzal, hogy a kitöltött szerződés munkaidőben (Hétfő - Péntek: 8.00 – 16.00,) leadható
a Polgármesteri Hivatalban is, és összesítve kerül továbbításra a szolgáltató felé.
Az elmúlt években az önkormányzat jelentős támogatásban részesítette háztartásonként az ingatlantulajdonosokat a hulladékszállítási díj megfizetésekor. A jogszabályi változások következtében
az önkormányzat ezt a támogatási formát az idei évben már nem tudja fenntartani, ezért Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosította a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
szóló 7/2009. (V.28.) önkormányzati rendeletét, mely alapján önkormányzati segély nyújtható annak a személynek
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000,- Ft/fő/hónap)
b) egyedül élő esetén, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 400%-át (114.000,- Ft/hónap).
Az igényléséhez egy formanyomtatványt kell kitölteni, melyhez segítséget nyújtanak a Polgármesteri Hivatal dolgozói, illetve mellékelni kell a jövedelemigazolásokat.
Választás 2014
A Helyi Választási Iroda tájékoztatja a választópolgárokat arról, hogy az országgyűlési képviselők
2014. április 6-ai választására szóló értesítőt a Nemzeti Választási Iroda postázta a választópolgárok számára. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 115.§ (4) bekezdése alapján,
ha az értesítőt a választópolgár nem kapta meg, vagy az megsemmisült, elveszett, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet.
Baj Község Helyi Választási Iroda elérhetősége:

cím: 2836 Baj, Petőfi S. u. 50.

telefon: 34/488-597

e-mail: phbaj@pr.hu

vezető: Csicsainé Rischl Anna, ügyintéző: Vörösné Gaál Anikó

Lomtalanítás
Értesítjük a község lakosságát és a Szőlőhegyi ingatlan-tulajdonosokat, hogy a településen keletkező hulladékok, lomok elszállítását idén is szervezett lomtalanítási akció keretében végeztetjük el.
A lomtalanítás hétvégeken történik.
A község belterületén a heti rendszeres szemétszállítás keretében el nem szállítható hulladékot,
lomokat az alább megjelölt napokon szombaton reggel 6 óráig helyezzék el ingatlanaik elé oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen és a forgalmat ne akadályozza.
A Szőlőhegyben szombat-vasárnap a buszfordulónál, a volt polgári védelmi objektumnál, valamint a Szent András-dűlőben lévő trafónál ezen időpontra kihelyezett konténerekbe kell a hulladékot elhelyezni.
Felhívjuk figyelmüket, hogy hulladék-elhelyezés csak a megadott időpontban, a kihelyezett konténerekbe történhet. Más időpontban, illetve nem konténerbe való hulladék-elhelyezés tilos!
Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé: veszélyes hulladék, építési törmelék, szénpor, falevél, gally, állati tetem, trágya, gumiabroncs (a 20/2006. (IV.05.) KVVM. rendelet 5. § (3) bekezdés d) pontja alapján), valamint az olyan súlyú, méretű tárgy, amelyhez darus gépkocsi igénybevétele szükséges (pl.: gépkocsi karosszéria, kazán).
Az ilyen jellegű hulladékokat a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (tel.: 34/ 600700) külön díjazás ellenében elszállítja.
A lomtalanítások időpontjai 2014. évben:
BELTERÜLET

KÜLTERÜLET

Április 12.

Április 12-13.

Szeptember 6.

Szeptember 6-7.

A község belterülete és a Szőlőhegy tisztasága érdekében kérjük segítségüket a fenti hulladékszállítási rend betartásában.
Nemzeti Ünnep
A Tatai Többcélú Kistérségi Társulás Március 15. ünnepi műsora Naszályon kerül megrendezésre
2014. március 15-én 12.00 órakor, ahol ünnepi beszédet mond Dr. Latorcai János országgyűlési
képviselő, az Országgyűlés alelnöke.
A falu ünnepsége március 14-én 16.30-kor kerül megrendezésre a Baji Szent István Német

Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola
A márciusi programok:

Nyílt nap: március 18. (kedd) 1-5. óra ( 7.50-től 12.30-ig.)
Szeretettel várjuk a kedves szülőket!

Papírgyűjtés: március 28. (péntek)

Nemzeti ünnep: március 14. 16.30-kor
Tavaszi szünet: április 17-től április 22-ig lesz, szünet utáni első tanítási nap: április 23. (szerda).

Német nemzetiségi szavaló verseny
A baji iskola tanulói már évek óta rendszeresen indulnak a nemzetiségi szavalóversenyen. Az idén
8 diák képviselte iskolánkat a megyei fordulón a Süttői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában,
ahol a korosztályi besorolásokat is figyelembe véve 9 kategóriában 65 diák indult.
Eredmények:
1.a osztályból Csongrádi Sára (1.helyezés nyelvjárás kategóriában) és
Mikó Emília (2. helyezés irodalmi német kategóriában)
2. osztályból Óvári Zsuzsanna Eszter (4. helyezés irodalmi német kategóriában)
4. osztályból Havran Levente és Sári Nóra
5. osztályból Pigai Anna (3. helyezés irodalmi német kategóriában)
6. osztályból Baranyai Júlia (2. helyezés irodalmi német kategóriában)
8. osztályból Nagy Krisztina (3. helyezés irodalmi német kategóriában)
Felkészítő tanáraik Nagy Judit és Bunkhardt Gyöngyi.
Minden diákunk ügyesen szerepelt, így hatan a területi fordulóra, Mosonmagyaróvárra is továbbjutottak! Március 28-án drukkoljunk nekik együtt, hogy hasonló szép eredményekkel térhessenek
haza!
Szülői munkaközösség jótékonysági bálja
2014. február 15-én rendezte immáron sokadik alkalommal a szülői munkaközösség hagyományos
jótékonysági bálját az iskola aulájában. Közel 240 fő résztvevő ropta 19 órától hajnal 5-ig a táncot
a Kopp zenekar muzsikájára.
Sok szülő – nem csak a munkaközösség tagjai – vállalt feladatot a szervezésben, akár teremrendezésről, díszítésről, sütésről, szendvicsek készítésről vagy támogatók megkereséséről legyen szó.
130 fölötti támogatója volt a bálnak, jóvoltukból több mint 100 tombola csomagot sorsoltak ki
tombolaként, a fődíj egy 25000 Ft-os vásárlási utalvány volt.
A jelmezben érkezett vendégek díjazásban részesültek: 1. helyezést ért el a tatai Növény és Talajvédelmi csoport (Lázárné Letanóczki Mária), különdíjat pedig Sugtáné Kulcsár Anasztázia kapott.
Három szülő a közösségért végzett kiemelkedő munkájáért elismerést kapott (közel 20 éve segítik
a rendezvényt):

Lázárné Letanóczki Mária

Somogyi Ferencné

Weiszdorn Dezsőné
A bálon befolyt összeget az iskola által 3 évente szervezett háromnapos balatoni nyaralásra fordítják, melyen az iskola összes tanulója és tanára részt vesz.
Ezúton is köszönetet mondunk mindenkinek, aki bármilyen formában
támogatta a bál létrejöttét!

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
Mary Poppins a Madách Színházban!
2014. június 29-én (vasárnap) 15 órai kezdettel színházlátogatást szervezünk Budapestre, a Madách Színházba. Jegyek 4900 Ft-os és 2600 Ft-os áron korlátozott számban kaphatóak, a buszköltség várhatóan 1000 – 1500 Ft lesz. Jelentkezni lehet a baj.ikszt@gmail.com e-mail címen, vagy
személyesen az IKSZT munkatársainál!
Jelentkezési határidő: 2014. március 31. (hétfő)
Jegyek befizetési határideje: 2014. április 15. (kedd)

2014. február 18-án megalakult és elindult a
Szülők Klubja.
Nagy Györgyi szakmai tájékoztatást adott a megjelent szülőknek a gyermekneveléshez a következő témákban:
- „ Nem harcolunk!” elv alapján egy-egy nehéz szituációban próbáljunk kompromisszumot kötni
gyerekünkkel.
- „Egyenjogú a gyerek!” nézet szerint viselkedjünk.
- „Belső boldogság!” – szerint arra törekedjünk, hogy támogassuk gyerekünket a belső harmónia
elérésében bármely szabadidős tevékenység teljesítése közben (sport, olvasás, barkácsolás, rajz
stb.). A fontos az, hogy gyermekünk ezeket saját maga akaratából élje meg.
- „Technika!” a modern kor vívmányait (számítógép, telefon, tablet) a megfelelő helyen és időben
használja a gyerek, a megfelelő módon.
- „Szülői minta követése!” nagyon fontos mind a kisgyermekek, mind a kamaszok számára. A
szülő viselkedését már pici kortól utánozzák a gyerekek, ezért fontos a megfelelő példa mutatása!
Könyvajánló:

Csíkszentmihályi Mihály könyvei: Flow, A fejlődés útján, Az öröm művészete

Tari Annamária könyvei: Ki a fontos? Én vagy Én?, Y generáció, Z generáció

Vekerdy Tamás: Jól szeretni
Következő alkalommal a kamaszkor nehézségeit boncolgatjuk, áprilisban pedig Nagy Teodóra
pszichológust látjuk vendégül.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt ebben az önsegítő csoportban 2014. március 18-án, kedden
17 órakor az IKSZT-ben egy kötetlen beszélgetésre!
Felhívások
Baji Biblia kör

Linedance

Immár 3 éve rendszeresen működik a faluban a
Biblia kör, Mező Melinda vezetésével.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
vasárnaponként 15h-tól a Baji IKSZT könyvtártermében. Ha meg akarod ismerni a Teremtőt
gyere el közénk! Érdeklődni:0670-427-1914
vagy mezomelinda@vipmail.hu.

Aki szereti a western hangulatot, a country zenét, és szívesen kipróbálná ezt a nagyon szórakoztató sortáncot, azokat szeretettel várjuk
korhatárra való tekintet nélkül minden csütörtökön 17-18 óra között, és szombat délutánonként 15 órától! (Érdeklődni: Kurdi Lívia,
0620/260-7443)

Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
Februári hagyományos programjaink
A négy óvodai és a bölcsődei csoportunk minden év februárjában a kisgyermekek örömére farsangi mulatságot szervez. A telet Kiszebáb égetésével zavarjuk el és várjuk a tavasz jöttét.
Februári hónapunk jelentős része a farsangra való készülődéssel telik. A farsangot idéző versek,
rövid mondókák és vidám dalok tanulásával ráhangolódunk a közelgő mulatságra. Minden gyermek vidám, színes öltözéket kap, bohócokkal, mulatságos álarcokkal, lampionokkal. A vidám díszes álarcokat együtt készítjük, színezzük, festjük, díszítjük. A gyerekek számára új ismereteket
nyújtunk a farsang hagyományaival kapcsolatos szokásokról.
Farsang napján a szülők is hozzájárulnak sok – sok finomsággal ahhoz, hogy minél emlékezetesebb és vidámabb napként élhessék meg a gyerekek ezt a napot. Minden szülő a kisgyermeke által
áhított jelmezzel a kezében érkezik.

A gyerekek már hetekkel megelőzően mesélik, örömmel osztják meg társaikkal és velünk pedagógusokkal, hogy minek szeretnének öltözni, mivé – kivé szeretnének válni ezen a napon. A kislányok mesebeli tündért idéző hercegnőkké, a kisfiúk pedig bátor mesehősökké.
Intézményünk teljes felnőtt személyzete
odaadóan és lelkesen veszi ki a részét abban, hogy a lehető legmegfelelőbb keretek
között valósulhasson meg minden csoport
részére a farsangi megemlékezés. Az ünnepet a négy óvodai csoport idén ugyanazon napon tartotta.
Az ünneplés a reggeli elfogyasztása után
minden csoportban kezdetét veszi. Felöltik
a gyermekek a szebbnél szebb jelmezeket,
mindenkit külön - külön bemutatunk a
csoportban, majd a csoportok egymásnak
is bemutatkoznak. Mindezek után már
csak az önfeledt vigalom sok-sok tánccal,
körjátékkal, énekléssel, nassolással s természetesen játékkal következik.
A Kiszebáb egy menyecskének öltöztetett szalmabáb, démoni alak, amely mindig a rosszat, betegséget jelképezte. A szokás lényege, hogy a kiszebábot körbe hordozták ének kíséretében a falun át,
felöltöztették, majd a tél elűzésére vízbe dobták, vagy elégették, s ezzel hívták, várták a
tavaszt. A Kiszebáb elégetésével helyet adtak
a jónak, egészségnek, megújulásnak. Ebből a
hagyományból kifolyólag mi is megrendeztük
gyermekeink számára ezt az izgalmas tevékenységet.
Kiszebábunkat a homokozóba szúrtuk le és
gyújtottuk meg. Körbeálltuk, verset mondtunk,
pár mondatban felelevenítettük ennek a népszokásnak a jelentőségét. A gyerekek az égő
bábu jelenségét mindvégig nagyon izgalmasnak találták.







Február hónapban a csoportokban szülői értekezletet tartottak az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők, ahol a szülőket tájékoztatták a félév eredményéről, gyermekük fejlődéséről, a további programokról.
A bölcsődei szülői értekezletre meghívtuk Berze Anikó gyermekjogi képviselőt, Dr. Kiss Zsuzsa intézményi orvost, Hugl Olga védőnőt, akik saját munkájukról tartottak rövid tájékoztatót a
szülőknek. Schunder Tibor Baj község polgármesterét pedig a Szülői Érdek-képviseleti Fórum
tagjaként köszöntöttük bölcsődei csoportunkban, akihez a szülők kérdéseket tehettek fel.
Március 17-én a Maci és a Katica csoport a Tatabányai Jászai Mari színházba megy, a „Mindent
látó királylány” című előadást fogják megnézni.
A néptánc tanítás, az ovi foci és a vízhez szoktatás folytatódik a Katica és Maci csoportban.
A fejlesztő pedagógus és a logopédus folytatja a fejlesztést a rászoruló gyermekekkel.
A tavasz ébredését séták, kirándulások alkalmával figyelik meg a gyermekcsoportok.

Tájékoztatás:
 Étkezés térítési díj befizetése 2014. március 12-én és 13-án, 7,00-16,00 óráig lesz.


Játszódélután az új bölcsődés és óvodás gyermek részére 2014. március 17. hétfőn,
16,00- 17, 00 óráig kerül megszervezésre.

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat
Közlemény
1. A Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület megköszöni mindazon állampolgárok támogatását, aki a 2013. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták az egyesületet. A 2013.
évre felajánlott 26.270 Ft támogatást az egyesület működésére, eszközbeszerzésre és a községi
rendezvényekre használtuk fel.
Kérjük, amennyiben módjukban áll, továbbra is támogassák adójuk 1%-ának felajánlásával
egyesületünket!
Adószámunk: 18606546-1-11.
2. A Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület 2014. február 21-én tartotta éves rendes közgyűlését az alábbi napirendi pontokkal:
 Az elnök beszámolója az egyesület éves tevékenységéről (Kuzma Györgyné)
 A 2013. évi költségvetési beszámoló előterjesztése és elfogadása
(Baranyainé Koblencz Ildikó)
 Egyebek
Vendégségben a Múzeumban
2014. Baj
Zu Gast im Museum
2014 Woj
A cím kissé félreérthető, igaz a vendég Baj község, de valójában csak a múzeumban leszünk vendégek, az igazi vendéglátók mi leszünk.
A Vendégségben a Múzeumban egy programsorozat, amelyet 2011-ben indított útjára a tatai Német Nemzetiségi Múzeum. Az első ’vendég’ a Tarjáni Kisebbségi Önkormányzat volt, majd 2012ben Dunaszentmiklós, 2013-ban Szomód községek német nemzetiségi önkormányzatai következtek a sorban. Az idei évben a Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat és Baj Község Önkormányzata a meghívottak.
A vendégség ideje alatt színvonalas kiállításunkkal a családi élet pillanatait, tartalmas programjainkkal pedig magát Baj Községet szeretnénk bemutatni.
Részletes programjaink:
 2014. március 28. 17:00
 2014. április 11. 17:00
 2014. május 16. 17:00

Megnyitó
Bemutatkozik a Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
A Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola
műsora
 2014. június 27. 17:00
Zamat, bor, zene! – fellép a Német Nemzetiségi Énekkar
 2014. augusztus 29. 17:00
Baji ízek, kézművesség
 2014. szeptember 26. 17:00 Sütemény és bor, majd a rendezvény zárása

A programok ingyenesen látogathatóak. Igény szerint külön busz indításával szeretnénk az idősebb
korosztály számára lehetővé tenni a rendezvénysorozaton való részvételt.
Szívesen látunk kicsiket, nagyokat, fiatalokat és időseket, azaz a KÖZSÉG MINDEN LAKÓJÁT!
Izing Jenő
Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

2014. márciusi-áprilisi programok, események
Dátum

Program

Intézmény

Március 1. szombat

10,00 – 12,00 Fánksütés
16,00 BFK farsangi délután

IKSZT

Március 5. szerda

10,00 Baba-mama Klub

IKSZT

Március 8. szombat

14,30 Közös séta

gyülekező az IKSZT előtt

Március 10. hétfő

16,00 Nyugdíjas Klub - nőnap

IKSZT

Március 12. szerda

17,00 Ingyenes jogi segítségnyújtás
16,30 Március 15-i ünnepség

IKSZT

Március 14. péntek
Március 17. hétfő

Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola
Német Nemzetiségi Óvoda és
Bölcsőde
IKSZT

Március 18. kedd

16,00—17,00 Új bölcsődés és
óvodás gyermeknek játszódélután
17,00 Szülők Klubja

Március 18. kedd

7.50-től 12.30-ig Nyílt nap

Március 19. szerda

10,00 Baba-mama Klub

Március 20. csütörtök

10,00 – 11,00 Kismama Klub
16,00 Előadás a KEM Fogyasztóvédelmi Felügyelősége által
16,30 BFK gyűlés

IKSZT

16,00 BFK 3 éves születésnapi
rendezvénye
16,00 Nyugdíjas Klub - Előadás
a KEM Fogyasztóvédelmi Felügyelősége által
17,00 Könyvklub a könyvtárban

IKSZT

10,00 – 14,00 Szakmai nap,
IKSZT mentorálási program
Papírgyűjtés

IKSZT

Március 21. péntek
Március 22. szombat
Március 24. hétfő
Március 25. kedd
Március 26. szerda
Március 28. péntek
Március 28. péntek

17,00 Vendégségben a múzeumban

Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola
IKSZT

IKSZT

IKSZT
IKSZT

Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola
Német Nemzetiségi Önkormányzat, helyszíne: Német
Nemzetiségi Múzeum, Tata

Rendszeres programjaink az IKSZT-ben:
 március 5-től minden szerdán PILATES (torna) 18,30 – 19,30
 március 13-tól minden csütörtökön POWER JUMP 18,00 – 19,00
 március 18-tól minden kedden INTENZÍV ALAKFORMÁLÓ TORNA 18,00 – 19,00
 minden csütörtökön LINEDANCE 17,00 – 18,00, szombat délutánonként is 15,00 órától
 a KÖNYVTÁR minden kedden és csütörtökön várja az olvasni, kölcsönözni vágyókat!
A programváltozás jogát fenntartjuk!

Az újság szerkesztésére, tartalmára vonatkozó javaslataikat az alábbi elérhetőségre várjuk:
baj.ikszt@gmail.com

Dátum
Április 6. vasárnap

Program

Intézmény

Április 9. szerda

Országgyűlési képviselők választása
10,00 Baba-mama Klub

helyszíne: Szent István Német
Nemzetiségi Általános Iskola
IKSZT

Április 11. péntek

16,30 BFK gyűlés

IKSZT

Április 11. péntek

17,00 Vendégségben a múzeumban

Április 14. hétfő

16,00 Nyugdíjas Klub – húsvéti
készülődés
17,00 Ingyenes jogi segítségnyújtás
9,00 – 12,00 Sport délelőtt gyerekeknek

Német Nemzetiségi Önkormányzat, helyszíne: Német
Nemzetiségi Múzeum, Tata
IKSZT

Április 16. szerda
Április 17. csütörtök
Április 18. péntek
Április 19. szombat
Április 22. kedd

16,00 Húsvéti barkácsolás gyerekeknek
14,30 Közös séta

IKSZT
Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola tornaterme,
jó idő esetén kint a szabadban
IKSZT
gyülekező az IKSZT előtt
gyülekező az IKSZT előtt

Április 23. szerda

9,00 – 12,00 BFK kirándulás, tojásgurítás
17,00 Szülők Klubja
10,00 Baba – mama Klub

Április 28. hétfő

16,00

Nyugdíjas Klub

IKSZT

Április 29. kedd

17,00

Könyvklub

IKSZT

IKSZT
IKSZT

Egészségház
Kedves Anyukák ! Kedves Kismamák!
2014. február 26-tól az influenza járványra tekintettel látogatási tilalom van a tatabányai Szent
Borbála Kórház szülészeti osztályán. A tilalom feloldásáig sajnos az apás szülések szünetelnek, a
kismamák és az újszülöttek látogatása tilos!
Kedves Szülők!
2014. január 01-től jelentős változások történtek a családtámogatási ellátások rendszerében. A
„gyed extra” a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 főrendelkezést tartalmaz: 1. Több ellátás egyidejűleg történő folyósítása, 2. Munkavégzés gyed folyósítása mellett, 4.
Hallgatói jogviszony alapján járó gyermekgondozási díj (diplomás gyed), 3. A gyermekgondozási
díjra jogosultság időtartama ikrek esetében
A szükséges nyomtatványok elérhetőek: www.oep.hu/lakossági oldalak/nyomtatványok biztosítottak részére.
A fenti esetek mindegyikében tájékoztatás kérhető: A fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervei ügyfélszolgálatainál, továbbá azon munkáltatóknál,
ahol kifizetőhely működik a kifizetőhelyi ügyintézőktől.
Kire vonatkozik, ki kaphat, hova lehet benyújtani a kérelmet, a kérelemhez mit kell csatolni?
Amennyiben ezekkel kapcsolatban kérdésük van, nyugodtan forduljanak hozzám telefonon vagy
személyesen!
Tisztelettel: Hugl Olga, védőnő (0630/470-0584)

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Tatai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége

Állásajánlatok 2014. március
 könyvelő (pályakezdőknek)
 eladó (pályakezdőknek)
 pénzügyi asszisztens (szlovák
nyelvtudással)
 takarító és kertész
(megváltozott munkaképességűeknek)
 pék-cukrász
 nyomdai gépmester
 fémmegmunkáló-élhajlító
 töltőüzemi munkás
 marketing-asszisztens (angol
vagy német nyelvtudással)
 vágógépkezelő
 operátor
 nemzetközi tehergépkocsivezető
 belföldi tehergépkocsivezető
 szabászgépkezelő/kisegítő





















szabász
ragasztó munkás
bolti eladó-építőipari boltban
tehergépkocsi-szerelő
matracvarró
lakatos
technológus
csőszerelő
szerszámkészítő
alapanyag előkészítő
fémmegmunkáló gépkezelő
kőműves
víz, gáz, fűtés szerelő
szerelő-szivattyú gépész
karbantartó villanyszerelő
autószerelő
általános karbantartó
CNC gépkezelő
betanított kárpitos
ívhegesztő


















kézi csomagoló
takarító
operátor
szakács
élelmezés vezető
gyorséttermi eladó
fuvarszervező
marketing munkatárs
pékségi eladó
pékségi készletkezelő
operátor (Tatabánya)
mérlegképes könyvelő
(Esztergom és Dorog)
fémköszörűs (Tatabánya)
vagyonőr (Győr)
egyéb szoftver fejlesztőgyakornok (Esztergom)
adósságbehajtó (K-E megye)

Egyházi hírek


Ministráns kirándulás
Február 1-jén, szombaton gyülekezett a baji, a dunaszentmiklósi, a naszályi, a szomódi és a
tatai minisztránsokból álló 106 fős lelkes csapat a tatai Szent Kereszt-templomban, majd a
reggel elmondott közös ima után két busszal indultak Győrbe.
A győri székesegyházban dr. Pápai Lajos megyéspüspök atya tanító jellegű gondolatokat is
magába foglaló szentbeszédben tanította a gyermekeket, fiatalokat. A mise után István atya
körbevezette a látogatókat a bazilikában, ezt követően a Püspökvár tetején található kilátóból megcsodálhatták Győr városának panorámáját. A szeminárium éttermében elfogyasztott
finom ebéd után a látogatás közös imádsággal zárult.
Lelkileg feltöltődve indult tovább a csapat Mosonmagyaróvárra, a Futura Interaktív Természettudományi Élményközpontba. Kisebb csoportokba rendeződve próbálták ki a különböző
játékokat, kísérleteket a természet csodáiról. Óriási sikert aratott a kémiai kísérletekből álló
előadás, valamint a planetárium. Ezúton is köszönetet mondunk Smudla Tamás plébános és
Végerbauer Richárd káplán atyának, hogy lehetővé tették és megszervezték ezt a tartalmas,
lelki feltöltődést adó napot. (Forrás: http://gyor.egyhazmegye.hu/hirek/2052/tataiminisztransok-kirandulasa)



Február 22-én néhány tatai, szomódi, dunaszentmiklósi, naszályi és baji hittanos fiatal részt
vett a Győri Szeminárium nyílt napján, ahonnan sok élménnyel térhettek haza.



Nagyböjti miserend:
Vasárnap délelőtt fél 9-kor Szentmise
Hétfőn délután 5-kor Szentmise
Pénteken reggel 7-kor Szentmise
Péntek délután 6-kor Keresztút (március 7-től április 18-ig)

