
Sok szeretettel köszöntjük a Hírlevél 
Kedves Olvasóit! 

 

 

 

  

  
 

Kedves Nézőink! 
 

A szeptember 5-re módosított Dumaszínház - Dombóvári István önálló előadása 

a Wass Albert Művelődési Központban Kisbér Város Önkormányzata által 

kihirdetett járványügyi intézkedések miatt elmarad. 

Az előadást hosszas szervezés és egyeztetés után sikerült másik időpontra 

áttennünk. 

Az új időpont: 2020. december 5., az előadás helyszíne változatlan. 

Amennyiben megfelel Önöknek az időpont, a belépőjegyük automatikusan 

érvényes az új előadásra. 

Amennyiben a módosított időpont idejéig nem szűnnek meg a járványügyi 

intézkedések, ismét új időpontot egyeztetünk és ugyanilyen formában jelezzük 

Önöknek! 

Megértésüket köszönjük! 

 

Előadásainkról bővebb információ a www.wamk.hu oldalon.   

 

 

 

 

http://www.wamk.hu/


  

Véradás a WAMK-ban 

Szeretettel várunk minden véradót  

szeptember 7-én, 10:00-18:00-ig a kisbéri Wass Albert Művelődési Központ és 

Városi Könyvtárban (Rossmann felőli bejárat) szervezett Véradásra. 

Kérjük, hozd magaddal a személyi igazolványodat, lakcím kártyádat és a TAJ 

kártyádat! 

Köszönjük, hogy segítesz! 

 

 
 

 
  

 



Tisztelt kisbéri és hántai Lakosok! 

Sajnos a koronavírus által okozott járványt még nem sikerült legyőzni. A napi 

hírekben láthatjuk, hogy újra nagyszámú új fertőzöttet diagnosztizálnak, sőt a napi 

fertőzöttek száma sajnos rekordokat dönt. Szeptember elsején a hagyományos 

módon elkezdődik a tanítás a kisbéri oktatási intézményekben is, amelynek a 

fenntartása mindannyiunk közös érdeke. Ahhoz, hogy az életünkben meghatározó 

prioritások (munka, oktatás) a normális mederben tudjanak folyni, önmérsékletet 

kell tanúsítanunk és a járványügyi intézkedéseket fokozottan be kell tartanunk. 

Kiemelten figyelnünk kell az betegség által leginkább veszélyeztetett idősebb 

korosztály védelmére. Ezért a településünkön az alábbi intézkedéseket rendelem 

el: 

-Az oktatási intézmények dolgozói számára a már megismert módon újra indítjuk 

a teszteléssel való szűrést. Kérem az intézményvezetőket a tesztelés korábbi 

módon való megszervezésére. Ha valaki tüneteket mutat vagy fennáll a fertőzés 

gyanúja, akkor továbbra is a korábbi módon vegye fel a kapcsolatot a 

háziorvosával és az ő utasításai szerint járjon el. 

-Kérem, hogy a többi gyermek megfertőződésének megelőzése érdekében, 

semmiképpen ne vigyenek beteggyanús gyermeket az oktatási intézményekbe! 

Bármilyen betegség gyanújával forduljanak a háziorvoshoz, vagy a 

gyermekorvoshoz. Kérem tartsanak be, minden az oktatási intézményekben 

bevezetett járványvédelmi intézkedést! 

-A zárt térben tervezett nagy létszámú kulturális rendezvényeket bizonytalan ideig 

elhalasztjuk. 

-Az Őszi Napfény idősek Otthonában a betegség behurcolásának a 

megakadályozása érdekében újra látogatási tilalmat rendelek el és a lakók 

kijárását is a korábbi módon megtiltom. 

-Az intézmények bejáratánál szenzoros, érintés nélkül működő kézfertőtlenítő 

adagoló berendezéseket szerelünk fel, amelyek a minden belépéskori használatára 

felhívom a figyelmet. 

-Ismételten felhívom a figyelmet a zárt térben való maszkviselés fontosságára és 

a használt maszkok rendszeres fertőtlenítésére vagy cseréjére. 

Az egészségünk megőrzése és a szigorúbb korlátozások elkerülésének érdekében 

mindenkit kérek az intézkedések elfogadására és betartására. Közös érdekünk, 

hogy a tavaszi időszakhoz hasonlóan, megértéssel és összefogással kezelni tudjuk 

az előttünk álló nehézségeket. 

Tisztelettel: 

Sinkovicz Zoltán 

polgármester 

  



 

dr. Döbrössy Adrienn 

ügyvéd 

  
Ügyfélfogadás a Wass Albert Művelődés Központ és Városi Könyvtárban 

  

Bejelentkezés:06 70 684 14 94 

 



Szente Optika 

2870 Kisbér, Széchenyi utca 2/A 

+36 34 354 427 

szenteoptika@szenteoptika.hu 

Nyitvatartás 
Hétfő-péntek: 8:00 - 17:00 

Szombat: 8:00 - 12:00 

  

 
  

Október 31-ig 

Back to office akció! 
Beltéri munkaszemüveg és digitális eszközökhöz 

kifejlesztett szemüveglencse akció! 

Hoya beltéri és SYNC III szemüveglencsék 25% 

kedvezménnyel! 

A SYNC III lencsék, a digitális képernyők kihívásaihoz terveztek. Ezek a 

forradalmi szemüveglencsék normál, távoli szemüvegként működnek, 

azonban a lencsék alsó részén egy „teljesítménynövelő zóna” található, 

ahol finoman változik a dioptriaérték, így e lencsék segítenek a 

szemizmok pihentetésében, és megkönnyítik a fókuszálást a közeli 

feladatok során. 

További részletekért keressen minket! 

tel:+3634354427
mailto:szenteoptika@szenteoptika.hu


  

 
  

Október 31-ig 

Iskolakezdési akció! 
Gyerekszemüveg-lencsék 25% kedvezménnyel! 

A kedvezményen felül minden pár Hoya Kids szemüveglencse mellé egy 

sorsjegyet is küldünk, amellyel értékes ajándékokat lehet nyerni! 

Az akcióban szereplő termékek: 
o    Hilux Kids PNX 1.53 M.A.P és gyártott egyfókuszú 

o    Hilux Kids 1.50 M.A.P és gyártott egyfókuszú szemüveglencsék. 

További részletekért keressen minket! 

  
 

   

Megjelenik péntekenként. 

Szerkesztette: Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár 

Híreiket, javaslataikat, véleményüket várjuk a hírlevéllel kapcsolatban 

a kisberhirlevel@gmail.com címre. 
Hírlevelünkre történő feliratkozását a hozzájárulása alapján kezeljük az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.   
A hírlevelükről történő leiratkozási kérelmét megteheti írásban a kisberhirlevel@gmail.com e-mail 

címre küldve, telefonon (+36 34 353 903), vagy személyesen.      

Kisbér, 2020. 09.04. 
 

mailto:kisberhirlevel@gmail.com
mailto:kisberhirlevel@gmail.com

