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TORDAS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2014-2019. ÉVI
GA ZDASÁGI PROGR AMJÁNAK ÉRTÉKELÉSE
A képviselő-testület a választási ciklusra szóló gazdasági programját a 30/2015. (IV.28.) számú határozatával fogadta el.
A település korábbi fejlesztéseire alapozva, figyelemmel a település helyzetére, sajátosságaira, a
meghatározott célkitűzések öt évre is jelentős
mennyiségű megoldandó feladatot határoztak meg.
A végrehajtás értékelését illetően a program szerkezetével összhangban kívánok számot adni.

I. Infrastruktúra
Kommunális ellátás, község rendje,
tisztasága
1./ Ivóvíz ellátás
A vezetékes vízhálózat működésének biztonságosabbá
tétele érdekében megvalósítottuk a Kölcsey u.- Hangya
sor elkerülő vízvezeték építését, így már két helyen vannak összekötve a Szent László Víz által kettévágott településrészek. Ezzel egy több évtizedes terv vált valóra.
Kialakítottuk az önkormányzati telkekhez a vízhálózatot.

5./ Telefonhálózat, internet, kábel tv
A különböző műholdas szolgáltatók belépésével továbbra
is versenyhelyzet van a lakosság javára. Több cég optikai
internet hálózatot épített a jobb ellátás érdekében. Ennek
fejében kapunk ingyenes wifi szolgáltatást a Sajnovics
parkban, és újították fel az Egészségház előtti járdát.
6./ Csapadékvíz elvezetése, belvízvédelem
A belterületi árkok karbantartása és az átereszek tisztítása folyamatosan történik. A Gárdonyi utcában a
terepviszonyok miatt csak részleges szikkasztóárok épült
a legalacsonyabb ponton. Elkezdtük az útpadkák rendezését. Fontos feladat a települést körbevevő vízelvezető
árkok kitisztítása és karbantartása, mely időszakosan
történik. Újraépítettük a Vörösmarty utcai átereszt.
7./ Út-, híd-, járdaépítés, parkolók építése, felújítások
Legnagyobb beruházásként aszfaltburkolatot kapott a
Gárdonyi utca. A Kölcsey utcában a csatorna megsüllyedt
nyomvonala miatt - megfelelő tömörítés után - félpályán új aszfaltozás készült. Az igényeknek megfelelően
kátyúztuk a murvás útjainkat és a község egész területén

2./ Csatornázás
A 2006-ban megépített szennyvíztisztítóról utóbb kiderült, hogy nem felelt meg az elvárásoknak és az előírásoknak. Ennek működőképessé tétele és a kapacitás növelése
érdekében Martonvásár, Gyúró és Ráckeresztúr településekkel együtt pályáztunk ennek felújítására. Ez a beruházás közel egymilliárd forintból tavaly nyárra elkészült,
így most már teljes mértékben biztonságos és megfelelő
a tisztító üzemelése. A projekt kapcsán kisebb gépcserék
is történtek a tordasi átemelőkben. Kisebb további beruházással újabb többletkapacitással is rendelkezni fog a
ráckeresztúri tisztító.
3./ Energia, közvilágítás
A falu elektromos energiahálózata kellő mértékben kiépített, újabb kandeláberes közvilágítást építettünk ki a régi
iskola melletti óvodához vezető járda mentén. Szintén
közvilágítást kapott a világháborús emlékpark, az óvoda
előtti járda, a sportpályán a játszóvár és a temetőben a
ravatalozó környéke.
4./ Gázhálózat
Ebben a ciklusban is csak kisebb lakossági bekötések történtek. Az új önkormányzati telkeknél folyamatban van
a gázhálózat kiépítése.
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rendszeresen karbantartottuk, köveztük az útszegélyeket.
Befejeztük a Hangya sori járda felújítását, mely a felső
szakasz kivételével 85 %-os pályázati támogatással
készült. Ennek során mindenütt 1,2 m széles járda épült.
Gyalogátkelőhelyet alakítottunk ki a Köztársaság-Szabadság utca sarkán és új, szélesebb járdát építettünk az
óvoda gazdasági bejáratáig. Ezzel egy időben átépítettük
a hivatallal szemközti parkolót is.
A ciklus elején fejeződött be a Gesztenyésen a 400 m
hosszú járda építése a fitnesz eszközökkel.
Megvalósult az Etyek-Ercsi kerékpáros útvonal, melynek
elkészült része a Tordas-Gyúrói kerékpárút pihenőkkel

és sporteszközökkel, valamint a Gesztenyés aszfaltozása
a vadászházig. A Magyar Falu Program keretében pályázatot adtunk be a Szabadság nagy kanyar és a Köztársaság páratlan oldalán lévő járdák átépítésére, valamit a
Kölcsey-Köztársaság összekötő út megépítésére.
Az önkormányzati brigáddal elkezdtük az utak
kátyúzását.
8./ Közterületek, parkok fenntartása
E cél érdekében a ciklus első felében közfoglalkoztatottakkal és állandó létszámmal egy olyan parkfenntartó
brigád dolgozott, akik évek óta képesek voltak a belterületi parkok, utak, közterületek fenntartására és fejlesztésére. A ciklus végére a zöldfelület karbantartó brigád
megszűnt, így ezek karbantartását egy külsős cég végzi
évi 5-7 alkalommal.
Az intézményeink karbantartását, kisebb építéseket,
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fejlesztéseket és a növényeink gondozását egy kisebb
saját csapat végzi.
Az elmúlt években a közparkok, terek, egyéb közterületek parkosítása tovább folytatódott, megújítottuk a régi
iskola melletti és az emlékművek körüli parkot. Tovább
rendeztük és gondozzuk a patakpartot, a gesztenyést, a
falu elejét a közigazgatási határig. Az Almási Balogh Elemér szobor visszahelyezésével egy időben a Petőfi szobor
a parkba került, ahol új teret alakítottunk ki a részére.
További virágágyások kialakításával és virágtartók kihelyezésével szépítettük közterületeinket.
A település múltját bemutató képes-információs táblákat helyeztünk el a több helyen.
9./ Köztisztaság, környezetvédelem
A közterület rendjének, rendezettségének meghatározója
a település köztisztasága, környezetvédelme. A szemétszállítást a törvényi változások miatt a Közép-Dunavidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által
megbízott Velencei cég végzi, követve a jogszabály módosításokat, melybe már beletartozik az Öreghegy területe
is. Folyamatos a szelektív hulladék gyűjtése kiegészülve a
hamuval, valamint az üveg és az olaj gyűjtése is. A papírt
az intézményeink gyűjtötték évi két alkalommal.
A környezetünk védelme és tisztántartása érdekében
minden évben tavasszal a lakosság bevonásával falutakarítást tartunk.
A Szent László patak egy részének rendezésével turistautat alakítottunk ki a Cifra hídtól a
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Martonvásár irányában lévő kerékpáros pihenőig.
Továbbra is minden évben az újszülöttek családjának
adtunk egy ajándékfát, melyet a kertjükbe ültethettek el.

3./ Sportcentrum, szabadidőközpont fejlesztése
Elkészítettük a leendő sport- és kultúrcsarnokhoz vezető
utat is, ahonnan megközelíthető az iskolai parkoló és a
most újonnan kialakított óvoda alatti parkoló is. Új fákat
ültettünk az iskola alatti parkoló mellé és a kerékpáros
pihenő és eszközök köré. Kiülőket telepítettünk a sportpályán lévő játszóvár mellé.
Elkészítettük a sport- és kultúrcsarnok engedélyezési és
kivitelezési terveit.
Tovább fejlődött a labdarúgás infrastruktúrája. Locsolórendszer épült a centerpályára, új 20x40 m-es műfüves
pálya épült a teniszpályák mögé a hozzávezető járdával.
Új kerítéssel lett körbekerítve az egész telep, új korlátok,
padsor került a centerpálya köré.
Már két pályázatot is adtunk be Sportpark kialakítására az óvoda alá.

II. Településfejlesztés, településrendezés
A ciklusban széles körű társadalmi egyeztetéssel megalkottuk Tordas hosszú távú Településfejlesztési Koncepcióját és a rövidebb távú Településfejlesztési Stratégiáját.
Majd ezek alapján elkészítettük és elfogadtuk a Szerkezeti tervet, a Helyi Építési Szabályzatot és a Szabályozási
tervet. A törvényi előírás miatt megalkottuk a Településképi Rendeletünket is.
1./ Építési telkek kialakítása
A Jókai utca mögötti területen - folytatva az előző utcákat - új utcasort alakítottunk ki, melyen a közművesítés
egy része már megtörtént. A Gyúrói úti lakópark telkei
a kölcsönt nyújtó bank tulajdonába kerültek, az utak
azonban magánszemély tulajdonában maradtak, melyeket tartozás miatt árvereznek. A következő testületnek
kell eldönteni, hogy átveszi-e az önkormányzat ezeket az
utakat, és ha igen, milyen feltételekkel.

2./ Műemlékvédelem
A helyi védelem alatt álló épületek közül az orvosi rendelő
került formáját megtartva átépítésre. A Polgármesteri
Hivatal épülete, bár nem védett, mégis a századfordulós
jegyeit figyelembe véve került felújításra.
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4./ Külterület fejlesztése
- Öreghegy
A helyiek bevonásával köveztük az utakat. Évente a
lomtalanítás során összegyűlt többletszemetet az önkormányzat költségére elszállítottuk. A Csárda feletti szakaszon megtisztítottuk az Erdőmajori út két oldalát és
a legkritikusabb szakasz két réteg aszfaltburkolatot is
kapott. A Helyi Építési Szabályzat elkészítésénél figyelembe vettük az itt élők kéréseit is.

III. Gazdálkodás
A korábbi évek szigorú gazdaságpolitikáját folytatva megteremtettük az alapjait a pályázataink önrészéhez, illetve
az építőipari árak okozta többletköltségeknek.

IV. Szolgáltatások
1./ Vállalkozások
A helyi szolgáltatások száma néha növekszik, néha csökken a mozgó árusokkal kiegészülve.
A piaci ruházati, és egyéb árusítók, a parkolóban, a
művelődési házban vagy előtte árusítanak.
A faluban továbbra is jelentős az egyéni és társas vállalkozások száma.
Kiemelt a kapcsolatunk a Feldhoffer Kertészettel és a
TO-RÓ Rt.-vel, akikkel kölcsönösen segítjük egymást.
2./ Idegenforgalom
Az idegenforgalom növekedése volt tapasztalható az
elmúlt öt évben is az önkormányzati és egyéb rendezvények, valamint az idegenforgalmi vállalkozások miatt.
Új szálláshelyek létesítése is történt. A megépített kerékpárutunk része lett a Budapest-Balaton kerékpárútnak,
így várható a már most megnövekedett kerékpáros forgalom további emelkedése. Továbbra is nagy hangsúlyt
helyeztünk a patak két oldalán fekvő Sportcentrum területének gondozására, mely szintén egyre több látogatót
vonz.
A Sajnovics tér helyett a katolikus templom előtti téren
biztosítunk helyet a havi rendszerességgel működő termelői piacnak.

getikai pályázatunk kapcsán megtörtént a napelemes
rendszer kiépítése, ami az áramfogyasztás harmadát
termeli meg.
3./ Általános iskola
Befejeztük az iskola bővítését és felújítottuk a vizesblokkokat. Szervízutat alakítottunk ki az iskola alatt, ahol a
szülők csak megállnak és kiteszik a gyereküket. E mellett
és az evangélikus templom felől új léckerítést építettünk.
Kialakítottuk az iskola villámvédelmét.
2018 szeptemberétől a Don Bosco Nővérek vették át
az iskola fenntartását. A könyvtár kiköltözésével a teljes
régi iskola épületében folyhat a tanítás.

V. Intézményhálózat
1./ Orvosi rendelő, tanácsadó
Megvalósult az Egészségház korszerű, energiatakarékos,
a mai kor követelményeinek megfelelő esztétikus átalakítása, korszerűsítése és ideköltözött a védőnői szolgálat
is. Az energetikai pályázat miatt napelemek termelik már
az áramot.
2./ Óvoda
Saját intézményünkként jól látja el a feladatát és biztosítja az óvodáskorúak ellátását. Új fészekhinta került a
szülőkkel közös megvalósításban az udvarra. Az enerTORDASI
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4./ Művelődési ház
Visszahelyeztük Almási Balogh Elemér szobrát az eredeti
helyére az épület elé. Egyre több kis csoportos, klubszerű
és közösségépítő programot szerveztünk. Újjáépítettük a
művelődési ház kapuját és kerítését, valamint kicseréltük
az előtte lévő padok deszkáit. Sikeresen pályáztunk a
színpad átalakítására-bővítésére, egy galéria építésére, a
vetítőterem felújítására és működéshez szükséges eszközök, székek, bútorok beszerzésére. A megvalósítás a
következő ciklus feladata lesz.
5./ Könyvtár
A könyvtár az iskola kérésre új helyre, a régi konyha-étterembe költözik a tornaterem épületébe, mely folyamatban van. Pályáztunk teljesen új bútorzat beszerzésére.
6./ Lakásgazdálkodás
A Sport utcai lakásunkat visszakaptuk a Katolikus
Egyházközségtől és szolgálati lakásként hasznosítjuk.
A Petőfi utcai lakásunkat pedig pályázatuk fenntartásáig a Teremtőkert Egyesületnek adtuk, azonban előbb
tulajdonjogi, majd pénzbeli igényük merült fel, ami
nem egyezik az eredeti szándékkal. Ez ügyben folynak
a tárgyalások.
Nem lakás céljára szolgáló helyiségeink:
ĂĂ sportöltöző: nem változott, a bővítésére engedéllyel
rendelkezünk és a következő évre tervezzük a megvalósítását.
ĂĂ ravatalozó: nem változott, pályázatot adtunk be az
átépítésére
ĂĂ teniszöltöző: nem változott
7./ Temető
Az önkormányzat karbantartó brigádja és a külsős karbantartó cég segítette, hogy a temető továbbra is kulturált
és szép temetkezési helye legyen a településnek, melyet
folyamatosan karbantartunk. Bővítettük az urnafalat,
padokat és közvilágítást telepítettünk a ravatalozó mellé.
Pályázatot adtunk be az épület átalakítására, bővítésére.

8./ Polgármesteri Hivatal-Községháza
Megtörtént a Polgármesteri Hivatal energetikai átalakítása
és akadálymentesítése. Napelemes rendszer termeli az
épület villamosenergia szükségletét. Parkolókat alakítottunk ki az udvarban, és rendeztük az épülettel szemközti
területet is. Mindezekkel együtt egy falusi községházán
túlmutató épület és környéke jött létre, mely méltóvá teszi
a hivatalnak a településen betöltött szerepét.

VI. Szociálpolitika
1./ Segélyezés
A képviselő-testület szociális rendeletének megfelelően
végzi a Szociális Bizottság a segélyezés feladatait. Évente
a költségvetésben biztosított keretnek megfelelő összeg
kerül felhasználásra.
Az elmúlt időszakban évente kb. 80-100 fő részére juttattunk élelmiszercsomagot Húsvétkor és Karácsonykor.
A rászorulóknak lakásfenntartási támogatással segítettük
a rezsiköltségeik csökkentését és segélyfával a fűtést. A
nehéz helyzetbe kerülőknek átmeneti segélyt juttattunk.
A fiatalokat tanulását a Bursa Hungarica és a Tordasi
Tanulmányi Ösztöndíjjal támogatjuk.
2./ Szociális gondoskodás
A szociális gondoskodás településünkön szükséges formáját társulási formában, kistérségi szinten a Szent László
Völgye Segítő Szolgálattal oldjuk meg. A civil szervezetek
segítségével működik egy olyan figyelő és segítő rendszer,
amely olyan személyek segítségét is megoldja, akinek a jogi
szabályok miatt nem tudunk hathatós segítséget nyújtani.
3./ Munkanélküliség kezelése
Településünkön a munkanélküliek létszáma az ország
gazdasági helyzete miatt nem emelkedett. Minden évben
bekapcsolódtunk az országos közfoglalkoztatásba, melynek keretében 2-3 munkavállaló folyamatosan segített a
településen lévő fejlesztésekben, közterületeink ápolásában, fenntartásában.
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VII. Önszerveződő közösségek támogatása
Település egyéb közösségei támogatás, kapcsolattartás
A képviselő-testület pártérdektől mentesen, kizárólag a község érdekeit szem előtt tartva végezte a munkáját. Ehhez
minden egyes képviselő felhasználta a község különböző
csoportjainak, közösségeinek segítőkészségét, szellemi,
anyagi erejét, elsődlegesen a község fejlesztése érdekében.
1./ Közrend, közbiztonság
A martonvásári rendőrőrs hol több, hol kevesebb létszámmal látta el a feladatát. Mindezek ellenére, együttműködve a helyi polgárőrséggel, viszonylag jó közbiztonságot teremt a településen. Körzeti megbízottunk lett,
aki a szükségszerű vezénylések miatt nem tud igazán a
településen dolgozni.
A polgárőrség az önkormányzat hathatós anyagi támogatásával próbálta mind a nappali, mind az éjszakai szolgálatokat folyamatossá tenni, bár ez utóbbi egyre kevésbé
valósul meg. A gyalogátkelőhely kialakítása után folyamatosan biztosították az iskolakezdés előtti közlekedést.
Az önkormányzat 10 kamerás térfigyelő rendszert épített ki. A település stratégiai pontjain kerültek kihelyezésre a kamerák, amelynek felvételeit egy – a hivatalban
elhelyezett – központi szerver rögzíti.

4./ Egyházak
A már kiépített jó kapcsolatok ápolásáról gondoskodtunk.
Erőnkhöz mérten mind anyagilag, mind más formában
segítettünk az egyházaknak.
5./ Fogyatékosok Otthona
A Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok Otthona meghatározó, a legjelentősebb intézménnyé vált településünkön. Az Otthon vezetésével gyümölcsöző, hatékony volt
az együttműködés.
6./ Fajtakísérleti Állomás
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növényfajta-kísérleti Állomása a másik jelentős intézmény a
településen. Az állomással kialakított kapcsolat jó, több
dologban együttműködtünk, segítettük egymást.

VIII. Önkormányzati munka
Az önkormányzat munkájának segítésében - az általa
meghatározott feladatok megvalósításában - részt vevő
hivatal technikai és személyi ellátottsága többször volt
hiányos. Nehéz volt megfelelő szakembereket találni, de
ezekben az időkben is megpróbálta ellátni a feladatait.
A köztisztviselők szakmai képzettsége tovább nőtt. Az
évenként megszervezett szakmai továbbképzéseken
mindenki részt vett. Erre az időszakra esett a központi
ASP rendszerhez való csatlakozás, melyhez munkaállomásokat és egy nagyteljesítményű színes nyomtatót
nyertünk.
Az önkormányzati és az igazgatási feladatok végrehajtásában továbbra is erős a kistérségi egymásrautaltság. A
kistérség települései között jól működött az együttdolgozás, hiszen vannak közös intézményeink (Segítő Szolgálat, bölcsőde), közösen ellátott feladataink (orvosi ügyelet,
önkéntes tűzoltóság, belső ellenőrzés), és továbbra is kell
gondolkoznunk egyéb lehetőségeken.
A településen működő nagyobb gazdasági egységekkel
való kapcsolat jónak volt mondható.

2./ Sportegyesület
A község sporthagyományainak megfelelően biztosítja
a sportolási lehetőségek mind a verseny, mind a tömegsportban. Az íjászattal bővült a szakosztályok száma.
A szakosztályok működéséhez szükséges anyagi feltételeket az önkormányzat, a tagok és a támogatók biztosítják.
A pályák és a környezetük karbantartása is a sportegyesület feladata lett.
3./ Alapítványok, egyesületek
A megalakult vagy alakuló civil szervezetek működését
minden esetben segítettük, ha kérték. A Tordas Községért
Közalapítvánnyal szorosan együttműködve segítettük a
település céljainak megvalósítását.
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Továbbra is nagyon jó az együttműködés a kis- és
közép vállalkozásokkal, akik megértik helyzetünket,
segítőkészek, és önállóan is képesek a falu érdekében
tevékenykedni.
Programunk értékelése kapcsán elmondható, hogy
a testület mögött az elmúlt évtizedek legsikeresebb
és legeredményesebb öt éve volt. Az elvégzett munkához nyújtott képviselői segítséget ezúton is mindenkinek köszönöm!



Tordas, 2019. szeptember 19.
Juhász Csaba, polgármester
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TÁJÉKOZTATÁS

MŰVELŐDÉSI
HÁZ

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
A) felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév
második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan.
B) felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
számára.

Az önkormányzat képviselő-testületének október 2-áig
van lehetősége csatlakozni a támogatási rendszerhez.
Az önkormányzat a pozitív döntés után azonnal kiírja
a pályázatot. A pályázat benyújtásának határideje előreláthatólag 2019. november 5. A maximálisan elnyerhető támogatás 2019-ben havi 10 ezer Ft volt.
A www.emet.gov.hu oldal Bursa Hungarica menüjében
találtok bővebb információt.
Figyeljétek Tordas Község facebook oldalát, a
www.tordas.hu oldalt, valamint a községi hirdetőtáblákat októberben!
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Észrevétlenül elérkezett az ősz, de az időjárás még megörvendeztet minket a napocska meleg sugaraival. A naptár
szeptembert mutat és kezdetét veszi ismét egy új nevelési
év. Mesevár kitárta kapuit és az óvoda megtelt az izgatott
gyereksereggel.
A „régi” óvodások lelkesen vették birtokba a teret, felélénkültek a barátságok, előkerültek a kedvenc játékok.
A kiscsoport küszöbét a leendő óvodások közül ki kíváncsian, ki félénken lépte át. A kezdeti bátortalanságot,
sírdogálást hamar felváltotta az érdeklődés, nevetés, a
játék öröme.
Ebben az évben is színes programokat állítottunk
össze a gyermekeknek. A szeptemberi programokat a
népmese hetével kezdjük, ez alkalommal a sok mese
mellett Bölöni Réka bábelőadásával lepjük meg az ovisokat. A szüreti mulatságra énekeket, verseket, táncokat
tanulnak a csoportok. A következő lapszámban beszámolunk majd az eseményekről, hiszen most még a tervezés időszakában vagyunk.
A nevelőtestület két új óvónővel bővült. Szokó Attiláné Hajni néni a nagycsoportos Nyuszis gyerekek óvónénije lett. Vojtkó-Szilágyi Estera Hajnalka pedig a legkisebbeknél, a Süni csoportos óvodásoknál kezdte meg
munkáját. A Katica csoportban Horváth Erika látja el a
dajkai feladatokat. Ezúton is örömteli, sikeres munkát
kívánunk nekik!
Szeptember elején elköszöntünk a nyugdíjba készülő
Ilonka nénitől. Milichovszkiné Szalai Ilona neve egybe
forrt az óvodával. Az óvoda számára a mindent jelentette,
hivatástudata példamutató mindannyiunk számára.
Ilonka számára meghatározó volt óvónénije, aki kedvességével és szép énekes hangjával olyan élményekhez
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Mentovics Éva: Szüreti dal
(részlet)

ÓVODA

MESEVÁR HÍREK

Aranyló ingbe bújt a domb, és napsugár ölében
pihen a kert, s a park, a tó is fürdőzik a fényben.
Kalandra csábít, jöjj velem, oly derűs az őszi táj,
szőlőtőkék fürtjeit is harsány csőszök őrzik már.
Kereplőtől, kurjantástól iszkolnak a madarak,
tréfás kedvű szüretelők víg ajkáról dal fakad.
juttatta, amelyek hatására elindult az óvodapedagógusi
pályán. Egész óvónői életútja alatt elengedhetetlenül
fontosnak tartotta, hogy a családi fészekből az óvodai
közösségbe érkező gyermekeknek a biztonságot nyújtó,
szeretettel teli, harmonikus légkört biztosítsa. Hosszú
időn keresztül munkát folytatott a helyi népszokások
felkutatásában. Mindig elkötelezett híve volt a helyi
hagyományok őrzésének és ápolásának, a magyar népi
kultúra fennmaradásának. Óvodásait a falu szeretetére
és múltjának megismerésére nevelte.
Az önzetlenségével, a segítségnyújtásával, az áldozatkészségével, a közösségért végzett tenni akarásával sok
ember számára példaértékű személyiség.
Kedves Ilonka néni!
Nem kívánunk néked
Aranyat, ékeket
Csak napsugaras,
Mosolygós életet!
Gyermekeidben legyen örömed,
Az Isten áldása kísérje minden léptedet!


Diósiné Besenyei Boglárka Mária és Bányai Rita
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ORATÓRIUM

Három tordasi fiatalt
avattak animátorrá a
nyári oratóriumban
Nyári oratóriumunk záró napján június 21-én a tordasi
római katolikus templomban Milichovszky Emőke, Zita
és Sanyi tette le fogadalmát Márkus Zoltán szalézi atya
jelenlétében.

Hogyan tudunk animátorként élni?
Van néhány jellegzetes dolog. Az első: az animátor egy
olyan ember, aki az élet teljességére törekszik. Ez a teljességre való törekvés, nem egy pillanat, hanem egy folyamat, a vágy, ami elkísér egész életen át. Teljes személlyé
válni - például az iskolában, ahol a tudásról beszélünk -,
egy olyan embert jelent, aki éhezik a tudásra.
A második: az emberi értékek. Egy animátornál nagyon
fontos, hogy próbáljon gazdagodni minél több emberi
értékkel. Don Bosco is, amikor azt mondta, hogy becsületes állampolgárokat akar nevelni, arra gondolt, hogy
egy embernek a teljességéhez fejlesztenie kell magában az
emberi értékeket. Ezek közül az első érték a becsületesség
és az őszinteség. Ez nagyon fontos egy animátor életében.
Őszintének lenni a társainkkal, otthon a családunkkal, a
tanárainkkal szemben az iskolában... Bármerre, amerre
járunk, őszintének és becsületesnek lenni. Ezért ha valaki
kérdezi, hogy milyen kell hogy legyen egy animátor,
akkor a legfontosabb, hogy becsületes legyen és őszinte.
Az emberi teljességnek a harmadik eleme: a mély
lelkiség, amelyből egész életen át táplálkozunk. Ekkor
értjük meg Don Bosco mondatának a másik részét is,
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hogy nem csak becsületes polgárokat, vagyis jó embereket, hanem jó keresztényeket is szeretne a gyerekekből
nevelni. Amikor lelkiségről beszélünk, ezt nagyon nehéz
értelmezni, de biztos, hogy az egész szalézi lelkiségnek
az alapja a remény. Remélünk és hiszünk a jövőben, a
társainkban, jó dolgokat remélünk a jövőtől és Istentől…
Ez az a remény, ami értelmet ad az egész életünknek és
meghatározza a lelkiségünket.
Ez a három elem tehát a szalézi animátor jellegzetessége: először is, hogy meglegyen benne a vágy a fejlődésre, hogy egyre teljesebb személy legyen, a teljességet
pedig a másik kettő adja, hogy őszinte, becsületes emberek vagyunk, és hogy mélyen bennünk van egy erős lelkiség. Nagyon fontos, hogy az animátorokon látsszon
ez a három dolog, a képzés pedig azért van, hogy segítsen, hogy láthatóvá váljon.
Az is nagyon fontos, hogy animátorként tanuljunk
mindenből, ami történik velünk. Amikor az oratóriumban vagyunk, ez a jelenlét nem csak azért van, hogy
mindig csak adjunk, hanem nagyon sok mindent kapunk
is vissza, és mi magunk is nagyon sok mindent tanulunk. Az hibás gondolkodás, hogy nekünk csak adni kell.
Viszont nagyon fontos, hogy a bennünk levő értékek
látsszanak rajtunk, nem csak az oratóriumban, hanem
a mindennapi életünkben is lássák rajtunk a társaink,
hogy bátrak vagyunk, egyszerűek, egyenes, becsületes
emberek… És mindez nem úgy fog meglátszani rajtunk,
hogy egyforma ruhában járunk, vagy felírjuk a pólónkra,
hanem a tetteink által, a gondolataink, a beszédünk, a
kisugárzásunk fogja ezt megmutatni.


Robert Simon szalézi atya gondolatai
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Mária iskolája,
október imádsága:
a rózsafüzér
Ismét elérkezett október, a Szűzanya és a rózsafüzér
hónapja. Egyházunk közössége hosszú századok óta
imádkozza ezt az egyszerű, mégis kimeríthetetlenül
mély, Krisztus szemlélésére irányuló imádságot, Mária
áldott füzérét, „mely Istenhez láncol minket”.
A rózsafüzér, más néven olvasó vagy szentolvasó (latinul:
rosarium) egyrészt imádság, másrészt az imádság eszköze. Elnevezése onnan származik, hogy a hagyomány
szerint az első rózsafüzéreket Szent
Domonkos összepréselt rózsaszirmokból készítette – rózsakoszorúnak
a Szűzanya számára. A mai rózsafüzér a középkor jámborságában folyamatosan alakult ki. Szerzetesek és
remeték az első időktől kezdve használták ismétlődő imádságok számlálására. Remete Szent Pálról jegyezték
föl, hogy a Miatyánk számlálására
magokat vagy kavicsokat használt.
A hagyomány egy másik ága szerint
a rózsafüzért örmény keresztények
használtak először, valószínűleg a Jézus-ima imádkozására. Amikor a muszlimok meghódították az örményeket,
átvették tőlük a rózsafüzér gyakorlatát Allah nevének és
dicsőségének ismételgetésére. Európában a 11. században
az 50, 100, 150 Miatyánk térdhajtásokkal kísért imádkozása vált gyakorivá. A 12–13. században a Miatyánk
helyére az Üdvözlégy első fele került, majd a két formát
egyesítették. Henrich von Kalkar OCarth (†1408) alakította a rózsafüzért úgy, hogy minden tíz Üdvözlégy elé
Miatyánkot tett.
„A rózsafüzér, ez a megváltó megtestesülésbe gyökerező, evangéliumi imádság teljesen Krisztusra irányul. Mert még jellegzetes
eleme is – az Üdvözlégyek litániaszerű ismétlése – Krisztus dicsőítése lesz, akiről az angyali üdvözlet és a Keresztelő anyjának
köszöntése szól: »Áldott a te méhednek gyümölcse« (Lk 1,42). Sőt,
többet mondunk: az Üdvözlégyek ismételgetése a háttér, melyben
a titkokat szemléljük: Jézus, akit minden Üdvözlégyben megnevezünk, ugyanaz, mint akit a titkok egymás után szemünk elé
állítanak, mint Isten Fiát és a Szűzanya fiát.”
(VI. Pál pápa)
„A rózsafüzér – jóllehet jellegzetesen máriás imádság – lényegét
tekintve krisztologikus. Alkotóelemeinek egyszerűségében sűrítve
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tartalmazza az egész evangéliumi üzenet mélységét, melynek
mintegy rövid összefoglalása. Benne visszhangzik Mária imádsága, az ő örök Magnificatja, a megváltó megtestesülés művéért,
mely az ő szűz méhében kezdődött el. A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca szépségének szemlélésébe és az ő szeretete mélységének
megtapasztalásába. A rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mintegy magának a Megváltó Anyjának kezéből.”
(II. János Pál pápa)
A rózsafüzér a 15. században nyerte el mai formáját, az
egész Egyházban a 16. század második felében terjedt
el. A törökök felett Lepantónál aratott győzelmet (1571.
október 7.) az egész keresztény világ a rózsafüzér imádkozásának és a Szűzanya segítségének
tulajdonította. Maga a pápa, Szent
V. Piusz is a rózsafüzért imádkozta,
mikor zajlott a harc.
„Az Egyház a rózsafüzérnek mindig
különös hatékonyságot tulajdonított, ezért a legnehezebb ügyeit a
közösségben, folyamatosan mondott
rózsafüzérre bízta” – írja II. János
Pál pápa, aki a 2002 októberétől
2003 októberéig terjedő időszakot a
rózsafüzér évének nyilvánította, s
kiadta a Rosarium Virginis Mariae
kezdetű apostoli levelet. Ebben hirdette meg a hagyományos örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkok mellé a
világosság rózsafüzérének öt titkát. A szentatya szavai
szerint „a rózsafüzér mondása nem más, mint Krisztus
arcának szemlélése Máriával”; „a rózsafüzér a maga egyszerűségében és mélységében […] jelentős imaforma, s az
a rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit teremje”.
Ferenc pápa is a rózsafüzér imádkozására hív mindan�nyiunkat októberben – hogy Isten Anyja óvja meg az
Egyházat a gonosz támadásaitól és Szent Mihály segítsen
minket a gonosz ellen folytatott küzdelemben.
Szűz Máriát, mint a Rózsafüzér Királynőjét október 7-én
köszöntjük.
Forrás: Magyar katolikus lexikon
II. János Pál: Rosarium Virginis Mariae
Magyar Kurír

OKTÓBERI LITURGIKUS NAPTÁR




Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek (Gyúrón szombatonként előesti szentmise 18 órakor)
Kóruspróba csütörtökönként 19.30 - 21 óra között
Gyúrón a közösségi házban
Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30
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EGYHÁZAK

K ATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

„TEBENNED BÍZTUNK
ELEITŐL FOGVA...”
A 90. zsoltár énekelt változata rendszeresen református
temetéseken hangzik fel, sokunk számára fejezi ki azt,
amit már évezredek óta vall Isten népe: életünknek, földi
időnknek keretei vannak; hetven vagy nyolcvan esztendő
– vallja a zsoltáros –, kinek több, kinek kevesebb, tesszük
hozzá mi magunk, de mindez gyorsan el is száll, mintha
repülnénk.
Ugyanakkor az Örökkévaló Isten kezében vagyunk,
ahhoz tartozunk, aki állandó, akiben soha sincs változás, ő a mi hajlékunk nemzedékről nemzedékre, akiben
bízunk, hogy örök hajlékot szerzett népének Fia által.
Sajátos párosítás: egy lapon említve, egy imádságban a
múlandó és az örökkévaló.
A 90. zsoltár hangzott fel egy augusztusi vasárnapon
Gyúrón, a parókia udvaron megállva, amikor gyülekezeti
közösségben áldást kértünk most folyó építési munkáinkra. E megállásban benne volt a múlt és az örökkévalóság üzenete is: egy kilencven éves épülettől, annak
megszokott látványától búcsúzott a gyülekezet hétről
hétre, amint májusban elkezdődtek a bontási munkák. S
milyen különösen kötődik a házhoz azok emléke, akik
lakták: emlékezetünkben és hálaadásunkban megelevenedtek mindazok a lelkipásztorok, akik korábban ebben
az épültben élve szolgáltak Isten ügyéért családjukkal
együtt.
És most új alapokon, de legfőképpen az Örökkévaló
Istenben bízva épülnek a falak, körvonalazódik az, ami
egy újabb időszakot jelölhet majd a gyülekezet családjának életében.
Mindeközben az építkezés lelkiekben is folyik, erősítve
a kapcsolatokat gyülekezeten belül és kívül. Keresztelés,
gyülekezeti tábor, konfirmandus jubileum, esküvő, hittanévnyitó ünnepi alkalmai adták egymásnak a templomkilincset ezekben a hetekben. Küldetésünk folytató12

dik: gyermekek, ifjak, felnőttek és idősek felé egyaránt
szolgálva Isten Igéjével, hogy minden generáció megtalálhassa azt az Istent, akire mi egész életünket építjük, mert
tudjuk róla, hogy biztos alapot ad, akiben nem csalódunk,
akiben bízunk – őseink nyomán is – eleitől fogva.
 Kádár Ferenc, lelkipásztor

Gyülekezeti alkalmaink:
 Vasárnap

10 óra – Istentisztelet
Kedden: 18 óra – Bibliakör, 19 óra – Énekkar
 Szerdánként: Szolgálók órája és Imaóra
 Szombaton: 9 óra – Konfirmáció


Elérhetőségek:
Kádár Ferenc, lelkipásztor
Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 20/445 6656
E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
Honlap: www.parokia.hu/lap/gyuro
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BAPTISTA GYÜLEKEZET

ANGOL TÁBOR
2019. 07. 15-19.
Idén is, mint általában, jó előre elkezdtük szervezni a
tábort. Időpontot egyeztettünk és kerestük a megfelelő
angol anyanyelvi tanítókat. Mégis először úgy nézett ki,
hogy nem lesz elegendő a gyerek létszám, mert mint kiderült, két másik tábort is szerveztek ugyanerre a hétre. Végül
megoldódott a probléma, 31 gyerek jelentkezett. Több gyereket nem is nagyon tudtunk volna elhelyezni, a helyiségek
mérete miatt. Ezután a segítők számával lettünk bajban,
de végül olyanok is jelentkeztek, akik az előző években
még nem vettek részt ezen a táboron. A tábor végén ők is
elmondták, hogy mennyire élvezték a hetet.
Az Út a Reményhez Alapítvány és a Tordasi Baptista
gyülekezet már harmadik éve szervez angol nyelvi tábort
Tordason. Napjaink zenés reggeli tornával kezdődtek,
amibe aktívan kapcsolódtak be kicsik és nagyok. A gyerekek nagyon megszerették tanítóinkat, Keith-t és Beverly-t,
akik az USA-ból érkeztek, és évek óta, mint misszionáriusok szolgálnak Magyarországon. Ők vezették a reggeli
tornát, a napi bibliai foglalkozást és természetesen az
angolórákat. 10 órakor mindenkit várt a finom tízórai. A
táborozó gyerekeket 2 osztályra bontottuk, tudásszintjüknek megfelelően. Beverly a kezdőkkel, Keith a haladókkal
foglalkozott. Az osztályok változatos és tartalmas feladatok megoldásával fejleszthették tudásukat. Beszédben,
írásban, játékokon keresztül is gyakorolhatták a nyelvet.
Manapság, nekünk magyaroknak nagy jelentőséggel
bír az idegen nyelvek elsajátítása. Ami régebben még csak
hobbi szintjén volt jelen az életünkben, ma már alap a
későbbi boldoguláshoz. A bibliai foglalkozások is angol
nyelven zajlottak fordítással. Keith, Péter apostol történeteiből készült fel. Ezeket korhű öltözetben, jelenetekben
mutatta be. Érdekes volt követni, ahogyan Péter, a kezdetben kemény, nyers, hitetlenkedő, de mindenre elszánt
halászember, átformálódik Jézus Krisztus elszánt követőjévé. Az ebédhez minden nap lesétáltunk az ovihoz. DélTORDASI
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utánonként csapatversenyek, sport és vetélkedők vártak
a gyerekekre az iskola melletti zöld területen. A kisebbek
számára kézműves foglalkozásokkal készültünk elő. A
kitikkadt, kifáradt gyerekeket ízletes uzsonna fogadta,
mielőtt hazamentek.
Isten válaszolt imáinkra. Lett elegendő táborozónk és
segítőnk is. A tábor utolsó délutánjára meghívtuk a gyerekek szüleit és ízelítőt adtunk a tábor életéből. A szülők láthatták, hallhatták, amint gyermekeik lelkesen énekelnek,
beszélnek angolul és részesei lehettek annak a szeretetnek,
ami a segítőkből, tanítókból és a befogadó gyülekezet felől
áradt gyerekeikre. Köszönet mindenkinek, aki valamilyen
módon mögé állt és támogatta a tábor létrejöttét, lezajlását. Az angol tanítóknak, a segítőknek, a gyülekezetnek és
a szülőknek, akik mindenféle finomsággal hozzájárultak
ahhoz, hogy a gyerekek jól érezzék magukat.
 Szilágyi Ruth Katalin
Út a Reményhez Alapítvány

RENDSZERES ALKALMAINK
Szerda

18:00

kéthetente (hónap 1. és 3. szerda)
Házi közösség családoknál

Csütörtök

17:00

Barátkozók órája (Isten igéjét tanulmányozók közössége)

Péntek

18:00

Férfikör
hónap utolsó péntekén.

Szombat

17:30

Ifjúsági alkalom

09:00

Bibliakör óvodás és általános
iskolás gyerekeknek (6. oszt.-ig)

10:00

Istentisztelet

Vasárnap

Címünk: 2463. TORDAS, Dózsa Gy. 7.
E-mail címünk: tordasibaptista@gmail.com
Honlap: www.tordas.baptist.hu - Gyülekezet pásztora:
Bokros László (Tordas Vajda J. u. 1., tel: 06-20-886-32-56)
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,
mert örökké tart szeretete!”
Jó volt a nyár. Így ősszel, iskolaidőben különösen jó érzés visszatekinteni rá.
Hálás szívvel, őszinte örömmel hangzottak templomunkban a rövid beszámolók
zenei-, gyermek- és ifjúsági táborokról, családos táborunkról. Sok szép élmény,
megajándékozó találkozások indítottak hálaadásra bennünket.
Őszbe értünk. Előre tekintünk, reménységgel. Áldást kértünk gyermekek, pedagógusok, családok életére, hogy Szentlélek vezetésével igaz úton járhassunk, hogy
minden napon megéljük mindazt, ami Isten iránti hálát ébreszthet szívünkben.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Tordasi Piac

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Müller Istvánt (65 év) utolsó földi útjára elkísérték,
sírjára virágot helyeztek és osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család

OKTÓBER 5.

SZOMBAT 7 ÓRÁTÓL
A SAJNOVICS TÉRI PARKOLÓBAN

HIRDETÉS
„Musica” pianínó eladó. Tordas - tel.: 70/296 4701

APRÓHIRDETÉSEK

KERETES HIRDETÉSEK

Tordasi magánszemélyeknek:
30 szóig ingyenes, a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi magánszemélyeknek:
30 szóig 500 Ft, a további szavak 50 Ft/szó.
Tordasi cégeknek:
30 szóig 1 000 Ft, a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi cégeknek:
30 szóig 1 500 Ft, a további szavak 50 Ft/szó.

14

Tordasiaknak:
egész oldal 20 000 Ft
fél oldal 12 000 Ft
negyed oldal 7 000 Ft
nyolcad oldal 4 000 Ft

Nem tordasiaknak:
egész oldal 25 000 Ft
fél oldal 15 000 Ft
negyed oldal 9 000 Ft
nyolcad oldal 5 000 Ft

Évi legalább három számban történő,
azonos terjedelmű megjelenés esetén,
előre fizetésnél 15 % kedvezményt
adunk. Évi hat számban történő, azonos
terjedelmű megjelenés esetén, előre
fizetésnél 30 % kedvezményt adunk.
Közösségépítéssel kapcsolatos hirdetések
(pl. tanfolyamok, táborok) 50% kedvezményt kapnak. Fizetés a megjelenés után
történik, az árak tartalmazzák az áfát.
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RECEPT

CUKKINIS MUFFIN
KAKUKKFŰVEL
Hozzávalók
•
•
•
•
•
•

RECEPT FÓRUM

•

Keressük a tordasi háztartások legkedveltebb ételeit bármilyen kategóriában, a dédi sütijétől kezdve, a
villámgyors vacsora megoldásokon át, az egyre népszerűbb vegán ínyencségekig.
Ha van kipróbált receptje, ami mégsem a hagyományos töltött káposzta vagy rántott hús, és szívesen
megosztaná a Kisbíró hasábjain, küldje el fényképpel,
névvel a kisbiro@tordas.hu e-mail címre. Ha van
hozzá története, vagy képe a készítési folyamatról, azt
is szívesen várjuk.
Minden beküldő között év végén kisorsolunk 1 db
10.000 Ft értékű vásárlási utalványt.
Az is részt vesz a sorsoláson, akinek év végéig nem
jelenik meg a receptje. A részvétel feltétele az ételről
készített saját, lehetőleg jó minőségű fotó.

•

•

250 g cukkini
2 db tojás
70 g kristálycukor
2 db biocitrom
4 ág friss kakukkfű
80 g olvasztott vaj
1/2 tk sütőpor
1/2 tk szódabikarbóna
200 g finomliszt

A cukkinit mossuk meg, a végeit vágjuk le, reszeljük durvára a héjával együtt, majd nyomkodjuk ki belőle a felesleges nedvességet.
A tojások sárgáját keverjük habosra a cukorral. A citromokat mossuk meg, töröljük szárazra, és reszeljük le a
héjukat. Az egyik citrom levét facsarjuk ki. Adjuk a cit
romhéjat és -lét a cukros tojáshoz a leöblített kakukkfű
lecsipkedett leveleivel együtt.
Keverjük hozzá az olvasztott vajat, majd forgassuk bele
a sütőporral és szódabikarbónával elvegyített lisztet.
Tegyük bele a kinyomkodott cukkinit. Végül a
tojásfehérjét verjük kemény habbá, és ezt is forgassuk a
masszába. Kanalazzuk papírral bélelt muffinsütő formába, majd süssük meg 190 fokra előmelegített sütőben.

REJT VÉNY

TALÁLD KI, HOL VAN!
Találd ki, Tordas mely részén készült
a fotó!
A megfejtéseket Kisbíró Kép (és az aktuális hónap neve) hivatkozással, névvel,
email címmel a kisbiro@tordas.hu email
címre kérjük beküldeni.
Év végén a jó megoldást beküldők között
1 db 10.000 Ft-os vásárlási utalványt
sorsolunk ki.
Beküldési határidő: a megjelenés hónapjának 20. napja, 24:00.

?

Előző havi megfejtés:

játszótér a sportpályánál
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MENTŐK

Kisbíró – Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Báhidszki Petra
Kiadványszerkesztés: Báhidszki Petra
Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda
Példányszám havonta: 800 példány

104
BETEGSZÁLLÍTÁS
06 22/311-325
ORVOSI RENDELŐ

Megjelenésre szánt írásait
a kisbiro@tordas.hu e-mail
címre vagy a Községházára
juttathatja el minden hó 10-ig.

06 22/467-527
06 20/390-15-05
VÉDŐNŐ: NAGYNÉ SCHUBERT RÉKA
06 30/312-76-72
GYERMEKORVOS (MARTONVÁSÁR)
06 22/460-637
ORVOSI ÜGYELET (ERCSI)
06 25/492-021
GYÓGYSZERTÁR (MARTONVÁSÁR)
06 22/460-019
GYÓGYSZERTÁR (TORDAS)
06 22/467-324
FOGORVOS
06 22/460-334
DEFIBRILLÁTOR
06 20/413-93-30
TŰZOLTÓK
105
RENDŐRSÉG
107 vagy 06 22/460-007
KÖRZETI MEGBÍZOTT
06 20/969-59-63
POLGÁRŐRSÉG
06 30/630-87-77
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ
112
POSTA
06 22/467-503
ISKOLA
06 22/467-532
ÓVODA
06 22/467-502 (41-es m.)
06 20/245-03-26
POLGÁRMESTERI HIVATAL
06 22/467-502
CSATORNA ÜGYELETES
06 30/819-56-07
EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS
06 80/533-533
FŐGÁZ
06 40/474-474

Háziorvosi
rendelés
(Tordas)

OKMÁNYIRODA

Dr. Harbula Ildikó

06 22/460-081

Dr. Kertész Tamás

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

Gyermekorvos
rendelés
(Martonvásár)
Dr. Jellinek Kinga
H

8-10

K

16-18

Sz

16-18

06 22/579-185

H

13-17

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

K

12-16

Cs

8-9

Sz

8-11

P

8-10

Cs

8-11

Tanácsadás

P

12-16

Sz

06 30/337-87-37
KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA
06 30/961-46-45
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS
https://kozvilhiba.hu

8-10

Gyógyszertár
(Tordas)
H
Sz
Cs

13-17
8-12
8-12

(Martonvásár)
H-P 8-17:30

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
SZELEKTÍV
Okt. 24. Cs
tiszta műanyag/papír
hulladék, fém/karton
italos doboz

KOMPOSZT

Fogászat
(Martonvásár)
Dr. Berczi Dániel
H, Cs 7-13
K, Sz 13-19

Okt. 15. K
kerti hulladék, haszonnövények maradványai
Info:
06/22 579-185
www.vhg.hu

