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Pécsi Rita előadás
HANGYA Nap
Felvonási Tünetek Színházi Műhely előadása
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JÁRJ NYITOTT
SZEMMEL ÉS NYERJ!
Részletek a
14-15. oldalon

Biciklis tábor

ÖNKORMÁNYZAT

Juhász Csaba polgármester falunapon
elhangzott beszéde
a Ismét eltelt egy esztendő és újra itt vagyunk, hogy
együtt ünnepeljük 1083. augusztus 20-án szentté avatott
Géza fia, István királyunk művét, országunk létrejöttét!
Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a falunapon,
Puconci küldöttségét, Ludvik Novak zupan (polgármester) urat, a megjelent tordasiakat és vendégeinket!

tanulnunk örülni, megkeresni és megtalálni az örömöket
a környezetünkben, a világban. Meg kell tanulnunk elégedettnek lenni, nem mindig többre vágyni.
Tordason is sok minden változott az utóbbi években. Sok
lehetőségünk adódott, amiket ki is használtunk, és több
ötletünk is volt melyeket megvalósítottunk a település
közössége javára. Persze nekünk is vannak határaink
kapacitásban és az erőforrásainkban. Így nem is tudunk
minden elképzelést a jelenben valóra váltani, el kell őket
halasztani a következő időkre. Elődeinknek is köszönhetően szép lassan növekszik a település lakosságszáma,
így egyelőre megmaradt az önállóságunk és a működőképességünk. Folyamatosan erősítjük jó hírünket, mely
nem csak az önkormányzatnak, hanem az itt működő
közösségeknek és egyes embereknek is köszönhető.

Soha nem volt könnyű dolga nemzetünknek azóta, hogy
őseink megtelepedtek itt a Kárpát-medencében. Az évszázadok során sok hatalom szerette volna rátenni kezét erre Ebbe az életbe kapcsolódik be az, aki ideköltözik, Tordast
a területre, ami időlegesen néha sikerült is. Azonban még választja lakóhelyül és segít megvalósítani azt, amit a
mindig itt vagyunk - ha egy kicsit megtépázva is - ahol Településfejlesztési Koncepcióban megfogalmaztunk:
Szent István megteremtette a magyarok országát. A „Tordas egy olyan hely legyen, ahol jó élni, ahol van jövője
német-római és a bizánci birodalom is hűbérbirtokának a gyermekeknek éppúgy, mint az idősebbeknek, és ahol a
akarta tudni az őseink által lakott területeinket. Szeren- közösségnek mindenki hasznos tagja lehet.”
csére Szent István megértette és magáévá tette apja törekvéseit, meghatározó állammá, új országgá szervezte a Remélem, az eddigieken kívül ebben segítenek az idén
magyarok sok törzsből, uruszágból álló nemzetét. Ezzel befejezendő intézményeink az Egészségház, a Községmegkerülhetetlenné váltunk Európa életében.
háza felújítása és az iskolánk fenntartásának új kézbe
adása is. Ahogy Szent István korában, nagyszüleink,
Persze mindez nem ment magától, sok áldozatba, tragé- dédszüleink idejében, most is fontos a Krisztusi hit megdiákba került, míg elődeink elindultak ezen az úton, és el ismertetése és megélése, mert ez fontos alapköve kellene,
tudták fogadni azt, ami az ország megmaradása érdeké- hogy legyen településünknek, országunknak.
ben szükséges volt. A kereszténység felvételét, a közigazgatás kialakítását, az álammá, királysággá szervezést.
Nekünk pedig a múlt felidézése, és elődeink munkáinak
Egy kicsit hasonló a helyzet manapság is, amikor az egységes, közös Európában gondolkozók szeretnék eggyé
formálni, egybeolvasztani a különböző nemzeteket. Ma
is szükség van arra, hogy az ezer évvel ezelőtt kivívott
önállóságunk megmaradjon. Szükség van arra, hogy
magyar országban és magyar nemzetben gondolkozzunk
Európa részeként. Érezzük és fontos legyen, hogy mi
ezeknek a tagjai, részei vagyunk, és csak együtt élhetünk,
dolgozhatunk, fejlődhetünk utódaink, a jövő nemzedéke
érdekében.
Ma is szükség van áldozatra, mely inkább a másokért, a
közösségért hozott, a saját önzőségünkről való lemondás
áldozata.
Az idők során viszont eltávolodtunk a természettől, a
teremtett világtól. Mindent a magunk kényelmére szeretnénk alakítani, és bosszankodunk, ha ez nem sikerül,
máshogy alakul. Meg kell tanulnunk újra tisztelni a természetet, a teremtett világot. Elfogadni, hogy mi rontottuk el és viselnünk kell a következményeit, alkalmazkodnunk kell az általunk kialakított helyzetekhez. Meg kell
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megbecsülése után egy feladatunk van. Folytatni, amit
megkezdtünk: természetben, testben és lélekben építeni
családjainkat, Tordast és az országot!

FELHÍVÁS INTERJÚK
KÉSZÍTÉSÉRE
Keresünk olyan lelkes, írói hajlammal rendelkező
önkénteseket, akik kedvet éreznek arra, hogy színesebbé tegyék falunk újságját. Elsősorban interjúk
készítése lenne a feladat, de egyéb kreatív ötletekre
is nyitottak vagyunk. Olyanok jelentkezését várjuk,
akik meglátják az értékeket, és közvetíteni is tudják
a falu közössége felé.
Jelentkezni lehet email-ben a kisbiro@tordas.hu
címen, vagy személyesen Juhász Csabánál a Polgármesteri Hivatalban.
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tordas Község Önkormányzata ezennel kiírja a
2018/2019-es tanévre a Tordasi Tanulmányi Diákösztöndíj pályázatot szakgimnázium, szakközépiskola és szakiskola tanulói számára vonatkozóan.
1. A pályázat célja
Tordasi Tanulmányi Diákösztöndíj (a továbbiakban: Diákösztöndíj) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok oktatásban való
részvételének támogatása.
2. A pályázók köre
A Diákösztöndíj pályázatot kizárólag a Tordas község
közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezők
pályázhatják meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával
tud igazolni.
A Diákösztöndíj pályázatra azok a Tordas község
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű tanulók jelentkezhetnek, akik
szakgimnázium, szakközépiskola és szakiskola intézményben nappali tagozaton, szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázati adatlap megtalálható Tordas község honlapján vagy személyesen a tordasi Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél.
A pályázat benyújtható: szeptember 1-től – szeptember 31-ig.
A pályázat kötelező mellékletei:
a) Az oktatási intézmény által kiállított eredeti tanulói
jogviszony igazolás a 2018/2019. tanévről, a pályázónak
és a vele egy háztartásban élő nappali tagozaton tanuló(k)nak.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban
élők (pályázati beadás előtti hónap) nettó jövedelméről.
c) Igazolás a pályázóval egy háztartásban élők számáról
(lakcímnyilvántartás alapján).
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti
lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja
alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett - a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni
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érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem
vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és - az a
bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról,
a kis adózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteher
viselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve
hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról
szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a
személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt
összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteher viselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek:
a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási
támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére
nyújtott települési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti
pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett
nevelési díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a
vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló
törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a
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természetes személyek között az adórendszeren kívüli
keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések
alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról
szóló törvény alapján adómentes bevétel.

abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. Tordas Község önkormányzata ebben az esetben határozatban rendelkezik a
támogatás visszavonásáról.
6. Értesítés a pályázati döntésről
Tordas Község Önkormányzat a meghozott döntéséről és
annak indokáról 2018. november 15-ig postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
7. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, folyósítását Tordas
Község Önkormányzata 2018. november 30-ig teljesíti.

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelős- 8. A pályázók értesítési kötelezettségei
séget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékle- Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztönteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfe- díj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj
lelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkéűrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő sőbb 15 napon belül) írásban értesíteni Tordas Község
adatokat tüntet fel, úgy a Diákösztöndíj pályázatból Önkormányzatát (levelezési cím: Tordas Község Önkormányzat, 2463 Tordas, Szabadság út 87.) az alábbi adatok
kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, változásakor:
befejezése,
tanulói
jogviszony
hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a • tanulmányok
pályázatot kiíró Tordas Község Önkormányzat nyil- megszűnése,
vántartásba vegye, és azokat kizárólag az Diákösztöndíj • tanulmányok helyének megváltozása (az új intézmény,
pályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság szak, megnevezésével);
ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt maga • tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma,)
kezelje.
változása;
• személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat Tordas Község Önkormányzat
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul
Képviselő-testülete bírálja el 2018. október 31-ig.
A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a felvett ösztöndíjat Tordas Község Önkormányzat részére
pályázati kiírás feltételeinek mindenben megfelel, és Tor- visszafizetni.
das Község által szervezett rendezvényeken aktívan részt Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályávesz, segítő közreműködésével a programok lebonyolítá- zatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta
sát elősegíti.
vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg,
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel támogatásban nem részesülhet még abban az esetben
nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye
sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már
jogorvoslatnak.
kézhez vette.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja

FOTÓPÁLYÁZAT
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Tordas Község Önkormányzata a település jövő évi naptárához fotópályázatot hirdet tordasi állatos fotók
készítésére. A pályázaton Tordas területén lévő, vadon
élő állatok fotóival lehet részt venni, háziállatokéval
nem. A pályázat beadási határideje 2018. október 30. A
képeket jeligével együtt, maximum 10 MB nagyságban a
kisbiro@tordas.hu email címre kérjük beküldeni. Az
email tárgya: Állatos képek pályázat, aláírás pedig a jelige.
A levélhez csatoltan egy word dokumentumban kérjük
leírni a kép készítőjének nevét és telefonos elérhetőségét.
A dokumentum címe a jelige legyen.
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09.01. (8:00-11:00) – ŐSZI GARÁZSVÁSÁR – Asztalfoglalás a +36 20 245 67 34-es telefonszámon vagy
a wwwfacebook.com/hangyamuvelodesihaz oldalon
lehetséges. Asztalbérlet: 500 Ft/asztal.
09.04. (15:00-17:00) – Nyugdíjas Klub – Sok szeretettel vár minden nyugdíjast a tordasi Nyugdíjas klub minden hónap első keddjén a HANGYA Művelődési Házban.
09.05. és 09.18 – Számítógépes klub időseknek – Sok
szeretettel várunk minden nyugdíjast, aki szeretne megismerkedni a számítógépek, okostelefonok, táblagépek
használatával. A becsatlakozás folyamatosan lehetséges!
Egyéni kérdésekkel is foglalkozunk! További kérdéseikkel
forduljanak hozzánk bizalommal a +36 20 245 67 34-es
telefonszámon!
09.06./13./20./27. (15:00-17:00) – Kézműves foglalkozás az Önkéntes Pont szervezésében a HANGYA Művelődési Ház kisteremében. Hétről-hétre
újabb technikákkal ismerkedhetnek meg a résztvevők
térítésmentesen!
09.05. (18:00-20:00) – Pécsi Rita előadás – Tekintély? Manapság? – Belépő: 500 Ft/fő. További információk: www.facebook.com/hangyamuvelodesihaz
09.22. – HANGYA Nap
09.18. – Hang- és fénytechnikai alapismeretek gyerekeknek – Havi rendszerességgel hang- és fénytechnikai
foglalkozást indítunk gyerekeknek a HANGYA Művelődési Házban. Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
További kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal a
+36 20 245 67 34-es telefonszámon vagy a wwwfacebook.com/hangyamuvelodesihaz oldalon!
09.28. (18:00-tól) – HANGYA Mozi – Havi rendszerességgel újabb filmekkel várjuk a filmek szerelmeseit.
Belépő: 500 Ft/fő/év. További részletek a filmekkel kapcsolatban a HANGYA Mozi facebook csoportban.
09.30. – Robert Thomas: 8Nő – zenés kavalkád 8
képben, 2 részben a Felvonási Tünetek Színházi Műhely
előadásában a HANGYA Művelődési Ház nagytermében.

Tordasi Piac
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MŰVELŐDÉSI
HÁZ

SZEPTEMBERI
PROGRAMAJÁNLÓ

ISKOL A

DON BOSCO
MEGÉRKEZETT!

EGYHÁZAK

Don Boscónak, a 19. század szent nevelőjének életrajzában vissza-visszatérő jelenet, hogy valahová megérkezik.
Megérkezik, hogy segítse a fiatalokat, munkatársakat
gyűjtsön maga köré, közösséget formáljon. Pedagógiájának alapja az együttműködés és a szeretet, mely nélkül
minden fejlődés lehetetlen. Eszköze a jelenlét, a szerető
odafordulás és a vidámság, ezekkel formálja tanítványait,
erre hívja a segítőket, akiket megszólít.
Amióta az első oratórium – a szalézi szellemiség sajátos
tere – megnyitotta kapuit, és elindult Don Bosco műve,
az egész világon terjed a szeretetteli nevelésnek ez a formája, mely nem büntetni akarja az elkövetett rosszat,
hanem megelőzni. Bár azóta jó 150 év telt el, az üzenet és
a módszer ma is aktuális. Mert ma is kell, hogy a nevelők
barátságos és biztonságos környezetben foglalkozhassa-

nak a rájuk bízottakkal. Ma is szükség van a szeretetre,
mely által növekedhetünk a jóban; ami irányt mutat a
több, az igazabb, az emberibb felé; támogatja a fiatalok
önszerveződését, felelősségre és örömre tanít.
Don Bosco sosem ígért könnyű, problémamentes életet
követőinek, sem változást, mely varázsütésre bekövetkezik; „csak” munkát ígért és mennyországot. Munkát,
azaz lehetőséget arra, hogy vele tevékenykedjenek, s
ennek révén kibontakoztassák a bennük lévő tehetséget,
s embertársaik szolgálatába állítsák erejüket. És mennyországot, vagyis olyan célt, amiért érdemes megküzdeni
a fáradtsággal, a jelentkező nehézségekkel.
Ezzel a szándékkal és ígérettel érkezik most ide, Tordasra is Don Bosco a Segítő Szűz Mária Leányai Don
Bosco Nővérek által, akik 2018. szeptember 1-jétől a
Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola fenntartói lesznek.


Czompó Melinda, Szalézi Munkatárs

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Az első gyülekezeti tábor
– egy résztvevő szemével
Szeretném megosztani a Kedves Olvasókkal a gyúrói
református családi táborban szerzett élményeimet.
A református gyülekezet életében először került sor több
napos családi tábor szervezésére, melynek helyszíne a
Tiszáninneni Református Egyházkerület Szabadidőközpontja, Mályi volt. Június 28-án, csütörtök délután 2 órakor indultunk útnak kisbusszal, valamint személyautókkal. Meleg, ízletes pogácsával kedveskedett nekünk Lázár
Mária testvérünk, amit ez úton is hálásan köszönünk neki.
Meleg nyári esős időben érkeztünk meg szálláshelyünkre. Elfoglaltuk tiszta, családias szobáinkat. Szállásunk éttermében szépre terített asztallal és finom vacsorával vártak minket. A reggelit és a vacsorát minden nap
áhítat követte, melyeken közösen imádkoztunk és énekeltünk. Délelőttönként az előadótermet vettük birtokba,
ahol a kapcsolatainkról, valamint az Istentisztelet és
élet dolgairól szóló témákat közösen dolgoztuk fel, ezzel

közelebb kerülve Isten tanításához és közösségéhez.
Nyugodt, családias hangulatban telt el ez a négy nap.
A kiránduláson a 32 résztvevő között volt 4 ifjú konfirmandus is, akik fiatal koruk ellenére bizonyságot tettek
arról, hogy a mindennapi élettel, Isten áldását és segítségét kérve, bizakodva néznek szembe.
Délutánonként szabad programok voltak, kirándulásokkal tarkítva: pénteken barlangfürdőzés Miskolctapolcán, várlátogatás, városnézés Miskolcon, szombaton a
kisvasutazás mellett Lillafüred szépségeit nézhettük meg.
Lelkileg és testileg is feltöltődve tértünk haza. Köszönjük
a lehetőséget lelkészünknek, hogy lehetővé tette számunkra
ezeket a felejthetetlen, együtt eltöltött, szép napokat.
 Fuszkó Imréné

Gyülekezeti alkalmaink
Vasárnap 10 óra – Istentisztelet
Minden kedden más és más: Szolgálók órája (2.
hét), Presbiteri óra (3. hét), Imaóra (4. hét)
Szerda 18 óra – Bibliakör, 19 óra – Énekkar
Szeptember 9-én, vasárnap 10 órakor hittanévnyitó istentisztelet és szeretetvendégség lesz.
Szeretettel hívjuk az egész családot!
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Lelkészi Hivatal Elérhetőségei
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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TORDAS - Településképi Arculati Kézikönyv

12-15. oldal

3. ÖRÖKSÉGÜNK
SZOBROK, EMLÉKKUTAK
Sajnovics Emlékkút
1943-ban a település artézi kút létesítését kérvényezte, melynek megvalósításában szintén a Hangya Szövetkezet segédkezett. A kút a falu szülöttének,
a jezsuita csillagásznak, a magyar nyelvtudomány úttörőjének, Sajnovics Jánosnak állít emléket. Az alkotás Nagy Miklós tordasi szobrászművész érdeme.
Milleneumi emlékmű
2000-ben az államalapítás ezeréves évfordulója alkalmából Milleneumi emlékszobrot avattak. A Gáspár Pál alkotta szoborcsoport Tordas főterén, a közparkban kapott helyet. A szobor összetett, jelentős történelmi nevekkel, évszámokkal és szimbólumokkal díszített alkotás.
Világháborús emlékművek
Az evangélikus parókia épülete előtt kialakított, gondozott közparkban elhelyezett I. világháborús emlékművet a II. világháború áldozatainak emlékkövével és az 56-os szabadságharc hőseire emlékező kopjafával egészítették ki.
A gondozott park méltó helyet ad a megemlékezés számára.
Petőfi szobor
A Petőfi Sándor szobor az 1960-as években került a Művelődési ház épülete elé.
A szobrot napjainkban áthelyezték, a Szabadság utca túloldalán, a közparkban
kapott új helyet.

Index
28 . − 31 .
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4. TERMÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK
Tordas a Mezőföld és az Etyeki-dombság találkozásánál, a Szent László-patak völgyében fekszik, mely a község egyetlen felszíni vízfolyása. Az alacsony
dombhátak vonalát lapos ÉNy-DK csapásirányú völgyek kötik össze.
A település ökológiai szempontból legértékesebb területei közé tartoznak a
patakparti mocsárrétek, gyepes legelők, amelyek többek között az Országos
Ökológiai Hálózat részei is.
Ezek a területek, mint természetközeli élőhelyek számos értékes növény- és
állatfaj számára biztosítanak élőhelyet, emellett fontos összekötő elemek,
kapcsolatot biztosítanak más erdős, vizes élőhelyek ökológiai rendszerével.
A település eredetileg az erdős-sztyepp, a völgyekben jellemző ligetes ártéri
erdők övezetébe tartozik. Az eredeti környezet mára kulturtájjá alakult át:
szántók, legelők és kertgazdaságok alkotják.
Gesztenyesor, Tordas
Erzsébet királynő halálának emlékére, 1898-ban az országos emlékfa ültetési
akció keretében a Gesztenyés út mindkét oldalán vadgesztenye fasort ültettek. Az elődök mintáját követve a 25-35 méter magas fák száma mára eléri a
140-et. A fasor minden évszakban kedvelt kirándulóhely.

Index
32 . − 35 .
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5. ELTÉRÔ KARAKTERÛ TELEPÜLÉSRÉSZEK
Településmag
Falusias lakóterület
Átalakuló, új lakóterület
Kertvárosi lakóterület
Öreghegy
Gazdasági jellegű területek
Nagy zöldfelülettel rendelkező különleges területek
Egyéb, beépítésre nem szánt területek

A beépített területeken belül Tordas területhasználata, a település fekvése megfelelő hátteret biztosít mind a gazdasági, mind a lakóterületeknek
egyaránt. Tordason – az arculati jellemzők tekintetében – nyolc eltérő karakterű területrész különböztethető meg. A beépített területeken belül a
lakóterületek aránya a legmeghatározóbb.
A település egyik alközpontja a Köztársaság utca és a Szabadság út találkozásánál, a másik a Sajnovics téren alakult ki. A lakóterületek bővülése
mindig a meglévők mentén történt, így összefüggő területet fed le, míg a
különleges területek inkább a település határában, elszórtan találhatók. A
falusias lakóterületektől településképileg is elkülönülnek az átalakuló új
lakóterületek és a kertvárosias lakóterületek.
A gazdasági telephelyek a lakóterületek közé beékelődve, a Szent László-patak két oldalán, és a Szabadság út mentén alakultak ki.

Településmag

Falusias lakóterület

Átalakuló, új lakóterület

Kertvárosias lakóterület

Öreghegy

Gazdasági jellegű
területek
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5. ELTÉRÔ KARAKTERÛ TELEPÜLÉSRÉSZEK
Településmag
Tordas településmagját a település legfontosabb intézményei alkotják, melyek
a Szabadság út és a Köztársaság út mentén több alközpontot alkotva jöttek létre. A középületek intézményeinek többsége a hagyományos településszövetbe
illeszkedve állnak. A Tamás Gábor által Makovecz stílusban tervezett általános
iskola megjelenésében és elhelyezésében is kiemelkedik a környezetéből, eltér a
megszokott falusi utcaképtől.
A Szabadság út és Köztársaság út kereszteződésénél, alakult ki a település egyik
alközpontja az egészségház, az általános iskola, és a könyvtár. Kissé távolabb
a Hangya múltnak állít emléket a Sajnovics téren található Művelődési ház. A
falu másik alközpontját alkotó Szabadság út északi részén további intézmények
találhatók: Evangélikus templom, a községháza, a benne kialakított védőnői szolgáltatással és az óvoda.

Sajnovics János Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

A településmaghoz tartozó intézményektől távolabb, megjelenésében is eltér a
település délnyugati határában létesült pszichiátriai betegek intézete.

Hangya Művelődési Ház

Értelmi fogyatékosok
és pszichiátriai betegek
otthona
Index
36 . − 38 .
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BAPTISTA GYÜLEKEZET

RENDSZERES ALKALMAINK

Hétfő
19:30

Sport mindenkinek a tornateremben

Szerda
18:00

kéthetente (hónap 2. és 4. szerda)
Házi közösség családoknál

Péntek
17:30

Barátkozók órája
(Isten igéjét keresők
közössége)

Szombat
18:00

Ifjúsági alkalom,
(Baptitea alkalom :
hirdetés szerinti időpontokban)

Vasárnap
09:00

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

10:00

Istentisztelet

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Ezek az igazságszeretet, a megigazulás, a békesség evangéliuma, a hit, az üdvösség és Isten igéje. Mindezeket
megerősíthetjük magunkban az imádság által, hogy
győztesek lehessünk a gonosz felett.
Pál a római katonák harci viseleteivel és fegyverzeteivel
szemléltette levelében, hogyan öltsék magukra, hogyan
éljenek azokkal a lelki erősségekkel. Mi a gyerekekkel
elkészítettük papírból, madzagból és egyéb anyagokból
az övet, mellvértet, pajzsot, sisakot, kardot, sarut, hogy
magukra véve ezeket közelebb érkezzenek az erőhöz, ami
az Isten igéjében van.
Hogy a Lélek kardját tudatosan használni is tudják,
megtanultunk a Szentírásból négy mondatot, ami az
Az idei gyerektábor utolsó napján bemutatták, elénekelték Istenben való győzelmünket erősíti és hirdeti.
és elmesélték a gyerekek szüleiknek, rokonaiknak, hogyan
Ez egy hangos és vidám, pihenős és szaladgálós, napsüerősödtünk az Úrban és az ő erejében. Pénteken délután, ott téses és szeles öt nap volt, olyan, amilyennek egy gyerektáa templomban, az Úrban való örömünk ereje nyilvánult meg. bornak lennie kell. De ott volt csöndben a Lélek közöttünk,
Napról napra építgettük közösen a gyerekek értelmé- hogy ötödik nap átadhassuk azt, amiben erősebbek lettünk.
ben és szívében – Pál apostol efezusiakhoz írt levelének, 6. „Végezetül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő
fejezetéből – azokat a sorokat, melyek az Istentől nekünk hathatós erejében.” Ef.6,10.
szánt fegyverzetek lehetnek a gonoszsággal szemben.
 Feldhoffer-Szabó Viktória

„Ma is átmegyünk a
templomba? Az jó lesz!”
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POLGÁRŐRSÉG

POLGÁRŐR HÍREK
A Tordasi polgárőrség a Sajnovics János Általános
Iskola Emléklapját vehette át az évzárón. Ez az
elismerés a nappalos szolgálatot, illetve a reggelenként az iskolások biztonságos közlekedését segítő
tagjaink, és az ezeket a szolgálatokat szervező
Gucsek László váltásvezető, vezetőségi tagunk
áldozatos munkájának elismerése. Az egyesület
minden tagjának, és a község lakóinak nevében
köszönjük munkájukat, kérjük és kívánjuk, hogy
továbbra is jó egészségben, ilyen példamutatóan
végezzék a közösség érdekében szolgálataikat.
Beszámolunk arról is, hogy júniusban, az egyik viharos éjszaka a szolgálatba lépők a község útjain járőrözve
azt tapasztalták, hogy kultúrház melletti nagy fa kettéhasadt, és a főútra dőlt. A közvilágítás is megszűnt a
környéken, így elég nehéz volt időben észrevenni a teljes

útfelületet lezáró akadályt a sötétben,
ami ráadásul közvetlenül a kanyar
mellett feküdt. Haladéktalanul értesítettük a Katasztrófavédelem ügyeleti szolgálatát. A gyorsan megérkező
rendőrjárőrrel együtt biztosítottuk a
helyszínt a tűzoltók számára a biztonságos munkavégzés érdekében.
A több járművel kivonuló tűzoltók
szakszerű és gyakorlott módon a
közutat éjfélre teljesen megtisztították, ez után már zavartalanul és
biztonságosan közlekedhettek a járművek. Amikorra az eső és a vihar
elvonult, a veszélyhelyzet elhárítása is befejeződött, és
ebben a gyorsaságban a jártőreink éjszakai szolgálatának,
megfelelő helyzetfelismerésének is alapvető szerepe volt.
 A Tordasi Polgárőrség vezetősége nevében:
Andorfy Ottó

SPORT

JUDO - CSELGÁNCS

ÖVVIZSGA TÁBOR
június 25-29
Június utolsó hetén 15 sportolónk övvizsga táborban
készült a Kyu vizsgára. Mindannyian sikeresen vizsgáztak és egy magasabb Kyu fokozatba léptek.
A Tordas SE nevében gratulálunk nekik és további sok
sikert kívánunk.

BICIKLIS TÁBOR

Fertőszéplak

július 30. - augusztus 2.
Egy közösség formáló biciklis táboron vagyunk túl.
A nagy meleg, az emelkedők és a megtett nagy táv
igencsak próbára tette a résztvevők akaraterejét, állóképességét, erőnlétét. A látvány, a Fertő-tó hűs vize, az esti
játékok mindezt nagyban enyhítették.
Bicikli túránk alatt megtekintettük a fertődi Esterházy
kastélyt, a nagycenki Széchenyi kastélyt, elkerekeztünk
a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén található Lászlómajorba - az Esterházyak egykori majorsági központjába. Átbicikliztünk Ausztriába a Fertőrákos – Mörbisch
(Meggyes)-Rust (ma Ausztria legkisebb önálló közigazgatási egysége) útvonalon. Komppal átmentünk Illmitzbe
majd onnan estére, kellemesen elfáradva haza kerekeztünk a fertőszéplaki szálásunkra.
Összességében közel 120 km-t kerekeztünk, amiért
csak elismerés jár minden gyereknek és kísérőnek.

Esterházy kastély előtt

fürdés a Fertő tónál

 Kalamár Domokos
testnevelő tanár/judo edző
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TENISZ

NYÁRI ZSONGÁS
Utánpótlás
Ismét sikeres tenisztábort tudhatunk magunk mögött
Galgóczy Lajos vezetésével. Az évről évre népszerűbb, a
tanévzárót követő héten kezdődő táborban a kezdők és a
haladók is nagyon sokat fejlődnek technikailag és erőnlétben is. A tábor fénypontja a csütörtök esti közös tábortűz
és szalonnasütés volt. Az ezt követő éjszakai vihar aztán
végképp emlékezetessé tette a sátorozás romantikáját és
még jobban összekovácsolta a társaságot.
A helyi gyerekek mellett pákozdi, martonvásári és fehérvári kisdiákok is részt vettek a foglalkozásokon. Új arcok
is feltűntek az edzői stábban, Hámori Nóri és Farkas Zsolti
vett részt a közös munkában a gyerekek nagy örömére.

A nagy melegben is
koncentráltunk…

Amatőr verseny
A Dolinka Bertalan martonvásári emlék versenyen a
Pántya testvérek képviselték klubunkat július 21-én. A
vigaszágon remek mérkőzések után Berci diadalmaskodott, bátyja János pedig a 3. helyen végzett.

Vihar előtti záró tábortűz

Versenyzőink

A Pántya testvérek párosban is indultak…

Az MTSZ nyári versenyein nagyszerű eredményeket ért
el Tóth Kata és Csepeli Boti.
Kata a nyíregyházán rendezett vidékbajnokságon csapatával a SZVUK SE színeiben második helyezést ért el,
majd egyéniben a negyeddöntőig jutott, végül párosban
harmadik lett győri párjával a L14 korosztályban. Ezt
követően Egerben a Sólyomszem Kupa versenyen a döntőig menetelt, ahol szoros mérkőzésen kikapott idősebb
ellenfelétől.
Az augusztus elején a budai PARK TENISZKLUB által
megrendezett OB-n, csapatban két győzelmével 6. helyen

Kata a Sólyomszem Kupán

Boti 3. a SORI Kupán…

TORDASI

szeptember

KISBÍRÓ

végzett. Egyéniben nagy küzdelemben három szettes
mérkőzésen búcsúzott a versenytől.
Csepeli Boti a hagyományos soroksári SORI KUPA
versenyen egyéniben 3. helyezést ért el, míg az augusztusi országos korosztályos versenyen az F14 kategóriában beverekedte magát a legjobb 32 közé és megmutatta
oroszlán körmeit. Gratulálunk!
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Tóth Gábor, szakosztályvezető

Elérhetőségeink:
teniszoktatás gyerekeknek és felnőtteknek:
Galgóczy Lajos +36 30 414 4975
pályafoglalás, rendezvény info:
Tóth Gábor +36 30 939 5017

AKTUÁLIS VERSENYNAPTÁR
Martonvásár-Tordas Bajnoka,
verseny a vándorserlegért

2018.09.01.

Megyei CSB Mór

2018.09.08.
Agárdon

Megyei CSB Agárd

2018.09.15.
Tordason

Megyei CSB Martonvásár

2018.09.22.
Martonvásáron

XXI. Tordas Kupa szezonzáró

2018.09.30.
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FUTBALL

SORSOLÁS – FELNŐTT MEGYEI I. OSZTÁLY

REJT VÉNY

CSAPATOK

?

IDŐPONT

HELYSZÍN

BICSKE

TORDAS

2018. 08. 19. 17:00

Bicske Sporttelep, labdarúgó pálya

TORDAS

MARTONVÁSÁR

2018. 08. 26. 17:00

Tordas Sportpálya

TORDAS

POLGÁRDI

2018. 09. 02. 16:30

Tordas Sportpálya

MEZŐFALVA

TORDAS

2018. 09. 09. 16:30

Mezőfalva Sportpálya

TORDAS

ENYING

2018. 09. 16. 16:00

Tordas Sportpálya

ERCSI KINIZSI

TORDAS

2018. 09. 22. 16:00

Ercsi Kinizsi Sportpálya

TORDAS

SÁROSD KRONOS SPORT

2018. 09. 30. 15:00

Tordas Sportpálya

MÓR

TORDAS

2018. 10. 06. 15:00

Mór Sportpálya

TORDAS

GÁRDONY-AGÁRDI
GYÓGYFÜRDŐ

2018. 10. 14. 14:30

Tordas Sportpálya

KISLÁNG-TELMEX

TORDAS

2018. 10. 21. 14:30

Kisláng Sportpálya

TORDAS

LAJOSKOMÁROM

2018. 10. 28. 13:30

Tordas Sportpálya

FŐNIX

TORDAS

2018. 11. 04. 13:30

Főnix Park

TORDAS

IKARUS-MAROSHEGY

2018. 11. 11. 13:30

Tordas Sportpálya

BARACS

TORDAS

2018. 11. 18. 13:00

Baracs Sportpálya

TORDAS

SÁRBOGÁRD

2018. 11. 25. 13:00

Tordas Sportpálya

TALÁLD KI, HOL VAN!
Új rejtvénysorozatot indítunk havi egy képpel, mely Tordason készült.
A megfejtéseket Kisbíró Kép, „hónap” 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:
a sportpályánál lévő gyalogos híd részlete

APRÓHIRDETÉSEK
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.
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KERETES HIRDETÉSEK
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.Fizetés a megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az áfát.

TORDASI

KISBÍRÓ

—

2018.

szeptember

RECEPT

PHO LEVES
Tóth Judit olvasónk küldte e
havi receptünket, melynek
alapján bárki elkészítheti ezt
az igazán egzotikus ételt.
„Kedves Kisbíró!
Ezúton küldök egy finom vietnámi marhahúsleves receptet (Pho
leves), ami nekünk az Attila úton
vált a kedvencünkké. Az egyik
képen a vitenámi étteremben
készült kép látható, amikor beleszerettünk, s a másik kép,
ahogy nekünk sikerült ezután otthon a leves.
Nagyon hasonlóan készül a mi marhahúslevesünkhöz,
ezért bátran ajánlom bevállalós nagymamáknak is.
Rendkívül tápláló, így a magyar marhahúslevessel ellentétben mi egyetlen fogásként fogyasztjuk.
A csillagánizst és a koriandert (ez utóbbit mi már otthon
termesztjük a nagy fogyasztás miatt) a fővám téri piactól
balra lévő ázsiai boltban szerezzük be, de a többi hozzávaló megtalálható általában a nagyobb áruházakban.
Hozzávalók:
• 5 db csillagánizs
• 1 szem kardamom (nem kötelező)
• Ízlés szerint pár szem egész feketebors
• 2 rúd egész fahéj
• 10 dkg friss egész gyömbér
• 2 nagy fej vöröshagyma
• 1 kg marhacsont
• 50 dkg olcsóbb marhahús (pl. marhaszegy)
• 5 evőkanál halszósz (nem érződik a hal íz a levesen!)
• 1 lapos evőkanál só
• 1 lapos evőkanál kristálycukor (nádcukorral szoktam,
de bármivel jó)
Tálaláshoz:
• 25 dkg kifőtt rizstészta (vigyázzunk a főzési időre, sokkal kevesebb kell neki, mint a hagyományos magyar
tésztáknak)
• 15 dkg marhahátszín
• 1 csokor koriander zöld levele (csak aki szereti)
• 2 újhagyma vagy póréhagyma felszeletelve vékonyra
• 10 dkg szójacsíra (ezt mi el szoktuk hagyni)
• 1 chili paprika (vagy bármilyen más csípős)
• 1 lime vékonyra szeletelve (ezt mi el szoktuk hagyni)
Elkészítés:
Magas lángon 5-10 percig előfőzzük a csontot és a
szegyet, majd alaposan egyesével lemossuk, így később
tisztább lesz a levesünk.
Ezután 5 liter vízbe rakjuk a csontokat és a húst, és 1
pucolt egész fej hagymával, 1 evőkanál sóval és 1 evőkanál kristálycukorral 1 órán át főzzük közepes lángon, és
közben leszedegetjük a habját.
Közben az összes fűszert (félbevágott gyömbérek, 1 db
TORDASI

KISBÍRÓ
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két részre vágott egész fej hagyma (héjastól), csillagánizs,
fahéj) barnára pirítjuk egy serpenyőben. Ne ijedjünk meg,
ha megbarnulnak, annál zamatosabb lesz a leves. Ez alól
csak a hagyma a kivétel, ha az barna/fekete lesz valahol, azt
kapargassuk le egy késsel, különben keserű ízt ad a levesnek.
Ha letelt az 1 óra, beletesszük a barnított fűszereket és
a halszószt a levesbe. Érdemes nagy méretű fűszertartót
(ilyet is lehet kapni az ázsiai boltban) használni, hogy a
végén könnyebb legyen kiszedni őket egyszerre.
1,5 óra főzés következik ezután a fűszerekkel együtt,
ha még mindig habzik, szedegessük le.
A hátszín mélyhűtőbe kerül kicsit, hogy megkeményedjen és könnyebben lehessen belőle hajszálvékony (nagyon
fontos!) szeleteket szelni. Ez tálaláskor rákerül a tésztára
nyersen és a forró leves fogja megfőzni a tányérban. Aki
fél nyersen tálalni, az elején beleteheti a levesbe a többi
hússal együtt.
Szójacsírát 10 másodpercre leforrázzuk vízzel (nem
szabad főzni, mert nagyon hamar megpuhul).
Tálaláskor bekerül a levesbe a tészta, főtt és vékonyra
szelt nyers húsok, szójacsíra, karikázott chili, lime, póréhagyma, koriander zöldje (aki szereti az ízét). Mi szójacsíra helyett meg szoktuk bolondítani vékonyra szelt
bambusszal, ahogy a képen látható. Jó étvágyat!”

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 IKEA ajándékkártyát.
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.
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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
DEFIBRILLÁTOR
06 20/413-93-30
TŰZOLTÓK
105
RENDŐRSÉG
107 vagy 06 22/460-007
KÖRZETI MEGBÍZOTT
06 20/969-59-63
POLGÁRŐRSÉG TELEFON
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
OKMÁNYIRODA
06 22/460-081
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

Háziorvosi
rendelés
(Tordas)

Gyermekorvos
rendelés
(Martonvásár)

Dr. Harbula Ildikó

Dr. Jellinek Kinga

Dr. Kertész Tamás

06 22/579-185

H

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

K

12-16

06 30/337-87-37

Sz

8-11

KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA

Cs

8-11

06 30/961-46-45
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS
https://kozvilhiba.hu

P

13-17

12-16

Gyógyszertár
nyitvatartása
(Tordas)
H

13-17

8-12

Sz

8-12

K

16-18

Cs

8-12

Sz

16-18

Cs

8-9

P

8-12

H

Tanácsadás
Sz

8-10

Cs

14-16

Gyógyszertár
nyitvatartása
(Martonvásár)
H-P 8-17:30

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
ÜVEG
Szept. 19. Sze
SZELEKTÍV
Szept. 17. H
tiszta műanyag/papír
hulladék, fém/karton
italos doboz

KOMPOSZT
Szept. 18. K
Info:
06/22 579-185
www.vhg.hu

