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Tájékoztató a szociális 
ellátások változásairól

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
rendszere 2015. évben jelentõsen átalakul. A jelen-
leg jegyzõi hatáskörben lévõ aktív korúak ellátásá-
nak megállapítása (foglalkoztatást helyettesítõ tá-
mogatás és rendszeres szociális segély) a járási hi-
vatal hatáskörébe kerül 2015. március 1-jétõl. Ezt
követõen az aktív korúak ellátása keretében kétfé-
le ellátástípust állapíthat majd meg a járási hivatal: 
– foglalkoztatást helyettesítõ támogatást, és új el-
látásként 
– egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támo-
gatást (a korábban rendszeres szociális segélyre jo-
gosultak egy része válik erre jogosulttá)
A rendszeres szociális segély 2015. március l-jétõl
nem része a szociális ellátórendszernek.
Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülõ ak-
tív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok
hatáskörébe tartoznak a következõ ügykörök:

– alanyi ápolási díj
– idõskorúak járadéka
– alanyi és normatív jogcímen megállapított 

közgyógyellátás 
– egészségügyi szolgáltatásra jogosultság 

(folytatás a 2. oldalon)
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Tengelic szülötteként nagy örömmel teszek eleget a Tengelici
Hírmondó felkérésének, hogy a homeopátiás gyógymódról tájé-
koztassam Önöket.

Orvosként mindig is érdekeltek a természetes gyógymódok,
melyek az embert a természet részeként, egységben tekintik,
beleértve az ember testi, lelki és szellemi egységét, mint holisz-
tikus szemléletmódot (az elemzés, rendszerértelmezés egy mód-
szere). 2003-ban találkoztam a homeopátiával és azonnal lelkes
híve lettem. Azóta is igyekszem a tanulmányaimat továbbfejlesz-
teni. Számomra ebben testesült meg Édesapám öröksége a ter-
mészet elkötelezett híveként és a gyógyítás csodálatos egysége-
ként.

A homeopátia görög eredetû szó, mely hasonszenvi gyógy-
módot (alternatív gyógymódot) jelent. A homeopátia szelíd
gyógymód, egy üvegbe zárt szeretet, mely gyorsan, hatékonyan,
tartósan és mellékhatásmentesen gyógyít. A természetben a ha-
sonlóság szabálya egy alapvetõ törvény, miszerint a hasonló a ha-
sonlót gyógyítja. Tünetorientált gyógyítási forma, egyénre sza-
bott, mivel ahogy egészségesen sem vagyunk egyformák, úgy a
betegségünkben is különbözünk. Ignotus (költõ, író és újságíró,
1869-1949) mondta: „Az vagyok, amiben különbözök.”

A gyógyítás homeopátiás gyógyszerekkel történik, melyek
mindegyike természetes alapú, növényi, állati és ásványi anya-
gokból. A gyógyszerek potenciálással készülnek – hígítással és
rázással – és a világon mindenhol ugyanaz a nevük, jelölésük.

A homeopátia atyja a német származású SAMUEL HAHNE-
MANN (1755-1843), aki orvos, gyógyszerész és vegyész volt egy
személyben. Magyarországon a XVIII. században jelentõs home-
opátiás tevékenység folyt, kórházunk is volt Gyöngyösön. Bako-
di Pál személyében nagy jelentõségû volt, hogy az 1830-as kole-
rajárványt megállította Gyõrnél potenciált Arsénnal.

Hogyan tudunk eljutni a helyes gyógyszer kiválasztásához?

Elõször is figyeljük meg alaposan a tüneteinket, panaszainkat.
meg kell tudni fogalmazni a kellemetlen tüneteket, érzéseinket.

Másodszor: mióta áll fenn a panasz?
Harmadszor: volt-e valami kiváltó oka, történt-e valami az éle-

temben?
Negyedszer: milyen külsõ, vagy belsõ körülmény javít, vagy

ront az állapotomon (pl. fejfájásnál hideg borogatás, vagy pihe-
nés, stb.)

Ha ismerjük a homeopátiás gyógyszerek gyógyszerképét, és a
tüneteink hasonlóak a gyógyszerképpel, akkor jó gyógyszert fo-
gunk választani.

Akut betegségeknél pár adag gyógyszer nagyon rövid idõ
alatt segít rendbe jönni. Krónikus betegségeknél hosszabb idõ
kell, amíg a szervezet öngyógyító mechanizmusai beindulnak.

A gyógyszereket a szájban szopogatva kell hagyni hatni, vagy
kisbabáknak, állatoknak vízben oldva beadni.

Természetesen a homeopátia sem csodaszer, vannak korlátai.
Anatómiai elváltozást önmagában nem tudunk gyógyítani, de jó
kiegészítõ terápia az allopátia (gyógyszeres kezelés) mellé.

A betegségek, a fájdalmak, tünetek mindig jeleznek nekünk.
Meg kell ismerni Önmagunkat, hogy mit üzen nekünk a betegség.
Hol a baj gyökere, a testemben vagy a lelkemben? Változtatni és
változni kell, hogy itt és most jól érezzük magunkat a bõrünkben.

Magyarországon 1991-tõl ismét elfogadottá vált a homeopáti-
ás gyógyítás. Laikus képzések is vannak.

Interneten elérhetõ oldalak: 
1. Magyar Homeopata Orvosi Egyesület (MHOE) (klasszikus

homeopátia)
2. BOIRON HUNGÁRIA KFT.
3. CEDH HUNGÁRIA (klinikai Homeopátia)
Mindenkinek jó egészséget és boldog életet kívánok

Dr. Bodor Bíborka családorvos, Paks

HOMEOPÁTIA, MINT ALTERNATÍV GYÓGYMÓD

(folytatás az 1. oldalról)
A szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló

1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 2015. március l-jétõl
nem tartalmaz szabályozást az alábbi ellátásokra:

– lakásfenntartási támogatás
– méltányossági közgyógyellátás
– adósságkezelési szolgáltatás
– méltányossági ápolási díj

Lakásfenntartási támogatás
2015. március 1. napjától tehát ilyen jogcímen nem lehet ellá-
tást megállapítani. Azon személyek jogosultak lakásfenntartási
támogatásra – a jogosultsági határozatban megállapított idõtar-
tamra – akiknek, ez az ellátása megállapításra került 2014. de-
cember 31-e elõtt. 

Az önkormányzat a továbbiakban a települési támogatás ke-
retében biztosíthat támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rend-
szeres kiadások viseléséhez, illetve a hátralékot felhalmozó sze-
mélyek számára.

Méltányossági közgyógyellátás 
Az ellátás szabályai 2015. március 1-jétõl kikerülnek az Szt-bõl, et-
tõl az idõponttól kezdõdõen biztosítása nem lesz kötelezõ. Az
önkormányzat a települési támogatás keretében biztosíthat tá-
mogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez.

Méltányossági ápolási díj
Az ellátás szabályai 2015. március 1-jétõl kikerülnek az Szt-bõl. Az
ellátás biztosítása a települési önkormányzatok számára jelenleg
sem kötelezõ. 

Önkormányzati segély
Az önkormányzati segély a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívü-
li élethelyzetbe került, valamint idõszakosan vagy tartósan lét-

fenntartási gonddal küzdõ személyek támogatására szolgál. Nyúj-
tása jelenleg is kötelezõ, de az elnevezése rendkívüli települési tá-
mogatásra változott.

Települési támogatás
Az önkormányzatok által biztosított ellátás elnevezése települési
támogatás. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk
támogatandónak ítélt, önkormányzati rendeletben szabályozott
élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az Szt. a települési tá-
mogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózó-
an sorolja fel:

Rendszeres települési támogatás keretében nyújtható támo-
gatás különösen: 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának

az ápolását, gondozását végzõ személy részére,
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó

személyek részére.
A létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került

személyek támogatására a fentebb említett rendkívüli telepü-
lési támogatás szolgál.

Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete – eleget
téve törvényi kötelezettségének – a 2015. február 24-i ülésén el-
fogadta a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gon-
doskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló, a települési támo-
gatás megállapításának szabályairól is rendelkezõ önkormányza-
ti rendeletet. A rendeletben többek között szabályozásra került a
települési rendkívüli támogatás, a települési közgyógytámogatás
és a települési lakhatási támogatás. A rendelet megtekinthetõ a
Tengelici Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján, valamint a
www.tengelic.hu honlapon.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

Tájékoztató a szociális ellátások változásairól
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Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-
testületének 2015. február 10-én megtartott
ülésén, három rendeletet alkottak, és 7 hatá-
rozatot hoztak a képviselõk.

Az elsõ három napirendi pontban az ön-
kormányzat 2015. évi költségvetésérõl szóló
rendelet elfogadásához kapcsolódóan döntés
született az önkormányzat adósságot kelet-
keztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezett-
ségek megállapításáról, a köztisztviselõk,
közalkalmazottak, Mt. hatálya alá tartozók
2015. évi cafetéria keretérõl – melynek nettó
összege: 4.320 e Ft -, valamint a költségvetés
elfogadásáig tartó idõszak átmeneti gazdál-
kodásáról. A 2015. január 1-jétõl 2015. febru-
ár 4-ig tartó beszámolási idõszakban az ön-
kormányzatnak 11.574 e Ft bevétele keletke-
zett és 16.255 e Ft kiadása teljesült. 

A következõ napirendi pontban fogadta
el a testület az önkormányzat 2015. évi költ-
ségvetésérõl szóló rendeletet, mely tartal-
mazza az önkormányzat 205.997 e Ft-os, a
polgármesteri hivatal 48.576 e Ft-os, és az

óvoda 40.065 e Ft-os költségvetését is.
A rendelet alapján a költségvetés elõ-

irányzott bevételi és kiadási fõösszege
294.638 e Ft.

A költségvetési bevételek összege 235.243
e Ft, az elõzõ évi pénzmaradvány összege
59.395 e Ft, mely pénzmaradvány szolgál a
költségvetési hiány finanszírozására.

A kiadásoknál a kötelezõ feladatok és az
önként vállalt feladatok kiadásai szerepelnek.

A beruházási, felújítási kiadások a követ-
kezõk: fûkasza vásárlás, napelemes pályázat
önrésze, kis értékû tárgyi eszköz beszerzése,
fogorvosi gép beszerzése, iskola épületének
tetõfelújítása, szolgáltatóház felújítása, útfel-
újítás, óvodai csoportszoba felújítás szolgála-
ti lakás felújítás.

A civil szervezetek támogatására 4.300 e
Ft lett elkülönítve. Az önkormányzat 2015-
ben sem számol hitelfelvétellel.

Módosította a testület a civil szervezetek-
nek nyújtott önkormányzati támogatásokat
tartalmazó rendeletét, melynek alapján csak

az a civil szervezet kaphat támogatást, amely
a beszámolóját jogszerûen közzétette. 

Döntés született az óvoda nyári zárva tar-
tási idejérõl, melyet a kötelezõ karbantartás,
festés, mázolás miatt engedélyezett a képvi-
selõ-testület. Így az óvoda a 2015. július 20-
tól 2015. július 31-ig tartó idõszakban zár be.

Az egyebek napirendi pontban vélemé-
nyezte a testület Szedres Község Önkor-
mányzatának a köztisztaságról és a hulladék-
gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetét, és
hozzájárult önkormányzati beépítetlen terü-
letek bérbeadásához is. 

Zárt ülés keretén belül döntöttek a képvi-
selõk arról, hogy 2015-ben a „Tengelic Közsé-
gért” kitüntetõ címet, Kászpári György ten-
gelici lakosnak adományozzák a község köz-
életi, társadalmi és sport életében végzett
munkásságáért. Kászpári György mellett
még két javaslat érkezett a testülethez, az
egyik Dr. Dömötör Zita háziorvost a másik a
Kolbásztöltõ és Forraltbor Fesztivál szerve-
zõbizottságát javasolta a kitüntetõ címre.

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓK

Tengelic Község Önkormányzata Képvi-
selõ-testülete 2015. február 24-én rendkí-
vüli ülést tartott, melyen három rendeletet
alkotott meg. 
Elsõként a pénzbeli és természetbeni, vala-
mint a személyes gondoskodást nyújtó szoci-
ális ellátásokról szóló új rendeletet fogadták el
egyhangúlag a képviselõk. Az új rendelet meg-
alkotását elsõsorban a szociális törvény 2015.
március 1-jétõl hatályos módosítása indokol-
ta. Az új rendeletben többek között szabályo-
zásra került a rendkívüli települési támogatás,
a települési közgyógytámogatás, a települési
lakhatási támogatás. 
A rendkívüli települési támogatás az önkor-
mányzati segélyt, a települési közgyógytámo-
gatás a méltányossági közgyógyellátást és a te-
lepülési lakhatási támogatás a lakásfenntartá-
si támogatást váltotta fel. Települési közgyó-
gytámogatásra az jogosult, akinek a családjá-
ban az egy fõre jutó jövedelem nem haladja

meg a minimumnyugdíj 150%-át, egyedül élõ
esetében a 200%-át és a havi rendszeres gyó-
gyító költsége a minimumnyugdíj összegének
25%-át (jelenleg 7.125.- Ft) eléri. A gyógyszer-
támogatás havi összege egységesen 5.000.- Ft
lesz, melyet egy évre lehet megállapítani. A te-
lepülési lakhatási támogatásra az a kérelmezõ
lesz jogosult, akinek a háztartásában az egy
fõre jutó jövedelem nem haladja meg a mini-
mumnyugdíj 150%-át, egyedül élõ esetében a
200%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs
vagyona. A lakhatási támogatás havi összege,
ha a háztartásban egy személy lakik 2.500.- Ft,
minden további személy esetén 500.- Ft-tal
emelkedik, de maximum 7.000.- Ft. Ezt az el-
látási formát elsõsorban természetben a lakás
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadá-
sokra lehet megállapítani. Ide tartozik a víz-,
villany-, gázfogyasztás, a szemétszállítási díj, a
lakbér, az albérleti díj és a lakáscélú pénzinté-
zeti kölcsön.

A következõ elfogadott rendelet a temetõkrõl
és a temetkezésekrõl szóló rendelet módosítá-
sa volt, mely a szociális temetésre vonatkozó
szakaszokat helyezte hatályon kívül, tekintet-
tel arra, hogy a szociális temetés majd csak
2016. január 1-jétõl kerül bevezetésre.
Ezt követõen elfogadták a képviselõk a házas-
ságkötés engedélyezésének szabályairól és dí-
jairól szóló új rendeletet. 
Az egyebek napirendi pontban határozatot
hozott a képviselõ-testület arról, hogy az
önkormányzat honlapjának karbantartás-
ára, frissítésére a Mente Trió Bt-vel (Szek-
szárd) köt vállalkozási szerzõdést a 2015.
március 1-jétõl 2015. december 31-ig tartó
idõszakra.
Végül a képviselõ-testület hozzájárulást adott
életbiztosítási szerzõdés megkötésére a pol-
gármester esetleges végkielégítésének bizto-
sítása érdekében.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

Tisztelt Tengeliciek! 
Amikor 1986-ban idekerültem a
postára, nem gondoltam, hogy ez
a nyugdíjazásomig fog tartani.

Ezúton szeretném megkö-
szönni, hogy befogadtak, meg-
köszönöm a bizalmat, amivel
megtiszteltek és köszönöm a
szeretetüket és a kedvességüket.
Ezáltal én is tengelicinek érez-
hettem magam. Ez arra készte-
tett, bár lehetõségem lett volna
változtatni, de maradtam.

Kérem, hogy az utódomat is bi-
zalommal és szeretettel fogadják.

Nem búcsúzom, csak elköszö-
nök, remélem a jövõben még so-
kukkal fogok találkozni. Min-
denkinek nagyon jó egészséget
kívánok!

Kispálné Andrika Julianna
leköszönõ postavezetõ

FARSANG 22015 –– TTENGELIC SSZO” LO”HEGY



Tengelic 2015. március, 4. oldal

Tájékoztató a bírósági ülnökök
választásáról

CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200

06-30/685-3284
Rendelési iidõ:

Tengelic
Hétfõ 8:30 - 12:30
Kedd 10:00 - 13:00
Szerda 8:00 - 10:00
Csütörtök 12:00 - 16:00
Péntek 8:30 - 12:30

Tengelic-SSzõlõhegy
Szerda 12:00 - 15:00

FOGORVOS

Drr. VVékás JJúliaa AAnnddrreaa
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.

Telefon: 06-74/532-004

Rendelési iidõ
2015. ffebruár 11-ttõl:

Kedd 15:00 - 220:00
Csütörtök 9:00 - 114:00

Csecsemõ ttanácsadás
Kedd 8:00 - 10:00

Iskolaorvosi rrendelés
Csütörtök 11:00 - 12.00

Belgyógyászati sszakrendelés
Szerda 10:00 - 12:00

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva ttartás:

H-K-P: 08:30 - 13:00
SZERDA: 08:30 - 11:00
CSÜT.: 12:00 - 16:00

Ügyelet

Paks 7030
Rákóczi u. 1.

Tel.: 75/410-222
Hétköznapokon: 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon és
ünnepnap: 8 órától másnap
reggel 8 óráig (24 órás ügyelet)

ORVOSI
RENDELÕ
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PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ

7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650

NYITVA TTARTÁS
Hétfõ 14:00 - 20:00
Kedd 10:00 - 1 2:00

14:00 - 21:00
Szerda 9:00 - 19:00
Csütörtök 10:00 - 12:00

14:00 - 19:00
Péntek 10:00 - 12:00

14:00 - 18:00
Szombat 14:00 - 19:00
Vasárnap 14:00 - 15:00

KÖNYVTÁR
Hétfõ 9:00 - 14:00
Kedd 10:00 - 1 6:00
Szerda 13:00 - 16:00
Csütörtök 9:00 - 12:00
Péntek 9:00 - 12:00

A teleszoba vasárnap kivételével
14:00 - 18:00 óra között látogat-
ható. A fenti idõpontokon kívül
a rendezvények idõpontjának
függvényében tartunk nyitva.

További eelérhetõségek:
Az új mûvelõdésszervezõ
kinevezéséig ideiglenesen

Tóthné Csapó Sára.
Tel.: 06-30/600-8912.

E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu

Márciusi pprogramok:

március 13. 14 óra 30 perc – Már-
cius 15-i ünnepség és a „Tenge-
lic Községért” kitüntetõ cím át-
adása.

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

Magyarország Alaptörvénye 27. cikke (2) bekezdése értelmében a tör-
vény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ül-
nökök) is részt vesznek az ítélkezésben.
Magyarország köztársasági elnöke az Országos Bírósági Hivatal Elnö-
kének elõterjesztésére az ez évi ülnökválasztást 2015. március 7. nap-
ja és 2015. április 30. napja közé esõ idõtartamra tûzte ki. 
Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választó-
joggal rendelkezõ nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékes-
ségi területén mûködõ helyi önkormányzatok és az egyesületek – ki-
véve pártokat- jelölik. A fiatalkorúak büntetõ ügyeiben eljáró bíróság
pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén mûködõ alapfo-
kú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A
közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsõsorban a munkavál-
lalók és munkaadók érdekképviseleti szervei jelölik.
A bírák jogállásáról szóló 2011. évi CLXII. Törvény ( Bjt.) 215.§. (1) be-
kezdése szerint:
- a járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi ön-
kormányzat, illetve települési nemzetiségi önkormányzat képviselõ-tes-
tületei,
- a törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnö-
keit a megyei (fõvárosi) illetve megyei városi képviselõ-testület és a te-
rületi nemzetiségi önkormányzatok képviselõ-testületei,
- a Budapest területén mûködõ járásbíróság ülnökeit a bíróság illeté-
kességi területe szerinti helyi önkormányzatok és települési nemzeti-
ségi önkormányzatok képviselõ-testületei választják meg.
Ülnöknek csak a kiválasztott bíróság illetékességi területén lakóhellyel
és választójoggal rendelkezõ, büntetlen elõéletû, magyar állampolgárt
lehet megválasztani, aki 30. életévét már betöltötte, de 70. életévét még
nem töltötte be. 
(Ülnöknek csak az választható meg, aki hatósági bizonyítvánnyal – er-
kölcsi bizonyítvánnyal – igazolja büntetlen elõéletét. Az erkölcsi bizo-
nyítvány igényléséhez szükséges ûrlap megvásárolható a postahivatal-
okban. Az ülnökjelölt lakcímére visszaérkezett erkölcsi bizonyítványt
csatolni kell az ülnökké jelölés elfogadásáról kitöltött nyilatkozathoz!) 
Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké. 
A megválasztott ülnökök megbízatása 4 évre szól. 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete által megválasz-
tandó ülnök személyére vonatkozó jelölést (csatolva a szükséges nyom-
tatványokat) a Tengelici Polgármesteri Hivatalnál ( 7054. Tengelic Rá-
kóczi u.11.) lehet benyújtani személyesen 2015. április 17-én (péntek)
13.00 óráig, levélben ugyanerre a címre úgy kell postára adni, hogy a
küldemény legkésõbb 2015. április 17-én beérkezzen. 
Hiánypótlásra nincs lehetõség, a kötelezõ mellékletek hiányában be-
nyújtott, valamint a határidõn túl érkezett jelölés érvénytelen! 
A bírósági ülnök jelöléséhez a következõ nyomtatványok kitöltése, il-
letõleg beszerzése szükséges: 
1. Bírósági ülnökké jelölés, jelölõ személy, illetõleg szervezet tölti ki
2. Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról, jelölt tölti ki.
Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Tengeli-
ci Polgármesteri Hivatalban megismerhetõ.
Az ülnök jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatvá-
nyok beszerezhetõk még a Tengelici Polgármesteri Hivatalban. Rész-
letes információ kérhetõ fenti címen és a (74) 432-122-es telefonszá-
mon.

Gáncs István polgármester

KÖZÉRDEKÛ
Megújul Tengelic Község
honlapja
Március 1-jétõl új cég felelõs
Tengelic honlapjának karban-
tartásáért és frissítéséért. Az
átállás ideje alatt a szolgáltatás
szünetel, de hamarosan ismét
az Önök rendelkezésére áll
megújult kinézettel, bõvebb
tartalommal és gyorsabb ese-
ménykövetéssel. Addig is szí-
ves türelmüket és megértésü-
ket kérjük.

Szelektív-hulladék elszállí-
tás – A legközelebbi szelektív-
hulladék elszállítás idõpontja:
Március 20.


