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Juhász Gyula: Betlehem
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Ó e m b e r e k , g o n d o l j a t o k m a rá ,
Ki Betlehemben született ez este
A jászol almán, kis hajléktalan,
Szelíd barmok közt, édes bambino,
Kit csordapásztoroknak éneke
Köszöntött angyaloknak énekével.
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péntek

December
25. szombat

December 26.
vasárnap

21.00
Meggyeskovácsi
22.30
Nyőgér
24.00
Ikervár

8.30
Ikervár
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Sótony
11.15
Bejcgyertyános

8.30
Ikervár
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Nyőgér
11.30
Meggyeskovácsi

Ó e m b e r e k , g o n d o l j a t o k m a rá ,
Hogy anyja az Úr szolgáló leánya
És apja ács volt, dolgozó szegény.
És nem találtak más födélt az éjjel
A városvégi istállón kívül.
Ó e m b e r e k , g o n d o l j a t o k m a rá ,
Kit a komor Sibillák megígértek,
Kit a szelíd Vergilius jövendölt
S akit rab népek vártak, szabadítót.
Ó e m b e r e k , g o n d o l j a t o k m a rá ,
A betlehemi kisded jászolára,
Amely fölött nagyobb fény tündökölt,
Mint minden földi paloták fölött.
Ó e m b e r e k , g o n d o l j a t o k m a rá ,
Augustus Caesar birodalma elmúlt,
Az ég és föld elmúlnak, de e jászol
Szelíd világa mindent túlragyog.
Ó e m b e r e k , g o n d o l j a t o k m a rá ,
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz,
A kerek föld mindegyik gyermekéhez
Egy üzenettel jött: Szeressetek!
Ó e m b e r e k , g o n d o l j a t o k m a rá ,
És hallgassátok meg az angyalok
És pásztorok koncertjét, mely e szent éj
Ezerkilencszázhuszonhárom éves
Távolságából is szívünkbe zeng.
Ó e m b e r e k , g o n d o l j a t o k m a rá ,
S gondoljatok rá holnap és minden áldott
Napján e múló életnek s legyen
A betlehemi énekből öröm,
A karácsonyi álomból valóság
És békessége már az embereknek!

KEDVES BEJCGYERTYÁNOSI HÍVEK!
Juhász Gyula versével kívánok Önöknek áldott,
békés, boldog karácsonyt! Azt szeretném, ha
mindannyiunk szívében megszületne Jézus
Krisztus, a világ megváltója!

Tóth András
plébános

TISZTELT BEJCGYERTYÁNOSIAK!
Az előző évhez hasonlóan az idei sem volt
könnyű. A vírushelyzet nagy kihatással volt a
mindennapjainkra, sok tekintetben megváltoztatta
az emberi kapcsolatokat, bizonytalanná tette a
közösségek, a családok életét. Sok tanulsággal
szolgált ez az időszak. Megmutatta, hogy
mennyire vagyunk megértőek, szolidárisak
egymással, mennyire értjük meg a fiatalokat, akik
szeretnék jókedvűen, szabadon élni az életüket,
mennyire
tudjuk
elfogadni
azt,
hogy
mindannyiunknak tenni kell azért, hogy esélyt
adjunk embertársainknak a fertőzés, betegség
elkerülése érdekében.
Ebből a helyzetből is van kiút, ha képesek
vagyunk nem csak önmagunkra, a saját
igényinkre gondolni, ha képesek vagyunk
önfegyelemmel élni, szabadságunk egy részét
feladni. Az óvatosság nem egyenlő a félelemmel,
de vigyáznunk kell egymásra! Választani kell a
találkozások, az összejövetelek és a magunk,
hozzátartozóink és embertársaink egészsége
között. Véleményem szerint jelen helyzetben az
utóbbi a fontosabb. Számos tervezett közösségi
rendezvényünk, programunk elmaradt ebben az
évben is, de a lakosság többsége megértette, hogy
miért. Felelősségteljes magatartással, összefogással véget ér ez az embert próbáló időszak!
Az emberi kapcsolatok fenntartására, ápolására, a
személyes találkozástól eltekintve, számtalan
lehetőség van, most ezeket részesítsük előnybe.
A 2021-es évről szólva elsőnek kell
megemlékezni volt polgármesterünkről, Pados
Zsigmondról, akitől áprilisban vettünk végső
búcsút. Nyugodjék békében!
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Belügyminisztérium pályázaton közel 20 millió
Ft támogatást nyertünk az Új-hegyi bejárattól
kezdődően a Belső-hegyig vezető járda
felújításra. Ehhez a támogatáshoz viszont nem
kevés, 3,5 millió Ft önerő is szükséges.
Kistelepülési rendezvények támogatására 1 millió
Ft összeget kaptunk, amelyet sátor beszerzésére
és az idei Közösségi Nap költségeinek fedezésére
fordíthattunk. Az Országfásítási Program
keretében 26 fa került elültetésre a játszótéren és
a temetőben. A szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó támogatásból 26 erdei
köbméter fát tudtunk kiosztani a pályázati
feltételek szerinti rászorulóknak. A Béke, Ady és
József Attila utcák útfelújítására és új falubusz
beszerzésére irányuló Magyar Falu Programban
beadott pályázataink nem nyertek. Lehetőség
szerint ezekre újból pályázunk. Nyőgér község
gesztorságának köszönhetően átadásra került a
felújított óvoda és elkészült a szintén felújított
központi orvosi rendelő. A felsőoktatási tanulók
Bursa Hungarica pályázatára 1 pályázat érkezett,
amelyről a Képviselő-testület támogató döntést
hozott.
A bolt elé további kerékpártárolók kerültek
kihelyezésre. Közterületeinken területrendezés,
virágosítás zajlott, sok esetben önkéntesek
közreműködésével. A közművelődési feladatok
ellátását végző, civil működtetésű Teleház
folyamatos
nyitvatartással
biztosította
a
Közösségi Színtér működését. A hagyományos
szolgáltatásokon túl az egészségügyi alapellátás
szakmai
irányításával
közreműködött
Bejcgyertyános, Nyőgér, Sótony lakosság Covid
védőoltás igénylésének, időpontjainak és szükség
esetén a szállításának szervezésében. Közösségi,
kulturális rendezvények tartására csak június
közepétől nyílt lehetőség. A helyi népi
kézművesség ápolásának, fenntartásának céljából
kosárfonás
műhelyfoglalkozások
zajlottak.
Augusztusban az önkormányzat és a civil
szervezetek,
csoportok,
önkéntesek
összefogásával megtartásra került a Közösségi
Nap. Pályázati támogatást nyertünk kosárfonó
szakkör szervezésére, mely várhatóan a jövő
évben, a járványhelyzettől függően kerül
elindításra.
Ezúton köszönöm meg a Képviselő-testület
tagjainak, a Nyőgéri Közös Önkormányzati
Hivatal
munkatársainak, a
Falugondnoki
Szolgálat és a Bejcgyertyánosi Teleház
dolgozóinak, a civil szervezetek és csoportok
vezetőinek és tagjainak és nem utolsósorban az
önkéntes munkát végző lakosoknak a település
érdekében kifejtett tevékenységüket!
Áldott, békés Karácsonyt kívánok!
Lendvai Veronika polgármester
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NIL NOCERE - NE ÁRTS!
Az egészségügyben szerzett 25 éves szakmai
tapasztalattal, a település lakóiért polgármesterként és volt
diplomás szakdolgozóként is érzett felelősséggel, engedjék
meg, hogy külön cikkben is írjak a járványügyi helyzetről.
A hippokratészi eskü lényege a nil nocere - ne árts. A
koronavírus járvány okán különösen fontos e jelmondat
betartása a nem egészségügyi dolgozók részéről is. A
koronavírus fertőzés lehet enyhe lefolyású, de okozhat
súlyos megbetegedést és előfordulhat végzetes kimenetel
is. A fertőzést a védőoltással rendelkező és védőoltással
nem rendelkező egyének is elkaphatják és akár
tünetmentesen, észrevétlenül továbbadhatják. A fertőzési
lánc megszakítása érdekében az egyéni és közösségi
óvatosság és az egymással szembeni felelősségteljes
viselkedés elengedhetetlen. A sokat hangoztatott
távolságtartás,
az
arcmaszk
használata,
a
kézfertőtlenítés is nagyban hozzájárul, hogy magunkat
és embertársainkat is védjük.
• Bejcgyertyános
Község
Önkormányzata
a
járványhelyzetben is biztosítja a település működését, a
közszolgáltatásokat. Az egészségügyi alapellátást végző
háziorvosunkkal, dr. Fehér Áronnal történő folyamatos
egyeztetés történik. Szakvéleményével egyetértve sem
beltéri, sem kültéri csoportos rendezvény,
összejövetel megtartását nem kezdeményezzük és
semmi esetre sem javasoljuk! Ezt a Képviselő-testület
is elfogadta, s ezért maradt el a közmeghallgatás, az
Idősek Napja, s az adventi rendezvénysorozat és sok
egyéb program.
• Közterületeink látogatása – egyénileg – nem tilos, de a
gyülekezést, csoportosulást kérjük mellőzzék!
• Kérjük, hogy a boltban való tartózkodást kizárólag a
vásárlás időtartalmára korlátozzák!
• Az utcán, közterületen, nyilvános helyen az italozás
szigorúan tilos!
Településünk intézményei a járványügyi szabályok
betartása mellett végzik munkájukat. A lakosság körében
történő megbetegedés esetén gyógyszerek kiváltását és az
alapvető élelmiszerek helyi boltból történő házhozszállítását
elvégezzük. A háziorvosi szolgálat számára a
járványhelyzet komoly kihívás és rengeteg többletteher.
Háziorvosunk a járványhelyzet alakulásának megfelelően
módosíthatja a betegek fogadásának, ellátásának rendjét.
Ezekről telefonon és a kifüggesztésre kerülő
hirdetményeken lehet tájékozódni.
Szabadság miatt 2021. 12. 24-12. 31-ig dr. Mózer Gyöngyi
(Gérce, Kossuth telep 2/A) helyettesít. Telefon: 0695/476006, mobil: 06309698957 - Időpontkérés szükséges!
A Covid elleni védőoltás mindenki számára biztosított.
Javasoljuk, hogy a szakemberek véleménye, ajánlása
alapján döntsenek az oltás felvételéről! Az aktuális
járványügyi
intézkedések
folyamatos
figyelemmel
kísérésére és a járványügyi szabályok maradéktalan
betartására kérem a lakosságot!
Vigyázzunk magunkra és egymásra, és ne ártsunk
másoknak!
Lendvai Veronika polgármester
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Tisztelt Lakosság!

Napfényes és Betyáros híreink

A község szeptembertől megválasztott falugondnokaként
először is szeretném megköszönni a kedves befogadást,
ami segített nekem abban, hogy megismerjem a
számomra még ismeretlen kisfalunkat. Feladataimat
örömmel végzem. Jó érzéssel tölt el, hogy hasznos
munkát végezhetek a gyerekekért, idősekért és
mindenkiért, akinek szüksége van a segítségre.
Igyekszem a legjobb tudásom szerint végezni a
feladataimat. Remélem, még sokáig dolgozhatok ebben a
kedves kis faluban, és mint falugondnok hasznos munkát
végezhetek a jövőben is.

Hát, ez a beszámoló sem lesz
sokkal hosszabb a tavalyinál.
Sajnos. A vírushelyzet bár
látszólag kicsit enyhült, mégis
sok tervünket áthúzta. Fel
akartuk kicsit éleszteni a Betyár
Klubot, mellyel a gyerekeknek
szeretnénk
programokat
biztosítani. Ez egész más
formában
történne,
mint
korábban, hiszen akkor főleg az
iskolás korosztályt próbáltuk programokkal
szórakoztatni, most az ovis, vagy még kisebb
gyerekek vannak többségben. Nekik persze mások
az igényeik. Gyermeknapot, falunapi versenyt
szerveztünk nekik, és a Halloween sem maradt el. A
szüretire is meghívtuk őket. Amikor már kicsit
kezdtünk belerázódni, ha lassan is, de növekedett a
résztvevők száma, a tervezett beltéri karácsonyváró
programokról már le kellett tennünk. Szerencsére a
Mikulás azért eljutott a gyerekekhez, s szinte
mindenki megkapta a csomagját. Őszintén bízunk
benn, hogy tavasszal folytathatjuk a megkezdett
tevékenységet.
Az énekkar is túl nyugis évet zár. Itthon a falunapon
szerepeltünk, ezen kívül a sárvári adventen léptünk
fel ismét a Posta téren. Örülünk, hogy már évek óta
visszahívnak minket, még így is, hogy idén
csökkentették a fellépők számát.
Próbálkoztunk egy szüreti szervezésével, hát, a
létszám igencsak családias volt. Örülnénk, ha
többen csatlakoznának hozzánk ilyen alkalmakkor,
bár akik ott voltunk, jól éreztük magunkat.
Elhatároztuk, ha már a bemutatók száma
lecsökkent, és vagyunk páran, akiknek hiányérzete
támadt a közösségi tennivalók terén, bővítjük
tevékenységi körünket. Így kezdtük el a falu
díszítgetését először az őszi, majd a karácsonyi
dekorációkkal. Ezt a későbbiekben szeretnénk
folytatni, bővíteni, minél egyedibbé tenni.
Örülnénk, ha ebbe az örömteli munkába másokat is
be tudnánk majd vonni. A használható, egyedi
ötleteket bármikor szívesen fogadjuk! Sajnos a
viharos szél megrongálta kicsit a fákat, lerázott
díszeket, egy égősort is tönkretett, azért még maradt
fenn pár.
Ezúton szeretnénk megköszönni a tűzoltóknak,
hogy ha segítséget kérünk, közülük valakire,
valakikre mindig számíthatunk. Legyen az hordócipelés
dekoráláskor,
a
gyerekprogramok
színesítése, vagy éppen forralt bor készítés egy
közösségi rendezvényen.
Ezúton kívánom, hogy mindenkinek egészségben,
boldogságban teljen a karácsonya, szilvesztere,
egyen, igyon, mulasson, vagy pihenjen, amennyi jól
esik. S jövőre legyen több alkalmunk találkozni, s
ha lesz alkalom, azon minél többen vegyenek is
részt!
Péntek Enikő

Szeretnék Önöknek minden jót kívánni, békét,
nyugalmat és jó egészséget! Tisztelettel és szeretettel:
Hajas Sarolta
falugondnok

Tisztelt Olvasók!
A hosszú, kényszerű
zárva
tartás után júniustól újra nyitva
a könyvtár. A
Vas
Megyei
Könyvtár Ellátási Rendszer is
újraindította a
kistelepülési
programokat. Korlátozottan különböző programok
szervezésére volt lehetőség. Július elején volt Ringató
foglalkozás a 0-3 éves korosztálynak, augusztus végén
egy
ismeretterjesztő,
egészségvédelmi
előadást
hallgathattak meg az érdeklődők. Három alkalommal
kézműves foglalkozások tartására is volt lehetőség,
melyen a gyerekek lelkesen készítettek különböző
díszeket, tárgyakat. Negyedévente új könyvekkel is
bővül
könyvtárunk
állománya,
szépirodalmi,
ismeretterjesztő és gyermekkönyvek is találhatók a
polcokon. A könyveken kívül DVD-k, kötelező
olvasmányok, mesefilmek, romantikus- és akciófilmek is
kölcsönözhetők.
A könyvtárban lehetőség van folyóiratok (Nők lapja,
Praktika, Story, Otthon) helyi olvasására és
kölcsönzésére. Szeretettel várunk minden eddigi és
leendő olvasót, érdeklődőt. Áldott, Békés Karácsonyi
Ünnepeket!
Tamics Jánosné
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KEDVES BEJCGYERTYÁNOSIAK!

Ismét eltelt egy esztendő, ezért szeretném
összefoglalni idei megmozdulásainkat. Január
első napjaiban máris egy autót kellett menteni a
Béke utca elején az árokból. Szerencsére
személyi sérülés nem történt. Még ebben a
hónapban vezetőségi gyűlést tartottunk, ahol az
idei célokat fogalmaztuk meg, és összeállítottuk a
költségvetés tervezetet.
Márciusban pályázatot adtunk be az Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatósághoz.
Pályázatunk sikeres volt, közel 600.000 Ft
értékben eszközöket és védőfelszerelést nyertünk.
Ezek már a birtokunkban vannak.
Ebben az évben a megyei napilap minden
hétvégén bemutatott egy önkéntes tűzoltó
egyesületet. Április elején mi kerültünk sorra,
ahol egy cikket, és néhány fotót közöltek rólunk.
Májusban újra felállítottuk a májusfákat.
Júniusban egy eltűnt idős ember keresésében
vettünk részt. Nagy volt az ijedség, de
szerencsére sikerrel zárult a „kaland”.
Júniusban Enikő kezdeményezésére közös
játszótéri pikniket, gyereknapot tartottunk. A
rendezvény vidám hangulatban zajlott, a
gyerekek boldogok voltak, és mi felnőttek is
örültünk, hogy végre kiszabadulhattunk a Covid
zárlatból.
Júliusban
a
hagyományos
körmenetet
színesítettük jelenlétünkkel. Még szintén
júliusban történt, hogy lángra kapott egy már
learatott tarló, ami lakóházakat is veszélyeztetett.
Sajnos jármű hiányában csak szikracsapókkal
próbáltuk megfékezni a tüzet. Ez részben sikerült,
de egyik irányba elharapóztak a lángok.
Szerencsére a sárvári hivatásosok időben
érkeztek, és könnyű szerrel megállították a
lángokat.
Augusztus
hónapunk
mozgalmas
volt.
Rendhagyó időben, nyár közepén tartottuk a
közgyűlésünket, figyelembe véve a korábbi
korlátozásokat. A közgyűlés egyebek mellett
ismét egy fiatal, szorgalmas tűzoltót, Németh
Dánielt fogadta soraiba. A hivatalos rész után
kötetlen beszélgetéssel, és szabadtéri piknikkel
folytatódott a rendezvény. A hónap végén Sótony
barátságos tűzoltóversenyt, de inkább csapat
építést,
rendezett.
Eredetileg
3
csapat
részvételével, de végül csak Sótony és mi voltunk
jelen. Fő célja a gyakorlás, és a jó szomszédi
viszony ápolása volt. Mindkét kitűzött célt
sikeresen teljesítettük. A hangulat kitűnő volt,
folytatás várható.
Szeptemberben
a
szüreti
felvonuláson
képviseltettük magunkat, majd az őszi dekoráció
súlyos kellékeit segítettünk helyszínre szállítani,
és mozgatni.
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Október elején megyei tűzoltó találkozó volt
Szombathely főterén. Zászlóval, 8 fővel
képviseltük magunkat, és az összetartozást. A
hónap utolsó napján egy autó mentésénél
segédkeztünk a pusztahegyi bejárónál, majd
november 1-jén a falu másik végén, Kám
irányában történt balesetnél voltunk jelen. A
hónap második felében felállítottuk az adventi
koszorút, kivilágítottuk a szerházunkat, és
szombatonként a szokásos forraltbor mellett
meggyújtottuk az aktuális adventi gyertyát.

A
napokban
a
templom
díszítésében
segédkeztünk, és jutott még egy baleset is a
Szabadság utcában. Szerencsére nem sérült meg
senki, de sokkal nagyobb baj is lehetett volna.
Év vége közeledtével ezúton kívánok minden
kedves bejcgyertyánosi lakosnak békés, boldog
Karácsonyt, sikerekben gazdag új esztendőt, és
kérek mindenkit, hogy ne feledkezzenek meg
rólunk jövő évi adóbevallásukban és adójuk 1%
támogassák egyesületünket.
Pados Balázs ÖTE elnök
KEDVES BEJCGYERTYÁNOSI LAKOSOK!

Tavaly még bizakodva gondoltunk a 2021-es
évre, és reméltük, hogy véget ér a járvány. A
védőoltás megjelenése és a vakcinák felvétele
bizalmat keltett bennünk, remélve, hogy véget ér
ez a gonddal, félelemmel megtöltött életünk.
Sajnos a vírus csak nyáron csendesedett. Mi, a
Nyugdíjas Klub tagjai július 21-én találkoztunk.
Visszaemlékeztünk a tavaly elmaradt kerek
születésnapot ünneplő tagokra, ők rózsát kaptak.
20 éves a Nyugdíjas klub, az évfordulót egy
közösen elfogyasztott tortával ünnepeltük. Részt
vettünk a falu közösségi napján, tréfás
jelenetekkel szórakoztattuk a közönséget.
Terveztünk őszre is találkozót, de sajnos nem jött
össze, a vírus terjedése miatt. Az egészség
mindennél fontosabb. A mi korosztályunk már
nem olyan ellenálló a fertőzéssel szemben.
Év vége közeledik. A falu minden lakójának
áldott békés karácsonyt, jó egészséget és boldog
új évet kívánok a Nyugdíjas Klub nevében.
Korcz Imréné Klubvezető
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HELYI ADÓK BESZEDÉSÉNEK
ÉRTÉKELÉSE, ADÓIGAZGATÁSI
TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA
Magyarország
Alaptörvénye
és
az
önkormányzati
törvény
biztosítja
az
önkormányzatoknak azt a jogot, hogy a
törvényben meghatározott keretek között helyi
adókat vezethessenek be. A helyi adóztatás
alapja a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény (Htv.). Az önkormányzat szuverén
módon dönthet arról, hogy gazdálkodási
feladatai és az ehhez szükséges forrásképzés
érdekében él-e és milyen mértékben - törvényi
keretek között - a helyi adóztatás eszközével.
A Képviselő-testület a helyi adók beszedésének
tapasztalatait évente értékeli. A helyi adókat
törvényi szabályozás szerint évi két egyenlő
részben március 15-ig és szeptember 15-ig
lehet pótlékmentesen megfizetni. Az iparűzési
adónál az előbbieken túl az előző évi
adókülönbözetet május 31-ig kell megfizetni.
A beszámoló alapja a 2021. december 2-án
készített informális számfejtés, amely alapján
ez évben eddig az önkormányzatnak összesen
5.601.037,- Ft bevétele volt.
Iparűzési adó
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek
növelése érdekében 1998. január 1-től
bevezetésre került a helyi iparűzési adó,
melynek mértéke jelenleg az adóalap 2%-a.
2021. január 1. napjától megszűnt az ideiglenes
jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi
adófizetési kötelezettség.
Az adónyilvántartó program listája szerint 51
adófizetésre kötelezett vállalkozást tartunk
nyilván. Az eddigi adatok alapján 2021. évben
az önkormányzat iparűzési adó bevétele
4.804.929,- Ft.
Gépjármű adó
A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott
gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyarország
területén közlekedő, külföldön nyilvántartott
tehergépjármű után gépjárműadót kell fizetni.
Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba
helyezését követő hónap első napján kezdődik.
Az adókötelezettség annak a hónapnak az
utolsó napjával szűnik meg, amelyben a
gépjármű a forgalomból kivonásra került. A
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gépjármű
tulajdonjogában
bekövetkezett
változás esetén a tulajdon váltást követő év
január első napjától a gépjármű új tulajdonosa
minősül adóalanynak.
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási
feladatokat 2021. január 1. napjától a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át. Az
önkormányzati adóhatóságoknál a 2020.
december 31-ig keletkezett adókötelezettségek
behajtásának feladata maradt.
Az eddigi adatok alapján 2021. évben az
önkormányzat gépjármű adó bevétele 48.324,Ft, melynek teljes összege továbbutalásra
került a Magyar Államkincstár részére.
Magánszemélyek kommunális adója
A 2017. január 1-től bevezetésre került a
magánszemélyek kommunális adója, melyből
2021-ben 760.524,- Ft bevétel keletkezett.
Pótlék
Az adók késedelmes megfizetése esetén pótlék
kerül felszámításra, amelynek mértéke naponta
az aktuális jegybanki alapkamat kétszeresének
365-öd része. A 2021-es évben fennálló helyi
adók után megállapított pótlékelőírás 121 főre
mutatkozik, összes bevétel a 2021-es évben
35.584,- Ft.
Fentiek alapján idén is elmondható, hogy
községünkben - nyilván egy-két kivételtől
eltekintve - kifejezetten jó az adózási morál.
Saját adószámlájának egyenlegéről ügyfélkapus
regisztrációval itt tájékozódhat:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
Ezúton köszönöm meg, hogy tisztességesen fizették
a gépjárműadót, hozzájárulva ezzel a közfeladatok
ellátáshoz!
Békés Karácsonyt kívánva:
Dr. Lendvai Róbert jegyző
Hulladékszállítási ügyfélszolgálat:
9600 Sárvár, Szatmár utca 45. Elérhetőség: 06/94/200-240
Személyes ügyfélfogadási idő:
kedd 10:00-17:00, csütörtök 8:00-14:00
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