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Városházi Hírek

Zöldhulladék-gyűjtőpont

Május hónap a beszámolók időszaka 
volt, hat terület éves tevékenységéről ka-
pott számot a képviselő-testület a május 
31-ei ülésén. 

Egy költségvetési szerv életében, műkö-
désében mindig nagyon fontos tevékenység 
a gazdálkodás, melyről évente a zárszám-
adás nyújt végleges képet. Az önkormány-
zat kötelező feladatainak ellátását 2017. 
évben 4 intézmény, valamint a polgármes-
teri hivatal működésével biztosította. Az 
önkormányzat gazdálkodásának jogi ke-
reteit egyrészt az államháztartásról szóló 
törvény, a központi költségvetésről szóló 
törvény, másrészt az önkormányzat éves 
költségvetése határozzák meg. A zárszám-
adás kapcsán megállapítást nyert, hogy az 
intézmények takarékos gazdálkodás mel-
lett a költségvetés nyújtotta kereteken belül 
maradtak úgy, hogy a folyamatos működés 
biztosított volt egész éven át. Tóth József 
polgármester a napirend tárgyalása kap-
csán kiemelte, hogy nagyobb problémák 
nélkül, a tervezettnek megfelelően teljesült 
az önkormányzat 2017. évi költségvetése, 
sem működési, sem beruházási hitel fel-
vételére nem volt szükség, illetve vagyon 
vesztés sem történt.

A Polgári Szociális Központ éves tevé-
kenységéről szóló beszámoló átfogó képet 
nyújtott a szakmai munkáról, melyet el-
ismeréssel illetett a képviselő-testület. Az 
intézmény jelenleg két helyen működik, 
a Dózsa György u. 1. sz. alatti épületben 
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, a 
Házi segítségnyújtás valamint itt történik 
a központi irányítás, a Barankovics tér 
12. sz. alatt található a Támogató Szolgá-
lat, az Idősek Nappali Ellátása, valamint a 
Szociális étkeztetés. Tóth Árpádné intéz-
ményvezető elmondta, hogy ideális meg-
oldást jelentene egy új nagyobb épületben 
történő elhelyezés és működés, ahol a kü-
lönböző szolgáltatások egy épületen belüli 
elérése mind a lakosság, mind pedig a ve-
zetés szempontjából kedvezőbb feltételeket 
teremtene. Jelenleg a két telephelyen a tár-
gyi feltételek csak részben felelnek meg az 
előírtaknak. Az intézmény végleges elhe-
lyezésére megoldást jelenthetne a Polgár, 
Kiss E. u. 8. sz. alatti (volt orvosi rendelő) 
épület feladatellátásra megfelelő felújítása, 
kialakítása, de ezen célra a 2016. évben 
benyújtott pályázat sajnos nem nyert tá-
mogatást. A képviselő-testület döntésében 
megfogalmazta, hogy a Polgári Szociális 
Központ végleges székhelyéül a Kiss E. u 
8. sz. alatti önkormányzati ingatlant jelöli 
meg, és az elhelyezéssel kapcsolatos felada-

tok kidolgozására a költségvetési koncep-
ció elkészítésének időszakát jelölte meg.   

A közterületünk rendje és tisztasága 
mindannyiunk közérzetét, biztonságér-
zetét befolyásoló tényező. E rend és tisz-
taság hatékonyabb védelme céljából köz-
terület-felügyelet működik városunkban, 
melynek éves tevékenységét is tárgyalta a 
képviselő-testület. A közterület felügyelő 
munkáját 6 fő településőr segíti,  hosszú 
távú közfoglalkoztatás keretében, illetve 
a város különböző pontjain elhelyezett 32 
db térfigyelő kamera nyújt tájékozódási 
lehetőséget  a városban történtekről. Min-
den évszaknak megvan az a sajátossága, 
amely a közterületen problémaként me-
rül fel: télen a síkos, csúszós járdaszaka-
szok, ahol a tulajdonosok nem takarítják 
el a havat, tavasztól-őszig az elhanyagolt, 
gyomos ingatlanok, mely utóbbi probléma 
2017. évben 59 esetben került jegyzésre. Az 
ebrendészeti feladatok ellátása is a közte-
rület-felügyelet feladata. Az elmúlt évben 
71 db kóbor eb került befogásra és elszállí-
tásra az egyeki gyepmesteri telepre, mely-
nek költsége 573.998 Ft volt. E gyakorta 
vissza-vissza térő problémára megoldást 
csak az jelentene, ha minden kutyatulajdo-
nos betartaná a felelős állattartás szabálya-
it! A napirend tárgyalása során felvetődött 
a képviselők köréből a közterületi szeme-
telés, melyben tartós eredményt – hulla-
dékgyűjtő edényzetek biztosítása mellett 
- szintén csak állampolgári fegyelemmel 
érhetünk el. 

Az önkormányzat a közigazgatási terü-
letéhez tartozó termőföldek őrzéséről me-
zei őrszolgálat létesítésével gondoskodhat, 
melynek alapján városunkban 2016. január 
1-től 4 fővel működik a mezei őrszolgálat. 
A mezei őrszolgálat elmúlt  évben végzett 
munkájáról adott számot a május 31-ei 
ülésen. A szolgálat irányítását Német Máté 
irodavezető, szakmai vezetését Gulyás 
Szabolcs vezető mezőőr végzi. A mezőőri 

szolgálattal érintett terület nagysága 8.654 
ha. A mezőőr a hét minden napján teljesít 
szolgálatot, naponta átlagosan 65-70 km-t 
tesznek meg. Napi szinten kapcsolatban 
vannak a vadásztársaságok hivatásos vadá-
szaival - a vadbetegségek megelőzése, ko-
ordinálása érdekében - a helyi rendőrség-
gel, akivel az elmúlt évben 38 alkalommal 
végeztek közös járőrszolgálatot. Munkájuk 
során fokozott figyelemmel vannak az ille-
gális fakivágások megelőzésében, melyben 
jelentős előrelépést sikerült elérni, lecsök-
kent a falopással érintett területek nagy-
sága. A mezei lopások és mezőgazdasági 
károkozások terén is javulás mérhető, je-
lentősnek mondható kártétel nem történt 
az elmúlt évben. Közreműködtek többek 
között illegális hulladéklerakás felderíté-
sében, engedély nélküli legeltetés miatti fi-
gyelmeztetésben, parlagfűvel szennyezett 
területek folyamatos ellenőrzésében. 

A mezei őrszolgálat feladata sokrétű és 
összetett. Nagyon fontos a szervezet életé-
ben a „közös hang” megtalálása a termé-
szetben járó, és ott gazdálkodó személyek-
kel. Hisz legtöbb esetben a célok közösek, 
mert aki a természetben jár attól elvárható, 
hogy környezetünket óvja, hogy az meg-
maradjon utódainknak. Legyen az gaz-
dálkodó, horgász, vadász vagy csak termé-
szetjáró. Ezzel a céllal járják a mezőőrök 
nap mint nap a polgári külterületet.             

Molnár Jánosné, szerk.

Előző számunkban felhívtuk a lakosság 
figyelmét a szennyvíztisztító telep mellett 
kialakított zöldhulladék-gyűjtőpont rendel-
tetésének megfelelő használatára. A gyűj-
tőpont kialakításakor arra a problémára 
keresett megoldást az önkormányzat, hogy 
a lakókörnyezet rendezése során felgyülem-
lett zöld hulladék (levágott fű, ágak, kivá-
gott bokrok) elhelyezése biztosított legyen 
azok számára is, akik a saját portájukon, 
kertjükben nem tudják azt elhelyezni.  Saj-
nálattal tapasztaltuk, hogy a gyűjtőpont 
használata során nem csak növénymarad-
ványok kerültek ki, hanem építési- bontási 
törmelék és kommunális hulladék is. A ki-
alakult helyzetet kezelve megtörtént a terület 
rekultiválása, és annak helyes használatának 
őrzésére személyi jelenlét került biztosításra. 
Mind hétközben,  mind hétvégén biztosított 
a terület felügyelete, így azonnal észlelhető a 
rendeltetésellenes használat. Ismételten kér-
jük a lakosságot a zöldhulladék-gyűjtőpont 
helyes és környezettudatos használatára!  

Molnár Jánosné, szerk.



2018. június PolgárTárs 3. oldal

Városházi Hírek
Beszámoló a Polgármesteri 
Hivatal 2017. évi tevékenységéről

Döntés született a lakáscélú támogatások I. félévi fordulójában

Gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi feladatok 2017. évi értékelése

Törvényből adó-
dó kötelezettségének 
eleget téve adott szá-
mot városunk jegy-
zője a polgármesteri 
hivatal elmúlt évi 
tevékenységéről a 
képviselő-testület-
nek. A beszámoló az 
információk, adatok 
összegzésével, tény-
szerűségre törekedve 

mutatta be a feladatok ellátását, mennyiségét, valamint értékelte 
az elvégzett munkát abból a szempontból, hogy az mennyire fe-
lelt meg a jogszabályoknak, a helyi szabályoknak, döntéseknek, 
előírásoknak és - nem utolsó sorban – mennyire felelt meg az 
ügyfelek, valamint a hivatal által megfogalmazott elvárásoknak, 
színvonalnak, minőségnek és értékrendnek. A Polgári Polgármes-
teri Hivatal 24 fő köztisztviselő alkalmazásával látja el feladatait, 
három iroda és egy titkárság szervezeti egységben közcélú mun-
katársak segítségével. A dolgozók körének 60%-a felsőfokú vég-
zettséggel rendelkezik. A szakmai ismeretek bővítése, fejlesztése 
azonban elengedhetetlenül szükséges a színvonalas munkavégzés 
biztosítása, fenntartása érdekében. A képzések, továbbképzések 
tervezetten történnek, igazodva a feladatokhoz, az elvárásokhoz, 
a jogszabályi változásokhoz, illetve a közigazgatás korszerűsítésé-
nek igényeihez. Az elmúlt években tapasztalt hatáskörelvonások 
és illetékességi szabályok változását követően többek között helyi 
szinten maradt a szociális- és gyermekvédelmi feladatok ellátása, 
az adóigazgatás, egyéb hatósági feladatok, a közfoglalkoztatás, a 
pénzügyi, a városüzemeltetési feladatok ellátása, melyek során 
2017-ben  21.873 ügyirat született. 

Összességében megállapításra került, hogy a hivatal a 2017. évi 
feladatait eredményesen teljesítette. Továbbra is célként került 
megfogalmazásra a hivatali ügyintézés, a hivatali szolgáltatások 
minőségének a fejlesztése, az ügyintézés lehetőség szerinti gyorsí-
tása és ésszerűsítése. Érvényesülni kell az udvarias magatartásnak, 
a segítőkész hozzáállásnak, a törvényességnek, a szakszerűségnek 
és a pontosságnak. 

Molnár Jánosné, szerk.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvény meghatározza a települési önkormányzat gyermekvé-
delmi, gyermekjóléti feladatait, a helyi ellátórendszer kiépíté-
sével, működtetésével, a gyermekek ellátásának megszervezé-
sével kapcsolatos teendőit. A 2017. évi feladatellátásról kapott 
beszámolót a Képviselő-testület, mely összegezte a Polgár-
mesterei Hivatal, a Polgári Szociális Központ és a Napsugár 
Óvoda és Bölcsőde intézmények gyermekvédelmi feladatok 
ellátásában végzett munkáját. Az önkormányzat által nyújtott 
pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása keretében a jegy-
ző a gyermekvédelmi törvény alapján megállapítja a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, melyre te-
lepülésünkön 2017. évben 610 fő volt jogosult. Szintén a jegyző 
feladata a hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet 
megállapítása. Az értékelési időszakban hátrányos helyzetről 
343 esetben, míg halmozottan hátrányos helyzetről 177 ese-
tében készült döntés. Az önkormányzat úgynevezett önként 
vállalt feladatként bérlettámogatásban részesíti helyi rendelete 
alapján azokat a középiskolás gyermekeket, akik lakóhelyüktől 
távoli intézményben tanulnak. Ezt a támogatást az elmúlt év-
ben 37 fő vette igénybe. 

A gyermekvédelmi rendszer hatékonyan működő jelzőrend-
szeren alapul, amelyben fontos szerepe van az oktatási intézmé-
nyeknek, védőnőknek, házi gyermekorvosoknak, akik a gyer-
mek veszélyeztetettsége esetén jeleznek az illetékes Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálatnak. Az elmúlt évben a legtöbb jelzés, 
123 esetben a közoktatási intézményből történt, ezt követte a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók jelzése 48 
esetben. 

A képviselő-testületi ülésen az elmúlt évhez hasonlóan ismét 
megfogalmazódott, hogy a házi gyermekorvostól érkező jelzés 
minimális, pedig elsősorban ők észlelhetik a gyermekek elha-
nyagolásának, nem megfelelő ellátásának, a kisebb és nagyobb 
fokú szülői veszélyeztetésnek elsődleges jeleit. Szó esett továbbá 
az iskolai hiányzások magas számáról, melynek visszaszorítása 
érdekében nagyon szükséges a jelzőrendszer minden érintett 
tagjának a partneri együttműködése.

Molnár Jánosné, szerk. 

A lakáscélú támogatásokról szóló hatályos önkormányzati rendeletnek megfele-
lően 2018. május 31-ig döntés született a támogatási kérelmekről. 51 család nyújtott 
be kérelmet, melyből 45 felelt meg a rendeletben foglalt feltételeknek, így összesen 
15.650.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtottunk a kérelmezők részére, 
melyet használt lakás vásárlás céljára, illetve 2 esetben új lakás építésére önerőként 
tudnak felhasználni. 

A sikeres pályázóknak gratulálunk, kívánjuk, hogy településünkön és új otthonuk-
ban érezzék jól magukat!

Andorkó Mihályné, irodavezető Kiss Endre és családja szerződésaláírás közben
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A város belterületi 
szilárd burkolatú út-
felületeinek kátyú-
zása 2018. május 07.-
én elkezdődött, mely 
munkálatok területi 
és időbeni ütemezés 
szerint folynak. Az 
előző évek gyakor-
latát alapul véve, il-
letve a rendelkezésre 

álló összeg lehatékonyabb felhasználását szem előtt tartva a terüle-
ti és időbeni ütemek az alábbi kiosztás szerint lettek kijelölve:

I. ütem: 2018. 05. 07.-2018. 05. 20.
A város délkeleti területe (a Bacsó u- Árpád u. által határolt vo-

naltól kifelé eső utcák)
II. ütem: 2018. 05. 21.- 2018. 06. 10.
A város északkeleti területe (a Szabadság u.- Bacsó u.- Rákóczi 

u.- Üdülő és a volt 35.számú út által közrefogott terület)
III. ütem: 2018. 06. 09.- 2018. 06. 17. 
Központi belterület (a Hunyadi u.- Mátyás u.- Kolozsvári u.- Ba-

csó u.- Szabadság u.- volt 35.sz út által bezárt terület)
IV. ütem: 2018. 06- 18.-2018. 06. 23.
A város északnyugati területe (a Bajza u.-Vereckei u.- Szőlő u. 

–Nagyváradi u.-Kolozsvári u. által határolt terület)
A Mátyás u. - Kolozsvári u. (a Petőfi utcától a Táncsics utcáig) 

teljes felületi aszfaltozása augusztus hónapban fog megkezdődni, 
így a munkák megkezdéséig az érintett szakaszon csak ideiglenes 
kátyúfeltöltést végzünk. A Kárpát utcán szintén csak a legszüksé-
gesebb beavatkozásokat tesszük, mivel az utca útburkolatának tel-
jes felújítására pályázat került benyújtásra. Az időbeli ütemezések 
menetét az időjárás (csapadék) befolyásolhatja, ezért abban kisebb 
eltérések lehetnek. 

Az útjavítási munkálatok elvégzéséig tapasztalható közlekedé-
si nehézségekért, esetlegesen okozott kellemetlenségért ezúton is 
kérjük a lakosság türelmét és megértését!

Hágen József intézményvezető

KÁTYÚZÁS 2018. 

– Tájékoztatás a városban fo-
lyó útjavítási munkálatokról

Üzletek és vendéglátóhelyek 
éjszakai nyitva tartási rendje

Szem előtt tartva a lakosság életkörülményeinek és a pihenéshez 
való jogának biztosítását 2018. január 1-től - a képviselő-testület 
döntése értelmében - az üzletek és vendéglátóipari egységek nem 
tarthatnak nyitva éjszaka 22.00 órától másnap reggel 04.00 óráig.  
A képviselő-testület ezen korlátozásra vonatkozó döntését indo-
kolta, hogy az elmúlt évben megnövekedett a lakossági bejelenté-
sek száma egyes üzletek és vendéglátó-egységekre vonatkozóan, 
melyben a környéken lakók a vendégkör, illetve a vásárlók maga-
tartását panaszolták. A döntés megalapozásához 2017-ben megke-
restük a Rendőrséget, aki 64 bejelentésről nyújtott tájékoztatást, 
mely nagyobb részben kapcsolatba hozható az éjszakai nyitva tar-
tással, mivel ezek a bejelentések este 20.00 óra után érkeztek. Fi-
gyelembe véve a fiatalok szórakozási lehetőségének biztosítását, a 
rendelet értelmében lehetőséget nyújtottunk a vendéglátó üzletek 
számára, hogy a korlátozás alá eső időszakra eseti éjszakai nyitva 
tartási engedélyt kérjenek alkalmi rendezvények tartása céljából, 
melyet egy évben legfeljebb 15 alkalommal vehetnek igénybe. A 
2017. decemberében megalkotott rendelet értelmében nem adható 
eseti nyitva tartási engedély, ha a kérelem benyújtását megelőző 6 
hónapon belül az üzletet működtető üzemeltetővel szemben be-
nyújtott panasz alaposnak bizonyul, ha rendőri intézkedésre került 
sort, vagy a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése 
miatt közigazgatási bírság került kiszabásra.  Az eltelt időszakban 
szerzett tapasztalatok alapján  az üzlettulajdonosok - egy kivétellel 
- a rendeletben foglaltakat betartották. Hivatalunk felé az éjszakai 
nyitva tartással kapcsolatba hozható lakossági panaszbejelentés 
nem volt, a rendőrség részéről 1 db jegyzőkönyv érkezett, melyben 
nyitvatartási idő túllépést rögzítették.

A rendelet hatályba lépésétől eltelt félév alatt  csak néhány üzlet 
élhetett az alkalmi rendezvény lehetőségével, ezért a képviselő-tes-
tület újra gondolta ezen korlátozás időtartamát. Szem előtt tartva 
mind a pihenni, mind a szórakozni vágyó lakosok igényét, a vál-
lalkozói tevékenység segítése mellett a 6 hónapos tiltó korlátozást 
3 hónapra módosította, mely szerint: ha az alkalmi rendezvény so-
rán rendbontás, rendőrségi beavatkozás történik, a vállalkozó csak 
3 hónap elteltével kérheti az újabb hosszabbított nyitva tartást.  Ez 
a módosítás továbbra is ösztönzi a vállalkozókat arra, hogy az éj-
szakai nyitva tartás alatt biztosítsák a rendezvények zavartalan le-
bonyolítását úgy, hogy a lakosság egészséges életkörülményeinek 
és pihenéshez való joga megmaradjon.  

dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

Közfoglalkoztatás
Polgár Város Önkormányzata 2018. évben a Járási Startmun-

ka Mintaprogram keretén belül mintegy 1500 m járdaszakasz, 
valamint ehhez kapcsolódó csapadékvíz elvezető árok felújítását 
tűzte ki célul.  A programokat 15-15 fő közfoglalkoztatott bevo-
násával indítottuk el. A járda és csapadékvíz gyűjtők felújítási 
munkái jelenleg a Dózsa György, valamint az Iskola utcákon 
zajlanak. A programok megvalósítási helyei között prioritást 
élveznek Petőfi, Toldi, Lehel, Dankó, Hajnal, Gorkij Fasor, va-
lamint Gábor Áron utcák. A járdafelújítási munkálatok mellett, 

megoldásra vár az említett utcaszakaszok szikkasztó rendszerű 
csapadékvíz elvezető hálózatának iszaptalanítása, ahol a nem 
megfelelő lejtési viszonyok következtében egyes helyeken pan-
gó víz alakult ki. Az évek óta kialakult helyzet megoldását az 
érintett utcaszakaszok szintezése, előregyártott medertálcák, 
mederlapok kihelyezése, valamint kapubejárók átereszeinek 
cseréje oldhatja meg. Az említett építési és felújítási munkála-
tok tervezett befejezése 2018. október vége.

Német Máté, Műszaki irodavezető
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Programajánló 
Polgári Nyári Buliesték a város főterén

Country Est: 2018. 06. 23.,    Beat Est: 2018. 07. 07.
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár szerve-

zésében két nyáresti eseményre várjuk a város lakosságát. A 
néhány éve elindított program sorozat kiváló kikapcsolódási 
lehetőséget biztosít szinte minden korosztálynak a nyári idő-
szakban. Igyekeztünk igényes zenei kínálattal kiszolgálni a 
szórakozni vágyó lakosságot. Ezen a nyáron, a Buli estéken 
történő kellemes időtöltéshez első alkalommal a dallamos és 
egyre népszerűbb country zenét választottuk, második alka-
lommal pedig az 1960-as 70-es évek elsöprő zenei irányzatát, 
a Beat korszakot idézzük meg. Mindkét esten két-két zenekar 
fogja szórakoztatni a főtérre kilátogató közönséget. A Country 
Esten fellép a nyíregyházi Long Dusty Road és a tiszaújvárosi 
„Route 35” Country Band és három „line dance” csoport, va-
lamint lesz tánc tanítás is. A tanítás során bemutatott táncok, 
igen egyszerű lépésekből álló motívum fűzések, melyek szinte 
minden korosztály számára könnyen megtanulhatóak. Az igazi 
„buli” élmény az lenne, ha csoportok, baráti, munkahelyi kö-
zösségek country ruhába – csizma, kalap, farmer, kockás ing 
és mellény – beöltözve, egységesen jelennének meg és töltenék 
el az estét. A zenei és táncos impresszió mellé, a programokhoz 
illeszkedő gasztronómiai élménnyel is szolgálunk, hogy mi-

nél teljesebb legyen a szórakozásra, kikapcsolódásra szánt idő. 
Lesz, többek között roston sült csirkemell filé, tarja és kolbász, 
valamint az esthez illeszkedő sör és whiskey is. A Beat Esten, a 
korszak emblematikus zenéit a debreceni Kovács Tamás Band, 
valamint a legendás Beatles együttes slágereit a Budapestről 
érkező BlackBirds zenekar  fogja megeleveníteni a színpadon. 
A Beatles zenéjét szinte tökéletesen másoló zenekar, színpadi 
megjelenésében is teljesen azonosul a 60-as évek sztárjaihoz. 
Kijelenthetjük, hogy egy igazi nosztalgia esten vesz részt az, aki 
ellátogat a főtérre július 7-én. Ha valaki pedig kedvet érezne a 
táncoláshoz, ezen a napon is megteheti. Az est gasztronómiai 
különlegessége egy újszerű „hot-dog” lesz, melyről egyenlőre 
többet nem árulhatunk el. Minkét programunkhoz szervezünk 
egy kis meglepetés játékot az interneten eseményeinket követő, 
megosztó, ill. a helyszínen jelen lévő játékos kedvű közönsé-
günk részére, melyen színházjegyeket nyerhetnek a résztvevők. 
Várunk minden zene rajongót, kikapcsolódni, szórakozni, tán-
colni vágyó lakost, mindenkit, aki szeretne a barátai, ismerősei 
körében eltölteni egy tartalmas estét.

Bíró István, igazgató
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Májusi pillanatok Gyermeknap  a Téren
Egyházközségünkben kedves, szép ese-

mények, rendezvények voltak május hónap-
jában.

Már hagyomány, hogy Pünkösdhétfőn, 
miután megünnepeltük a Szentlélek eljö-
vetelét és az Egyház születését, közösségi 
napot tartunk. A program a templomban, 
szentmisével kezdődött. Idei esztendőtől 
a liturgikus naptár szerint ez a nap Szűz 
Mária, az Egyház anyja ünnepe. Az ő anyai 
segítségét kértük közösségünkre, hazánk-
ra, Egyházunkra. Ezután gyermekekből, 
felnőttekből, idősekből álló csoportok ve-
télkedője következett. Az elméleti és gya-
korlati feladatok három aktuális témához 
kapcsolódtak: Pünkösdhöz, illetve a Szent-
lélekhez, Szűz Máriához és az idén 160 éves 
templomunkhoz. A csoportok vidáman, 
ügyesen oldották meg a feladatokat, s tény-
legesen mindnyájan nyertesek voltak, akik 
részt vettek a vetélkedőben. Lehetőség nyílt 
a templomkertben beszélgetésre, játékra is. 
A találkozó ebéddel fejeződött be. Ezúton is 
köszönetet mondok minden segítőnek, tá-
mogatónak, minden jelenlévőnek!

A hónap utolsó vasárnapján került sor 
az elsőáldozásra, ami az egyik legszebb, 
legkedvesebb ünnep egy egyházközség éle-
tében. A prédikációban elhangzott, hogy 
Isten családjának tagjai vagyunk, s ahogy a 
szülő várja gyermekeit a családi asztalhoz, 
úgy vár minket is mennyei Atyánk az Ő há-
zába, az oltár asztalához. A családi asztalnál 
beszélgetünk és étkezünk. Az oltár asztala 
körül is kiönthetjük szívünket, elmondjuk 
köszönetünket, kérésünket, táplálkozha-
tunk az Oltáriszentséggel. E szentségnek 
sokatmondó nevei vannak: szeretet szent-
sége, élet kenyere, úton járók eledele. Jézus, 
lelkünk jegyese minden szentmisében hív: 
„Vegyétek és egyétek!” Minden szentmisé-
ben elhangzik a meghívás: „Boldogok, aki-
ket meghív menyegzői lakomájára Jézus, az 
Isten Báránya!” 

Adja Isten, hogy boldogan, hűségesen jöj-
jenek az elsőáldozó gyermekek, családjaik, 
egyházközségünk kicsiny, felnőtt, idős tagjai 
a menyegzői lakomára, ahol vár minket Jé-
zus és a mennyei Atya terített asztala!

Maga László, esperes, plébános

Az apróságok vették birtokba városunk fő-
terét május 27-én, az Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár által szervezett gyer-
meknapi rendezvény alkalmából. 

Május utolsó vasárnapja a gyerekeké. A 
közösségi intézmények szervezői országszer-
te kisebb - nagyobb volumenű eseményekkel 
készülnek erre a napra, a szülők apró ajándé-
kokkal, élményekkel kedveskednek gyerme-
keiknek. 

Intézményünk is több programelemből 
álló rendezvénnyel várta vasárnap délelőtt a 
polgári csemetéket.  Az 
volt a cél, hogy helyben 
biztosítsunk városunk 
kisebb lakói számára 
olyan szórakozási for-
mát, amely a gyermekek 
örömteli kikapcsolódá-
sát szolgálja. Reggeltől 
délután 13 óráig krea-
tív- és ügyességi játé-
kokból álló park biz-
tosította a folyamatos, 
aktív elfoglaltságot a lurkók számára. A lá-
nyok királylányos sminket kaptak és koronát, 
gyöngyékszereket készítettek, a kisfiúk lova-
gokká  váltak, megküzdöttek a sárkánnyal és 
különböző ügyességi tornákon próbálhatták 
ki magukat, miközben festett sebhelytetkókat 
szereztek. Természetesen mindehhez egy lég-
vár is dukált, ahol kedvükre ugrálhattak. A 
nagyobbak a Polgári Polgárőr Egyesület által 

megrendezett kerékpáros ügyességi verseny 
és KRESZ tudáspróba alkalmával méret-
hették meg magukat, és szerezhettek egy kis 
gyakorlattal hasznos tartozékokat a bringá-
jukhoz. A színpadi produkciók előtt került 
sor a Művelődési Központ által meghirdetett, 
Pete Margit polgári versíró gyermekversei-
nek illusztrálására kiírt gyermekrajz pályázat 
eredményeinek kihirdetésére és díjazására. A 
felhívásra sok szép munka érkezett, melyek 
egy kis kiállítás keretében június 10-ig meg-
tekinthetőek az Intézmény előcsarnokában. A 

zsűri három korosztály 
szerinti kategóriában 
értékelte és jutalmazta 
a beérkezett pályázato-
kat. Ezúton is köszön-
jük a részvételt a sok 
lelkes gyermeknek és 
az őket segítő pedagó-
gusoknak, szülőknek.  
A Polgári Fitt - Dance 
Tánccsoport látványos 
bemutatóit követően 

egy fitt – flashmob adott alkalmat a Főtér-
nek egy újabb közösségi funkció betöltésére. 
A rendezvényt a Pom-Pom Família együttes 
mozgalmas, jó hangulatú gyermekelőadása 
zárta.

Jövőre is várunk mindenkit szeretettel! Ad-
dig is, legyen minden nap gyereknap!

Péterné Kiss Petronella
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Suli Hírek

ISKOLANYITOGATÓ
Intézményünk alsó tagozatán kiemelt jelentőségű az óvoda –iskola 

átmenet programjaként a Nyílt nap szervezése. Évek óta hagyomány, 
hogy lehetőséget teremtünk a leendő első osztályos kisgyermekek-
nek és szüleiknek, hogy betekintést nyerjenek az alsó tagozaton fo-
lyó tartalmi munkába. Ebben a tanévben 2018. április 12-én 9 órá-
tól vártuk szeretettel a meghívottakat a Móricz úti iskolába. Nagy 
örömmel tapasztaltuk az érdeklődést, hiszen szép számmal üdvö-
zölhettünk egész családokat is ezen a délelőttön. A három leendő 
első osztályos tanító néni irányításával láthat tak órarészleteket a 4. 
osztályokban, az érdeklődő szülők és gyerekek, a következő tantár-
gyakhoz kapcsolódóan: Vitányiné Struba Rita – környezetismeret , 
Juhász Erzsébet – magyar irodalom, Zsipi Gyuláné – matematika. 
Eredményesen és jó hangulatban töltöttük el ezt a délelőttöt, ahol 
a leendő kis elsőseink is kerek szemekkel figyelték az órai munkát 
és kicsit bekapcsolódtak az iskola világába. A szülők megtapasztal-
hatták a tagozatunkra jellemző gyermekközpontú szemléletmódot, 
a tevékenységközpontú tanulási módszerek alkalmazását, a jó tan-
órai hangulatot. Szerencsés véletlen volt, hogy egy időpontra esett a 
Nyílt nap, és az Iskolai beíratás első napja, így a szülők gyermekeik-
kel együtt vehettek részt mindkét fontos eseményen.

Szeretettel várunk szeptemberben minden a leendő kiselsőst!

A megyei Természet- és Környezetvédelmi feladatmegoldó ver-
seny döntőjén a Vásárhelyi csapat II. helyezést ért el (Gyüge Van-
da, Molnár Petra. Vitos Zsófia 8.c), a Sólymok csapata I. helyezét 
(Matócsi Bendegúz, Csohán Máté, Lovász Dávid 4.c), a Hóbaglyok 
csapata II. helyezést ért el (Magera Laura, Bohács Hanna, Kindla 
Aida Magdolna 4.c). Borsod megye kajak-kenu bajnoksága 2018 
MK1 U9 korosztályban Tóth Anna 3. osztályos tanulónk I. helye-
zett lett.

A Tudásbajnokság megyei fordulóján Kondás Tímea 8.c osztá-
lyos tanulónk anyanyelvből 4. helyezést ért el, elismerő oklevélben 
részesült. Suhajda Zsombor, szintén 8.c osztályos, biológia tantárgy-
ból elért első helyezéséért könyvjutalmat, oklevelet és érmet is ka-
pott. Anyanyelv és angol tantárgyakban is versengett. Május 26-án 
Szegeden versenyzett az országos döntőben, ahol közép mezőnyben 
végzett.

2018. május 11-én Miskolcon jártunk az V. Lakatos Menyhért 
Szavalóversenyen három tanulóval, mindegyikük díjazott lett. 
Siroki Viktória 6.c osztályos tanulónk a legőszintébb versmondásért 
kapott különdíjat. Pusztai Virág 5.c osztályos diákunk III. helyezést, 
Bereczki Éva 6. c osztályos tanulónk II. helyezést ért el.

Tanulóinkra nagyon büszkék vagyunk, hiszen iskolánk hírét 
öregbítik megyei és országos szinten is! Köszönjük a felkészítők és 
a szülők támogatását!

Május 18-án 5. alkalommal rendeztük meg szabadidős cso-
portjaink seregszemléjét. Láthattunk mazsorettet, zumbát, mu-
sical jelenetet, jógát, énekkart, humoros osztály-jelenetet, vidám 
táncot, elgondolkodtató verset, szemet gyönyörködtető keringőt. 
Köszönjük minden diáknak, felkészítőnek, szervezőnek, a háttér-
ben dolgozóknak, s nem utolsó sorban a szülőknek, hogy színes 
műsorfolyamunk idén is ilyen sikeres lehetett!

Petrikné Sereg Ildikó

2018. május 4-én virágdíszbe öltözött az iskola a két végzős osz-
tály elbúcsúztatására. A szakgimnáziumi osztályban 21, a szakkö-
zépiskolai osztályban 16 fő fejezte be középiskolai tanulmányait. 
Mindenki átérezte az esemény jelentőségét, hiszen a fiatalok szá-
mára ez egy korszak lezárulását, a felnőttkorba lépést jelenti. A 
diákok meghatódva köszöntek el iskolatársaiktól és tanáraiktól, 
és hallgatták meg a tizenegyedikesek ünnepi műsorát. A ballagá-
si ünnepélyen vehették át jutalmukat a kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó tanulók. Molnár Imre Antal nevelőtestületi, Barnes Imogen 
Eve, Kovács Gábor, Vitos Ádám és Volosinovszki Martin igazgatói 
dicséretben részesült. Kovács Gábor, Molnár Imre Antal és Vitos 
Ádám ezen felül Polgár Város Önkormányzatának elismerését is 
átvehette Molnár János alpolgármester úrtól.

Gratulálunk minden ballagó diáknak!
Strubáné Fenyves Anita, tagintézmény-vezető

TAVASZI ZSONGÁS

Ballagás 
a JAGSZI-ban
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Gyermekhét 
a Móra úti óvodában

„ Az ünnep a különbözőség. Az ünnep a mély 
és a varázslatos rendhagyás.” – Márai Sándor

Az óvodai ünnepek kiemelt színfoltjai éle-
tünknek. Óvodánkban évek óta hagyomány-
ként rendezzük meg május utolsó hetében a 
Gyermekhetet.

A hetet bábműsorral nyitottuk, ahol az óvoda 
dolgozói a Tavasztündér beteg c. előadást mu-
tatták be, melyet nagy siker kísért. A gyerekek 
háromszor tapsolták vissza. A második napon 
sorkerült a családi napra, ahol cserászka rotyo-
gott a bográcsban. A három csoport főztjéből 
finomabbnál finomabb falatokat kóstolhattak 
a gyerekek és a felnőttek. Rövid időn belül a 
bogrács aljára néztünk. A következő napokban 
voltak különféle versenyjátékok, mint a kötél-
húzás, vízhordó verseny, aszfaltrajzverseny. 
Arcfestés keretein belül, a gyerekeket ügyes 
kezű pedagógiai asszisztensünk varázsolta át 
különböző lényekké. A fiúk katonákká, szuper-
hősökké, a lányok szépséges pillangókká, virá-
gokká változhattak. A hetet a nagycsoportosok 
ballagása tette ünnepivé. Ez a nap kicsit rend-
hagyó volt, hiszen a nagycsoportos gyerekek 
mellet két óvónénitől is búcsút vettünk, Ásztai 
Barnabásné és Dovák  Lászlóné óvodapedagó-
gusok személyében. Ezúton is kívánunk nekik 
hosszú, boldog nyugdíjas éveket. A ballagás a 
nagycsoportosok vidám műsorával kezdődött. 
23 gyermek lépte át a hatos számot, jelképezve 
az iskolába lépés kezdetét. A hét a jól megérde-
melt fagyizással zárult. A családokkal közösen 
szerveztük meg ezt a hetet, mely alkalmat adott 
az együttes élményre az előkészületekben és az 
ünneplésben egyaránt. Ezúton is köszönöm a 
szülők támogatását.

Minden leendő kisdiáknak kívánunk szor-
galmas, sikeres iskola kezdést és minden ked-
ves olvasónak kellemes pihenést a nyárra.

A Móra úti óvoda közössége nevében: 
Dr. Baranya Györgyné, 

a telephely kijelölt képviselője

Franciaországi 
turné

A Polgári Mazsorett és Táncegyüttes 
felnőtt csoportjának három tagja (Ber-
ni, Zsani, Eszti) és vezetőjük Judit, 2018. 
május 10-én a Debreceni Feeling Tánc és 
Mazsorett Egyesület tagjaival együtt Fran-
ciaországba utaztak. 

A Gauchy-i és a Vermelles-i felvonuláso-
kon a lányokat a soroksári Galambos János 
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola zenekara 
kísérte. A lányok egy hónap múlva Nor-
végiában fogják öregbíteni Polgár város 
hírnevét.

Török Judit Kinga művészeti vezető, 

ÉLETKEdv címmel tartott motivációs elő-
adást május 5-én, szombaton délután Lippai 
Marianna az Ady Endre Művelődési Központ 
és Könyvtár Megyesi – fivérek termében.

„Lippai Marianna rádiós szerkesztő, mű-
sorvezető, munkája mellett blogot vezet és 
előadásokat tart az életkedvről.” – olvashatja 
az internetes portálokon az érdeklődő, ha rá-
keres a névre. Valóban ez a szó, de leginkább  
ennek a szónak a jelentéstartalma a központi 
témája Marianna előadásainak. Legfonto-
sabb üzenete pedig, hogy merjünk, akarjunk 
boldogok lenni. De a boldogságot ne valami 
nagy Bumm-nak képzeljük el, hanem az élet 
apró csodáinak, amik jelen vannak a min-
dennapjainkban, de legtöbbször észre sem 
vesszük, csak akkor, ha már elveszítjük, ha 
hiányként jelenik meg. Meggyőzően és ma-
gával ragadóan beszélt. Közvetlen stílusban. 
Ő már tudja, ahogyan számos sorstársa is, 
hogy mit jelent örülni, hálásnak lenni csupán 
az életért. A legnagyobb kincsét veszítette el 
egy gyógyíthatatlan betegséggel való küz-
delemben, a 13 éves gyermekét. Megtanulta 
túlélni a túlélhetetlent. Azóta az ország kü-
lönböző településein tart motivációs előadá-
sokat azoknak, akik megerősítésre, vigaszra, 
lelki támaszra vágynak. 

A polgári művelődési központ termében 
mindenki kicsit magába nézett a szavait hall-
gatva. Beszélt gyászról, elengedésről, túlélés-
ről, újrakezdésről. Arról, hogy próbáljunk 
túllépni a múlt sérelmein és ne mindig a hol-
napra halasztott terveken létezzünk, hanem 
a mában találjuk meg a szépséget és ha kell 
merjünk változtatni. A több, mint két órás 
interaktív előadás végén minden résztvevő 
lelkileg kicsit megerősödve, Marianna által 
kisorsolt ajándékokkal gazdagodva, és nem 
utolsósorban jó érzéssel hagyta el az épüle-
tet. 

Péterné Kiss Petronella

Mecsei Gáspárné Róza néni 
2018. május 9-én töltötte be 

90. életévét. 
E szép kort megért helyi lakosunknál 

Molnár János alpolgármester tett 
látogatást, köszöntötte az ünnepel-
tet és tolmácsolta az önkormányzat 

jókívánságait.
További jó egészségben eltöltött, 

boldog éveket kívánunk! 

“Élj úgy a mának, hogy min-
den napod ajándék lehes-

sen.” (Lippai Marianna)

Szépkorú 
köszöntése
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Anyakönyvi Hírek
Házasságot kötött:

Rézműves Tímea  -  Gyenes Szilveszter

Boros Anikó  -  Polonkai László

Kalber Andrea    -  Varga Gergely

Hegedűs Nóra  -  Gyurján András

Gulyás Gerda  -  Katona László

Akiket újszülöttként 
köszöntünk: 
• Kaló Annabella

• Czap Korina

• Bihari Lilien

• Jónás Lara

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk:

• Udvarnoki László élt: 57 évet

• Ördög Lászlóné 

szül.: Medve Ágnes élt: 94 évet

• Pozsa József élt: 90 évet

• Tóth Károlyné 

szül.: Arató Etelka élt: 81 évet  

• Papp József  élt: 70 évet

• Domán Miklósné 

szül.: Zelei Irén élt: 82 évet

• Smíger Istvánné 

szül.: Magyar Margit élt: 91 évet

• Bártfai Balázs élt: 58 évet

• Répási Józsefné 

szül.: Pázmándi Ilona élt: 81 évet

• Halas Sándor élt: 61 évet

• Balogh Józsefné 

szül.: Jónás Mária élt: 67 évet

• Vadász Csaba élt: 44 évet

• Lukács Józsefné 

szül.: Okvát Margit élt: 88 évet

• Fogarasi György élt: 73 évet

• Nagy Klementína élt: 36 évet

• Vámosi Antalné 

szül.: Izsvák Margit élt: 83  évet

Elindulok hát hozzád Apám, szép verőfényes májusi napon…
Hosszú az út, és te-emlékeimben- fogod karom..
Sétálunk a fájdalmasan szép Kálvária dombon..
Meséled milyen vadregényes hely volt még ez, gyermekkorod idejében…
Mennyit játszottatok a fiúkkal itt-akik közül már sokan nem élnek…
Szomorú lettél-árny suhant át az arcodon

Megnézzük Jézuskát, a rácsra szorítom kezemet…
Nem szólunk, csak nézzük a holt Megváltót..
Te hiszel Istenben? Kérdezem sokára..
S te válaszolsz: Hiszek, mert hinni akarok..
Mert hinni kell valamiben, ami jó…
Ami nem csap be sohasem…

Az emlék könnyeket csal szemembe..
Már majdnem ott vagyok Apám!
Még néhány lépés, és kezemmel a hűs márványt simíthatom..
Itt vagy hát, és én is itt vagyok!
Kérdezném tőled: létezik Isten?
De te már nem válaszolhatsz…

Tudom én…
Valami mindig véget ér...
Egy álom, egy szomorúság kis semmiségért..
De elmúlik az élet is.
Fájón, ökölbe szorított kézzel..
Ha látnád összetört szívemet, vigasztalnál engemet...

Hirtelen ősz lett..
A falevelek ezer színben pompáznak..
Betakarnak..
Puhán, szivárványt festve komor sírodra..
Feltámadunk…
Hamarosan-talán-Találkozunk..

A Kálvária domb épített környezet, kulturális örökség 

és természeti környezet kategóriában a 

Polgári Települési Értéktár része.

Az én városom - versíró pályázat 
II. helyezett verse

Hollóné Varga Irén: Séta az úton
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Polgár Város Önkormányzatának Lapja
Megjelenik havonta 3.100 pld-ban, minden hónap 10. napján.

Lapzárta: minden hónap 1-jén.
Felelős kiadó: Polgár Város Önkormányzata • Megbízott szerkesztők: Molnár Jánosné, Takács Károlyné, Kacsándi Bence · 52/573-510 ·  

• Hirdetés: 52/573-510 · polgartarshavilap@gmail.com • Grafika, tördelés, nyomda: Reproprint Kft. · Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 5.
Terjesztés: Polgármesteri Hivatal, Polgár • ISSN: 1217 - 8799

Meg nem rendelt fotókat, kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! Az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Az újság fejléce, 
grafikai megjelenése a szerkesztőség szellemi terméke, tulajdona, mindennemű felhasználása csak a szerkesztőség előzetes írásos hozzájárulása esetén lehetséges!

Kék Hírek
Köszöntöm Polgár Város Lakóit! 

Engedjék meg, hogy a teljesség igénye 
nélkül tájékoztassam Önöket a hatósá-
gunknál az elmúlt időszakban indult eljá-
rásokról.

Felfegyverkezve elkövetett magánlak-
sértés bűntett és önbíráskodás bűntett el-
követésének megalapozott gyanúja miatt 
indult büntetőeljárás két felnőtt korú és két 
fiatalkorú polgári férfi ellen, akik 2018. áp-
rilis 14-én 23 óra körüli időben lapáttal és 
karókkal felfegyverkezve megjelentek egy 
polgári családi háznál, ahol korábbi vitá-
jukat akarták rendezni. A gyanúsítottak az 
ingatlan kerítését, ablakredőnyét és csator-
náját megrongálták, valamint bántalmaz-
ták a sértettet, aki könnyű sérülést szenve-
dett. Hatóságunk elfogta a gyanúsítottakat, 
akik beismerő vallomást tettek, a két felnőtt 
korú személy ellen előzetes letartóztatásuk 
mellett folyik a büntetőeljárás. 

Dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás 
vétség elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt indítottunk nyomozást. Polgá-
ron, 2018. április 22-én virradóra egy férfi 
a Táncsics úton parkoló személygépkocsi 
szélvédőjét betörte és az autóban értékek 
után kutatott, majd egy parfümöt tulajdo-
nított el. A bűncselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítható személyt a 
rendőrök elfogták és kihallgatták. A gya-
núsított beismerő vallomást tett. A rend-
őrség vádemelési javaslattal befejezte a 
nyomozást.

Csoportosan elkövetett garázdaság bűn-
tett miatt indult nyomozás két polgári csa-
lád nő tagjai ellen, akik közül két fiatal nő 
2018. április 28-án a délután Polgáron, a Le-
hel úton összeszólalkozott, majd ezt köve-
tően egyikük két alkalommal pofon ütötte a 
másik nőt, aki ennek során könnyű sérülést 
szenvedett. Ezen felháborodva a sértett csa-

ládtagjai megjelentek a nő lakóházánál és 
megrongálták azt. A gyanúsítottak a bűn-
cselekmény elkövetését elismerték. 

Lopás vétség elkövetése miatt tett felje-
lentést egy a Polgár Fürdőn 2018. május 
1-jén szórakozó férfi, akinek ismeretlen 
elkövető a mobiltelefonját eltulajdonítot-
ta. A nyomozók a beszerzett információk 
alapján megtalálták a telefont és visszaad-
ták a tulajdonosnak. 

A Polgári Rendőrőrs felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy amennyiben jogsértést 
észlelnek, vagy jut a tudomásukra, érte-
sítsék a rendőrséget a 107-es, vagy 112-es 
központi segélyhívó számok egyikén, il-
letve tegyenek bejelentést az ingyenesen 
hívható 06-80/555-111-es „Telefontanú” 
zöld számán (hétfőtől-csütörtökig: 8 órá-
tól 16 óráig, pénteken: 8 órától 13 óráig).

Monoki Viktor r. alezredes
őrsparancsnok

Tisztelt Lakosok! Tisztelt Ügyfeleink!
Továbbra is nyitva vannak a LEADER fel-

hívások! A Hortobágyi LEADER Közhasz-
nú Egyesület összes felhívása nyitva áll!

A felhívásokat és a hozzá tartozó doku-
mentumokat a www.hortobagyileader.hu 
weboldalon keresztül érheti el!

“Főoldal”/”Dokumentumok”/”Pályázat
i felhívásokhoz tartozó dokumentumok” 
menüpontokon keresztül!

A megjelent négy felhívás címe:
1.  Induló és működő mikrovállalkozások 

támogatása a Hortobágyi LEADER 
illetékességi területén - Mikrovál-
lalkozásfejlesztés

2.  Természeti és táji értékekre alapozott 
turizmusfejlesztés - Turizmusfejlesztés

3.  Ifjúság-és lakosságmegtartó programok 
támogatása - Rendezvényszervezés

4. Közösségi tevékenységnek helyt adó 
épületek és területek fejlesztése - Kö-
zösségi tér fejlesztés

Pályázható tevékenységek: építés, esz-
közbeszerzés, marketingfejlesztés, brand 
kialakítás, rendezvényszervezés, projekt-
menedzsment, terület-előkészítés, pro-
jekt-előkészítés, tájékoztatás, nyilvánosság 
biztosítása.
1.  és 2. felhívás esetén 60%-os intenzitá-

sú, 1-10 millió Ft közötti támogatási 
összegekre lehet pályázni.

3.  és 4. felhívás esetén 85%-os intenzi-
tással, előbbire 500 ezer-2 millió Ft-ig, 
illetve utóbbira 2-10 millió Ft-ig lehet 
pályázni.

Magyar Államkincstár linkek az elérés-
hez: https://www.mvh.allamkincstar.gov.
hu/leader-helyi-felhivasok (ezen található-
ak a segédletek, útmutatók)

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.
gov.hu/…/leaderBongeszo… (ezen pedig 
a LEADER Akciócsoportok felhívásai és 
mellékletei)

Fontos dokumentum a felhívások si-
keres benyújtásához a 272/2014. (XI.5.) 
Korm. rendelet és a Vidékfejlesztési 
Program-Kötelező Tájékoztatási Kötele-
zettségek 2014-2020 Arculati Kézikönyv. 
Ezek szintén elérhetőek a honlapunk fen-
tebb felsorolt alpontjában illetve a www.
palyazat.gov.hu és a www.net.jogtar.hu 
weboldalon.

Kérdésével forduljon hozzánk bizalom-
mal a 06-30/523-9855, 06-30/523-9810 vagy 
06-52/821-050 telefonszámokon és e-mail-
ben a hortobagyi.leader2@gmail.com-on 
keresztül vagy személyesen irodánkban, 
4060 Balmazújváros Dózsa György utca 1. 
(régi orvosi ügyelet, földszint)!

Hortobágyi LEADER Közhasznú Egye-
sület
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Az Ady Endre Művelődési Központ és 
Könyvtár május 19-én, szombaton színház-
látogatást szervezett  a Miskolci Nemzeti 
Színház Kabaré című musical előadására.

A polgári kultúrakedvelő közönség min-
dig várja az alkalmakat, amikor  valamelyik 
megyei színházban tekintheti meg az általa 
kedvelt vagy még ismeretlen darabokat. A 
művelődési központ neves színházak elő-
adásai által, igyekszik helyben is biztosítani 
az igényes szórakozás lehetőségét, de mindig 
különleges atmoszférája van annak, ha egy 
patinás épületében, igazi teátrumi zsöllyé-
ben, netán páholyból élvezhetünk egy-egy 
produkciót. Ilyenkor, a főutcán sétálva lehe-
tőség nyílik egy közös fagyizásra, kávézásra, 
beszélgetésre, ami már alapjában megte-
remti a jó társasági hangulatot. Így történt a 
pünkösdi hétvégére szervezett látogatásunk 
alkalmával is. A Kabaré című musical-ben a 
komédia, a felhőtlen szórakozás, a mámoros 
felejteni vágyás világa jelent meg, háttérben a 
Hitleri Németország puskaporos hangulatá-
val. Közvetve ugyan, de érzékelhettük ennek 
az életnek a könnyed, ugyanakkor tragikus 
mivoltát, valamint a korszak szellemiségének 

Kabaré

4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós 1. sz. Tel: 52/561-375
e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu, szamlazas@hhgkft.hu; 

web: www.hhgkft.hu 

LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ FELHÍVÁS
A lomtalanítás jelenlegi gyakorlatát számos kritika érte. Legnagyobb problémát a „guberálók” ténykedése okozta. További nehézséget jelentett az, 
hogy a „potyautasok”, szolgáltatási díjat nem fizetők is ugyanúgy igénybe vehették ezt a közszolgáltatást, mint a becsületesen fizető ügyfelek.
Fentiek miatt a HHG Nonp. Kft. tájékoztatja a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a LOMTALANÍTÁS rendszere átalakult!
2018. évtől csak a telefonon, vagy e-mail-ben megrendelt, előre egyeztetett időpontban kérhető a lomtalanítás.
A lomtalanítás a hulladékszállítási díjat megfizető, és tartozással nem rendelkező ingatlanhasználó által, Társaságunkkal előre egyeztetett napon 
(max. évi 2 alkalommal), egyedi megrendeléssel kért, házhoz menő jelleggel történik. 
Polgár 2018. 07. 23. – 2018. 08. 10. között az alábbi időpontokra kérhető a lomtalanítás:

Hétfői szállítási nap Keddi szállítási nap Szerdai szállítási nap Csütörtöki szállítási nap
2018. 07. 23. 2018. 07. 24. 2018. 07. 25. 2018. 07. 26.
2018. 07. 30. 2018. 07. 31. 2018. 08. 01. 2018. 08. 02.
2018. 08. 06. 2018. 08. 07. 2018. 08. 08. 2018. 08. 09.

A jelentkezés során szükséges megadni a hulladék várható meny-
nyiségét és fajtáját is, amely alkalmanként legfeljebb 1 m3 lehet. A 
ki nem használt alkalmak száma a következő évre nem vihető át!

A lakótelepi övezetekben a közös képviselő kérheti a lakókkal 
előzetesen egyeztetett időpontban a lomtalanítást (őszi időpont-
ban).

Lomtalanítás kérése:
Az intézéséhez a következő adatok szükségesek:

• név, cím, a számlán található vevő azonosító,
• elszállítandó lom mennyisége (m3) és fajtája
• elérhetőség (vezetékes, vagy mobil telefonszám)

A további információk és jelentkezés a HHG Nonp. Kft Ügyfél-
szolgálati irodájában, az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1.
Tel.: +36 20 / 518-2709
e-mail: lomtalanitas@hhgkft.hu

Nem kerül elszállításra:
• elbontott gépjármű karosszéria
• építésből – bontásból származó hulladék, nyílászáró
• veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, képcsöves TV stb.)
• elektronikai hulladékok
• ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék
• személyautó-, teherautó-, és traktor gumiabroncs
• háztartási hulladék
• csomagolási karton-, papír-, és műanyag hulladék
• üveghulladék
• kézi erővel nem rakodható, túlsúlyos, vagy túlméretes hulladék

A mindennapokban keletkező nagydarabos lomhulladék, amely a 
kukába nem fér bele, a HHG Nonp. Kft. hulladéklerakójába adható le, 
nyitvatartási időben, térítés ellenében.

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét!
Segítő közreműködésükben bízva: Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

emberi kapcsolatokra, sorsokra gyakorolt 
hatását. Az első felvonás, mondhatni, kissé 
szabados előadásmódjából felocsúdva a má-
sodik felvonásban már egy nagyon is komoly 
és felkavaró „élményt” kaptunk. Talán kissé 
nehezebbet is, mint amit a cím alapján vár az 
a néző, aki nem ismeri a darabot, netán nem 

látta annak korábban megfilmesített válto-
zatát. A hazafelé vezető úton vegyes érzések 
kavarogtak a csapat tagjaiban, de mindenki 
egyetértett abban, hogy ezt az előadást min-
denféleképpen érdemes volt megtekinteni. 

Péterné Kiss Petronella

(fizetett hirdetés)



(fizetett hirdetés)


