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PolgárTárs

Városházi Hírek

2. oldal

Június 30-án ülésezett a képviselő-testület. A polgármester 
tájékoztatójában felhívta a figyelmet a kerékpárút kialakítá-
sa miatt a Bacsó-Szabadság-Bem utca, valamint a Rákóczi-

Fürdő utca kereszteződésekben megváltozott forgalmi rend 
betartására. A változást figyelemfelkeltő táblák jelzik, a keresz-
teződések jól beláthatósága érdekében zöld növényzet gyérítés 
történt, a Bem és a Szabadság utcán fekvőrendőr került kiala-
kításra, illetve kihelyezésre került a kereszteződésben egy térfi-
gyelő kamera is. A fenti intézkedések mind annak az érdekében 
történtek, hogy a forgalmi rend változás ne kerülje el az arra 
közlekedők figyelmét, amihez azonban elengedhetetlen a közle-
kedési szabályok betartása, melyre ezúton is kérjük a lakosságot!

A településen tapasztalt szabálytalan hulladékkezelési, szeme-
telési, hulladéklerakási esetek megszüntetése érdekében a jövő-
ben még határozottabb, hathatósabb, esetenként szankciókat is 
magába foglaló fellépésre van szükség, mondta a polgármester. 
Az elmúlt időszakban több esetben lehetetett azzal találkozni, 
hogy a Bem úti lakossági zöldhulladék fogadó helyet nem a 
rendeltetésének megfelelően használják, de ugyanez mondható 
el a közterületeken elhelyezett kis hulladékgyűjtő edényzetről 
is. Problémaként jelentkezik továbbá a külterületi illegális hul-
ladéklerakás, valamint felelőtlen személyek megélhetési célú 
hulladék átvállalása, ennek kapcsán a saját portán felhalmozott 
szemét. Továbbra is az a cél, hogy városunk tiszta, rendezett, 
biztonságos és virágos legyen, melynek érdekében mindenkinek 
tennie kell a dolgát!  

Az önkormányzati utak kátyúzási munkálatainak megkez-
déséről adott tájékoztatást Csibi Lajos, a Városgondnokság in-
tézményvezetője. A javítandó útrészek felmérése befejeződött, 
melyet a kijelölt területek kivágása és melegaszfaltozása követ. 
Az útjavítási munkálatok tervszerűen történnek, a város közpon-
ti részétől a peremrészek felé haladva. Az intézmény közösségi 
oldalán lehet majd tájékozódni az éppen felújítás alatt lévő ut-
cákról. 

A kerékpárút projekt jelenlegi állásáról nyújtott tájékoztatást 
Kissné Barta Piroska irodavezető, aki elmondta, hogy a kivitele-
zési tevékenység ütemterv szerint folyik. Befejeződött a Bacsó, 
Rákóczi és Fürdő utcák esetében az útburkolati felfestés, vala-
mint elhelyezésre kerültek a tervezett kerékpártárolók. Elkészült 
továbbá a MÁV ingatlan előtti résznél az egyesített kerékpárút 
és gyalogos járda szakasz, illetve folyamatosan haladnak az út-
szélesítési munkálatokkal is a város belterülete felé. Elvégezte 
a kivitelező az újonnan épülő Selypes-Király ér kerékpáros híd 
alapozását, melyet követően megindulhat a híd építése.

Dr. Faragóné Béres Edit alpolgármester tájékoztatást adott a 
helyi általános iskolát érintő fenntartó váltás alternatív lehető-
ségéről, mely  kezdeményezést a Humánfeladatok és ügyren-
di bizottság is feladatául tűzte ki. A bizottság elnökével együtt 
felkeresték az illetékességgel bíró Tisztántúli Református Egy-
házkerület hajdúkerületi esperesét, aki tolmácsolta az egyház 
fogadókészségét arra, hogy a református egyház fenntartóként 
átvegye a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola működteté-
sét. A kezdeményezést támogatja továbbá dr. Tiba István Or-
szággyűlési Képviselő is. Az intézmény átszervezését illetően 
további egyezetetésekre lesz szükség a református egyházzal, 
melyet követően kerülhet sor az egyház oktatási főtanácsosával 
az átvétel időbeni ütemezési tervének kidolgozására és egyben 
az érintettek – pedagógusok, szülők – tájékoztatására.  

A bizottsági elnökök tájékoztatója során Struba József el-
mondta, hogy a bizottsági ülésen téma volt a népkonyhai szol-
gáltatás lehetősége Polgáron. A megyében már működő nép-
konyhai szolgáltatásról egy, a népkonyhát üzemeltető és egy 
szociális szakértő adott tájékoztatást. Erre a szolgáltatásra min-

den 18. életévét betöltő magyar állampolgár jogosult, aki nem 
vesz igénybe szociális étkeztetést. Ezen étkeztetési lehetőség 
városunkban történő kialakításának kidolgozását adta feladatul 
a bizottság, melyben a júliusi ülésén várható döntés. 

Ügyeleti ellátás
Hajdú-Bihar megyében – az országban egyelőre pilot program-
ként - a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására az önkormány-
zatok 2021. július 1-től együttműködési szerződést köthettek az 
Országos Mentőszolgálattal az alapellátás biztosítása érdekében. 
Polgár Város Önkormányzatának ezen megállapodása határozott 
időre, 2022. június 30. napjáig szólt. Az eltelt egy év tapasztalata 
szerint a zökkenőmentes átállást követően rugalmas és szaksze-
rű szolgáltatást nyújt az OMSZ az alapellátás területén, így a 
képviselő-testület a szerződés 2022. október 31-ig szóló meg-
hosszabbításáról döntött.

 Gazdasági társaságok beszámolói
A Járóbeteg Szakellátó Központ működéséről nyújtott tájékoz-
tatást dr. Pásztor Ibolya, a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vezér-
igazgatója, aki elmondta, hogy a 2011-ben kapuit megnyitó az 
egészségügyi intézmény nyolc település mintegy 20.000 lakosa 
számára nyújt szakrendelést. Az intézmény a 2021. évi gazdál-
kodást pozitív számviteli eredménnyel zárta, a tulajdonos ön-
kormányzatoktól az elmúlt évben nem volt szükség anyagi tá-
mogatásra. Annak érdekében, hogy az ellátás gördülékenyebben 
menjen továbbra is szükséges az időpont foglalás. Bővült a labor 
diagnosztikai szolgáltatás, melynek igénybevétele beutaló nél-
kül térítés ellenében történik, melyről az intézmény honlapján 
(www.petegisz.hu) bővebb tájékoztatást lehet kapni 

Az önkormányzat által ellátandó kötelező feladatok közé tar-
tozik a köztemető fenntartása, melynek ellátására a KORPUSZ 
93’ Kft. kapott megbízást, aki szintén beszámolt az elmúlt évi 
tevékenységről.  Zlehovszky István ügyvezető a képviselő-tes-
tületi ülésen beszélt a fejlesztési tervekről, melyek közé tartozik 
egy új gépjármű beszerzés, újabb urnafal rész építése, a temetőn 
található szociális helység és gondnoki épület felújítása, korsze-
rűsítése, illetve a ravatalozóban lévő hűtők felújítása. Említést 
tett a szolgáltatási díjak 2022. augusztus 1-től életbe lépő, a fel-
adatellátás biztonságos ellátása érdekében indokolt és szükség-
szerű változásáról is. 

Módosultak az étkezési térítési díjak 
és egyes szolgáltatási díjak

Napirendre került az étkezési térítési díjak és egyes szolgálta-
tási díjak emelésére vonatkozó rendelet módosítási javaslat is. 
A veszélyhelyzettel összefüggő kormányzati intézkedések so-
rán létrehozott jogszabály nem tette lehetővé szolgálgatási díjak 
emelését, melyek a rohamosan növekvő inflációt nem követve, 
maradtak a 2020-as árszinten. Ez komoly finanszírozási nehéz-
séget jelentett az önkormányzat és intézményeinek költségveté-
sében. 

A képviselő-testület döntése értelmében a gyermekek védel-
méről és a gyámügyi igazgatásról szóló, a köztemetőkről és a 
temetkezések rendjéről szóló, a közterületek használatáról szóló, 
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérle-
tére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló önkormányzati rendeletekben meghatározott díjtételek az 
infláció növekedésével arányosan kerültek megelemelésre 2022. 
augusztus 1. napjától. Az óvodás és általános iskolás gyermekek 
étkezési térítési díja az alábbiak szerint alakul: 

- óvodai étkezési térítési díj: 445 Ft/nap,
- bölcsődei étkezési térítési díj: 460 Ft/nap,
- 7-10 éves gyermekek étkezési térítési díj: 510 Ft/nap,
- 11-14 éves gyermekek étkezési térítési díj: 530 Ft/nap,
- 15-18 éves gyermekek étkezési térítési díj: 400 Ft/nap.
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F E L H Í V Á S
TISZTELT POLGÁRI LAKOSOK!

Tájékoztatom Önöket, hogy Polgár Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. július 14.-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel a 
Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné 

termében (4090 Polgár, Barankovics tér 5.)
LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart.

A Fórum témája: 
Polgár város 1/2018. (I.26.) sz. Önkormányzati Rendelet-
tel jóváhagyott településszerkezeti tervének és leírásának, 
valamint helyi építési szabályzatának és szabályozási ter-
vének 2022. évi módosítása:
A Polgár-Invest Kft (4090 Polgár, Hajdú u. 40.) kezdemé-
nyezésére Polgár, külterületén meglévő ipari park bővíté-
seként a 0279/1. hrsz-ú jelenleg mezőgazdasági területet 
ipari-gazdasági területté kívánjuk módosítani.
A területet Polgár Város Képviselő-testülete 20/2022. (II. 
24.) határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, 
ennek megfelelően szükségessé vált a város településren-
dezési eszközeinek módosítása (településszerkezeti terv, 
szabályozási terv és annak mellékletét képező helyi építési 
szabályzat).
 

Tóth József
     polgármester

FELHÍVÁS 
PARTNERSÉGI  

EGYEZTETÉSRE
Értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve partne-
reket, hogy Polgár Város Önkormányzata részlegesen 
módosítani kívánja a hatályos településszerkezeti tervét 
és helyi építési szabályzatát a 0279/1 hrsz. területre vo-
natkozóan.

Polgár Város Képviselő-testülete rögzítette a település 
hatályos helyi építési szabályzatának módosítási igényét a 
tervezési területre vonatkozóan.

A terület fejlesztése során a településfejlesztési koncep-
cióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a te-
lepülésrendezési eszközökről, valamint egyes településren-
dezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(Xl.08.) 
kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 32. S (6) bekezdése 
szerint az előzmények és a konkrét módosítási szándékok 
ismerete alapján a tervegyeztetésre vonatkozó eljárás a Kr. 
32. S (1) bek. c) pontja szerinti tárgyalásos eljárás lesz.

A Kr. 29/A.S-ának, és Polgár Város Önkormányzatának a 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló20/2017. (IX. 15.) 
önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a 
lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, 
hogy Polgár Város 0279/1 hrsz. területre vonatkozóan el-
készült településrendezési eszközeinek partnerségi egyez-
tetési dokumentációja.

A tervezett módosításokkal kapcsolatos lakossági véle-
ményeket elektronikus vagy postai úton várjuk.

Fentiek alapján kérjük, hogy a tervezettel kapcsolatos 
véleményüket, javaslatukat, észrevételüket a polgarhiv@
polgar.hu email címre elektronikus úton, vagy a Polgármes-
teri Hivatal postai címére — Polgár Város Önkormányzat 
4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám postai címre juttassák 
el a megadott határidőn belül.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvá-
nítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a 
véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a Pol-
gármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, in-
doklással ellátott véleményben lehet.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 
2022. június 27.-től - 2022. július 18-án éjfélig.
 

Tóth József
polgármester

Fogadj örökbe 
egy fát, virágot

Polgár Város Önkormányzata az EFOP-1.5.3-16-2017-
00021 azonosító számú „Humán szolgáltatások fejlesz-
tése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében” című pályázat 

keretében a környezetvédelem világnapja (június 5.) alkalmából 
2022. június 12-én „Fogadj örökbe egy fát, virágot” elnevezés-
sel tartott faültetést a Taskó – Honvéd – Szondy utca által hatá-
rolt területen. A rendezvényen Juhász Sándor, a város főkertésze 
ismertette, hogyan kell a fákat helyesen ültetni. A résztvevők 7 
facsemetét (szivarfákat és hársfákat) ültettek el, valamint egy-
egy balkonvirágot és gyümölcsfát kaptak ajándékba a rendezvé-
nyen való részvételért. A nagy meleg ellenére a rendezvényen 43 
fő vett részt, a közös faültetés jó hangulatban telt el.

Tóthné Gál Judit

Nevelési év értékelése
A Napsugár Óvoda és Bölcsőde is számot adott az elmúlt ne-
velési évben végzett munkáról, illetve nyújtott tájékoztatást az 
elkövetkező nevelési év beindításáról. Az intézmény alapellátási 
körében a 2-7 éves gyermekek napközbeni ellátásáról, fejlesz-
téséről gondoskodik, melyet az intézmény 11 óvodai és 1 böl-
csődei csoport szervezésével biztosít. Az elmúlt nevelési évben 
286 fő óvodás és összesen 18 fő bölcsődés gyermek járt. Peténé 
Molnár Éva intézményvezető elmondta, hogy a nyár folyamán 
nagyobb felújítási munkálatok lesznek a Móra úti intézmény-
egységben, melynek során a csoportszobák festése, lamináltpad-
ló cseréje és a vizesblokk átalakítása fog megtörténni.

Új igazgató az Ady Endre Művelődési Központ 
és Könyvtár élén 

Lezárult az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazga-
tói álláshelyre kiírt pályázati eljárás. Az álláshelyre egy pályázat 
érkezett, Ferenczné Fajta Mária személyétől, aki a főkönyvtárosi 
poszt mellett az intézményvezető-helyettesi feladatokat is ellát-
ta korábban. A képviselő-testület zárt ülés keretében hozta meg 
döntését, mely alapján bizalmat szavazott Ferenczné Fajta Mária 
pályázónak és kinevezte az Ady Endre Művelődési Központ és 
Könyvtár igazgatói feladatainak ellátására 5 éves időtartamra, 
2022. július 1-től 2027. június 30-ig. 

Molnár Jánosné



Egy sokak számára távoli világba és egy különleges 
kaland történéseibe nyerhettek bepillantást azok, 
akik június 9-én, csütörtökön részt vettek a Drahos 

házaspár Grúzia, a Kaukázus szíve címmel tartott magashe-
gyi expedíciós élménybeszámolóján az Ady Endre Művelő-
dési Központ és Könyvtárban.

Drahosné Orbán Erzsébet, Zsike és Drahos Mihály, Misi túra-
vezetők a Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztályá-
nál, ahol a közel négyszáz fős tagság részére közösen vezetnek 
túrákat elsősorban Magyarországon. A házaspár magashegyek 
iránti szerelme 2008-ban kezdődött, amikor először nyílt lehe-
tőségük részt venni egy, az olaszországi Dolomitokba szervezett 
via ferrata túrán. Innen már nem volt visszaút, amikor csak te-
hették elindultak és meg sem álltak a hazánkat körülölelő hegy-
ségek valamelyik magaslatáig. A Dolomitokat követték a Kár-
pátok, az olasz és az osztrák Alpok, Szlovénia csodás csúcsai, 
majd Kirgizisztánban a Pamír, tavaly nyáron pedig Grúzában a 
Kaukázus 5047 méteres Kazbek csúcsa. Túráikról, expedícióik-
ról saját weboldalukon (kettenazuton.hu) stílusosan megfogal-
mazott, rendkívül élvezetes, színes beszámolókat olvashatunk, 
csodás képekkel illusztrálva az elképesztő magasságokat és ter-
mészeti szépségeket. 

Zsike és Misi rendkívül felkészülten érkeztek az előadásra. 
Grúziai különleges kalandjaik elbeszélését fotókkal és videók-
kal színesítették, folyamatosan fenntartva nemcsak a felnőttek, 
de a jelenlévő gyerekek érdeklődését is. 

Képzeletben mi is végigmentünk az úton: az előkészületek 
tréningjein és izgalmain, az indulás esetleges bonyodalmain, a 
megérkezés örömén. Megismerhettük a helyi körülményeket, 
a grúz emberek magyar- és vendégszeretetét, meséltek az igen 
ízletes, hagyományos ételekről, a meghódítandó csúcsról és az 
ahhoz vezető útról - a hegymászás felelősségteljes, átgondo-
lást és fegyelmet követelő művészetéről. A legnagyobb külön-
legesség az volt, hogy elhozták magukkal, s így közvetlenül is 
megtanulmányozhattuk azokat az eszközöket, melyek egy ilyen 
kalandhoz elengedhetetlenül szükségesek. Ugyanis: “A magas-
hegyi mászás nem “túrázás, csak kicsit magasabban”. Speciális 
módszerek híján nehéz lenne feljutni 5000 méteres magasság 
fölé. Ingázás, csapatmunka, különleges felszerelés a feltétele.“ 
– olvashatjuk a weboldalukon. 

Megnézhettük a tábori sátrat, a főzésre, víznyerésre és fertőt-
lenítésre szolgáló tárgyakat, szereket; a hegymászás közben fo-
gyasztott energiát adó étkeket és persze a mászáshoz szükséges 
felszereléseket, öltözékeket.  Az előadás közben és végén is ren-
geteg kérdéssel fordultak a házaspárhoz, ily módon vált igazán 
interaktívvá ez a különleges program. Reméljük, sok hasonlóan 
érdekes élménybeszámolót tartanak még nekünk elkövetkező 
expedícióikról.

Péterné Kiss Petronella
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A szünidő nem múlhat el könyvtári napok nélkül

Szünidei Könyvtári Napok. Egy hét, ami csakis a gyere-
kekért van. Alkotunk, olvasunk, játszunk, közösséget 
építünk és valami újat mindig tanulunk.

Az első napon, kézműves foglalkozás közben barátkozott ösz-
sze az a kis csapat, akikkel együtt töltöttük a hetet. Miután min-
denkinek megrajzoltuk vicces arcmását egy-egy átlátszó fóliára, 
megalkották közösen saját kis erdőjüket, amit papírállatokkal 
népesítettek be. 

A következő két napon a jobbagyféltekés rajzolás technikai 
alapjaival ismerkedtek a gyerekek. Vendégünk, Matolcsi Ilona 
professzionális rajzoktató tréner mutatta meg a grafit és a színes 
ceruza sokrétű használatát, valamint az általa szerkesztett mun-
kafüzet játékos feladataival átadta azt a fajta látásmódot, ami el-
vezet az élethű ábrázolás elsajátításához. A gyerekek maguk is 
rácsodálkoztak arra, hogy az instrukciókat követve hogyan ala-
kulnak rajzaik a kézmozdulataik változásaival. A kétnapos mini 
kurzuson a mozgásnak is fontos szerepe volt. A rajz fejlődését 
segítő gyakorlatok mellett, a könyvespolcok között kifeszített 
lézercsapdán is többször meg lehetett próbálni az érintésmentes 
átjutást.

Csütörtökön városfelfedező túrára indultunk. Tettünk egy 
nagy sétát a városközpontban, felkerestük néhány építészeti és 
kulturális örökségünket. Megtudták többek között, hogy hol la-
kott Barankovics István, kinek főtéri szobra mellett nap, mint 
nap elsétálunk; hol volt a régi városháza; mi a neve a római 
katolikus templomunknak; milyen emlékművek találhatók a 
templomkertben; Ki volt és hol élt Dely Mátyás; minek épült 
eredetileg a Polonkai-ház és minek az emlékére építették meg a 
Kálvária dombot. Az elhangzott információk alapján mindenki 
egyénileg válaszolta meg a kérdéseket  a saját túralapján.

Papírszínházzal zártuk a könyvtári napokat. Miután a közön-
ség soraiban Tasi Katalin: A soknevű macska című meséjét vé-
giglapozva átélték a papírszínház élményét, megírták saját me-
séjüket és megrajzolták hozzá a meselapokat.

Rajzoltunk, játszottunk, meséltünk, beszélgettünk, de minden-
ki talált magának olvasnivalót is a könyvespolcokon és a folyó-
iratok között. 

Ferenczné Fajta Mária
        igazgató

Könyvtári  hírek

A Polgári Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület élményei

A polgári TVK-s nyugdíjasokkal tartottunk bográcspartit a 
campingben május 24-én, ahol Egyesületünk beszámolt 
az elmúlt év tevékenységeiről. Jó volt már találkozni, be-

szélgetni. A nap jól sikerült.
Június 12-én több tagunkkal képviseltük az egyesületet a „Fo-

gadj örökbe egy fát” faültetésen.
Szintén egy szép napot töltöttünk el június 22-én Poroszlón. 

Megtekintettük a Tisza-tavi Ökocentrum  szabadidőparkját, ide-
genvezetővel jártuk végig Európa legnagyobb édesvízi akvári-

umát és részt vettünk egy kishajós kiránduláson túravezetővel 
a Tisza-tavon. Nagy élmény volt számunkra. Megebédeltünk 
a Ladik Halászcsárdában, majd sétálgattunk a park területén. 
Hazafelé jövet Tiszacsegén megálltunk egy hűsítő fagyizásra. 
Mondhatom nagyon jól éreztük magunkat.                     

                                                                                             
Molnárné Daragó Erzsébet                                                                                                        

A Polgári Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület elnöke 



A világ számos országában különböző napokon ünneplik 
a gyermeknapot.

Magyarországon már 1906-ban, 46 város vagy község 
vett részt a gyermeknap megünneplésében.

Óvodánkban hagyo-
mány, hogy május utolsó 
hete - gyermekhét, ezért 
a hét minden napján kü-
lönböző programokat 
szerveztünk számukra. 

Hétfőn családi napot 
tartottunk, a szülők hosz-
szú szünet után ismét be-
jöhettek az óvodába.  A 
csoportokban különböző 
rendezvények voltak: 
volt olyan csoport, ahol 
közösen alkothattak a 
szülők gyermekeikkel 
egyszerű gyermekjáté-
kokat. Az ügyes kezű 
anyukák palacsintát sü-
töttek a gyermekeknek. A Móra úti óvodában a hagyományok-
nak megfelelően bográcsban cserászka készült. Hangulatos esti 
programként szalonnasütés is volt.

Kedden a Kacagó bábcsoport tagjai a Kiskondás című bábelő-
adással kedveskedtek a gyermekeknek. A bábcsoportot óvodánk 
aktív és nyugdíjas tagjai alkotják. A hatalmas bábokat saját ma-
guk készítették, melyek életre keltek a kellemes hangoktól és 
zenétől, a gyermekek nagy örömére.

Szerdán igazán boldog napjuk volt a gyermekeknek. Óvodánk 
öt légvárat, ugráló várat bérelt, melyet az óvoda udvarán állítot-
tak fel, egész nap lehetett csúszdázni, ugrálni.

Csütörtökön az ügyes kezű óvó nénik és pedagógiai asszisz-
tensek minden gyerme-
ket arcfestéssel vagy 
csillámtetkóval örven-
deztettek meg. De hogy 
teljes legyen a boldogság 
még jégkrémet, fagyit is 
kaptak az ovisok.

Pénteken az óvodai 
búcsúzás napja volt. A 
gyermekek meghívták 
szüleiket, nagyszüleiket, 
rokonaikat, újra bené-
pesült az óvoda udva-
ra. Nagyon készültek a 
„ballagók” erre a napra. 
Boldogan verseltek, éne-
keltek, majd megkapták 
az óvodai ballagó tarisz-

nyát, mellyel körbejárták óvodánk termeit.
A búcsúzó gyermekeknek jó tanulást, boldog iskolás éveket 

kívánunk!
Minden gyermeknek tartalmas, szép, örömteli nyarat!

Ferenczné Szikora Erzsébet
óvodapedagógus
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Ovis élet Pedagógusnap az ovisokkal

„Velem voltál örömben, Velem voltál bajban.
Velem voltál, ha sírtam, Velem, ha kacagtam….”

- Osvát Erzsébet

Legnagyobb feladat a szeretettel szeretetre nevelés, a tu-
dás átadása, a tudásvágy felébresztése, és a pozitív példa 
nyújtása. Egy jókor, jól megfogalmazott mondat, csele-

kedet, egy mosoly, ölelés, őszinte érdeklődés, meghallgatás a 
gyermekre életre szóló hatást gyakorolhat. A mindennapok tük-
rözik a kicsik ajándékát: a mosolyt, a figyelmet, a mozdulatot, a 
tekintetet, a szeretetet. Ez az, ami elkísér és bíztatást, erőt ad a 
pedagógusnak a folytatásra.

Bizonyára mindenkinek van olyan tanára, akire sok év eltelté-
vel is szívesen gondol vissza. 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár egy nagyon 
szép, kezdeményezésnek adott teret. Az ünnepség kezdeménye-
zője és lebonyolítója a „Polgár Városért” Alapítvány Kuratóriu-
ma volt. A rendhagyó Pedagógus napi ünnepséget a Cica csopor-
tos óvodások nyitották meg zenés kis műsorukkal. Izgatottan, 
csendben (ami nagy kihívás volt), várták a függöny mögött, 
hogy elkezdődjön, amire lelkesen és nagy örömmel készültek 

napokig. Az iskolakezdés előtt álló gyermekek megilletődve, 
álltak a nagyszínpadon. Örültek, hogy részesei lehetnek a köszö-
netnyilvánításnak, és a jelenlévő pedagógusok köszöntésének. 

Kívánok minden pedagógustársamnak jó egészséget, munká-
jába vetett hitének megtartását, sok-sok gyermekmosolyt.

Baráth Zoltánné
óvodapedagógus, intézményvezető helyettes

Gyermekhét az óvodában
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Tankerületi elismerésSuli hírek

2022. június 9-én a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
Pedagógusnap alkalmából rendezett ünnepségén Elismerő 
Oklevéllel jutalmazta a tanévben végzett munkájáért Lukács-
né Györfi Lilla és Petrikné Sereg Ildikó pedagógusokat, vala-
mint Molnárné Kovács Judit intézményvezető-helyettest.

A tanév utolsó napjai
Június az általános iskolák számára a tanév végét, a nyolcadiko-
sok ballagtatását jelenti. A tanév utolsó napjaiban helyet kapott 
gyereknapi rendezvény, diákönkormányzati nap, a nyolcadik 
évfolyam búcsúja, valamint a ballagás is. Június 3-án a felső 
tagozaton gyereknapi főzőversenyt tartottunk. A délelőtt folya-
mán minden osztály elkészítette bográcsban a cserászkát, pör-
költet, paprikás krumplit vagy babgulyást. Közben szabadidős 
játékokban vehettek részt tanulóink. A főzés megvalósulásában 
anyagi és jelenléti segítséget nyújtottak a szülők, amit ezúton is 
köszönünk nekik!

A nyolcadik évfolyamosok június 10-én búcsúztak az iskolá-
tól, tanáraiktól keringővel, dallal, vendéglátással. 18-án pedig 
utoljára szólt a csengő számukra az általános iskola falain belül. 

A 8.a és 8.b osztály 33 diákja ballagott el ezen a napon.
A 8.a osztályfőnöke: Kis Boglárka, Kovács Krisztina
Tanulók: Bandorák Edvárd, Barna Réka, Budai Virág Ramóna, 
Farkas Rajmond László, Farkas Regina, Horváth Zsófia, Kindla 
Aida, Kosztolnik Dominik, Kovács Isztán Adrián, Lovász Dá-
vid, Lukács Róbert, Mocsár Alexandra, Oláh Jázmin Erzsébet, 
Rácz Mirjam, Rontó József, Udud Bence, Vígh Vendel. 
A 8.b osztály korábbi osztályfőnök: Molnárné Kovács Judit 
intézményvezető helyettes, osztályfőnök: Bojti István
Tanulók: Balogh Vanda, Bodnár Krisztián, Farkas Tibor, Hadari 
Vanessza, Hankó Hanna, Horváth Patrik, Kártik Andrea Krisz-
tina, Kovács Kristóf, Lakatos Kevin, Lakatos Mónika, Orgován 
Dávid, Sándor Dorina, Szilaski Dániel, Tóth Lara, Tóth Petra, 
Váradi Alex.
Elismerések a ballagáson: Példamutató magatartásáért nevelő-
testületi dicséretet kapott: Lovász Dávid 8.a
Kulturális és közösségi munkájáért: Hadari Vanessza Tifani, 
Hankó Hanna Viola, Lakatos Mihály Kevin 8.b
Közösségi munkájáért: Budai Virág Ramóna, Farkas Regina 
8.a, Lakatos Mónika, Sándor Dorina, Tóth Petra 8.b
A diákönkormányzatban végzett munkájáért: Tóth Petra 8.b
Az atlétika versenyen nyújtott teljesítményéért: Kovács Ist-
ván Adrián, Lovász Dávid 8.a
A futballban elért eredményéért: Váradi Alex 8.b
Polgár Város Önkormányzatának elismerését nyújtotta át dr. 
Faragóné Béres Edit alpolgármester asszony Lovász Dávid 8.a, 
Hadari Vanessza Tifani és Hankó Hanna Viola 8.b osztályos ta-
nulóknak.

Petrikné Sereg Ildikó pedagógus

 Tájékoztatás 
Polgári Városi Strandfürdő felújításáról

Befejeződött a fejlesztés I. üteme a Polgári Városi Strandfürdő-
ben, úgy gondolom, hogy mindannyiunk örömére. A „Polgári 
Strandfürdő gépészeti és építészeti felújítása 2022” projekt kap-
csán a legfontosabb és legsürgetőbb műszaki-technikai, tech-
nológiai fejlesztéseket végeztük el, mely lényegesen megemeli 
majd a fürdőszolgáltatás minőségét és a fürdőzés élményét. 
Az I. ütemben végzett fejlesztések: a termálkút komplett felújí-
tása, melynek kapcsán kicseréltük a régi búvárszivattyút, a régi 
termálvezetékeket, a hagyományos szivattyúvezérlést frekven-
ciaváltós elektronikus szabályozásúra alakítottuk át melynek 
próbaüzeme jelenleg is zajlik. A termálmedencék teljes felüle-
tének burkolása megtörtént (20x20 mm-es olasz üvegmozaik 
csempével), hidromasszázs fúvókák beépítése szintén megtör-
tént, jelenleg gépészeti szerelés van még hátra.

Elkészült a medencék átalakítása is, három különböző hőmér-
sékletű medencetér (36-38 °C, 34-36 °C és 32-34 °C) valósult 
meg, ezáltal egyaránt minden érdeklődő megtalálja a neki meg-
felelő hőfokú termálvizet. A termálmedencékhez kialakítottunk 
két darab SOLAR zuhanyt melyek a víz melegítését napenergiá-
val valósítják meg, ezáltal is biztosítva a folyamatos medencébe 
lépés előtti kellemes zuhanyzás élményét.

Felújítottuk továbbá a zuhanysort ahol nyitott és zárt zuhanyzó 
egységek vannak, lecseréltük azok burkolatát, kicseréltük a régi 
hideg és melegvíz vezetékeket valamint a melegvízellátás biz-
tonságát növelendő plusz elektromos boylereket szereltünk fel.

A gyermekmedencék teljes felületének burkolása illetve a 
vízgépészeti rendszer felújítása még folyamatban van 1-2 héten 
belül ezen egységek is használhatók lesznek. Jelenleg a tanme-
dence felújítása kapcsán még gépészeti szerelések és elektromos 
finombeállítások zajlanak. Büfészolgáltatásaink is bővültek, kü-
lönböző szendvicsek Hamburger, Hot Dog, Mini Fánk, lángos 
lesz kapható folyamatosan a nyitvatartási időben.
Sok szeretettel várjuk fürdőzni vágyó vendégeinket!

Béres László  ügyvezető     
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Nemzeti Összetartozás Napja Nagykárolyban

Mint oly sokszor már, most is sikeresen pályázott isko-
lánk, a Berettyóújfalui SZC József Attila Szakképző 
Iskola a Rákóczi Szövetség Diákutaztatási Program-

jára.
A járványügyi helyzet miatt az utóbbi időszakban a diákutaz-

tatási programot határátlépés nélkül, egy magyar történelmi 
helyszín felkeresésével valósítottuk meg. Több alkalommal vol-
tunk már kapcsolatban a nagykárolyi Simion Barnitui Szakkép-
ző Iskolával, a Határtalanul program keretében és a Diákutaz-
tatási programmal összefüggésben is. Mégis miért választottuk 
magunknak Nagykárolyt? Elsősorban azért, hogy találkozzunk 
nevelőtársainkkal, akikkel őszinte barátságot sikerült kialakíta-
nunk. Vártuk a találkozás felemelő pillanatát, a beszélgetés és 
tapasztalatcsere örömét – igaz csak röpke időre. Másodsorban 
iskolánk jelenlegi tanulói még nem voltak a nagykárolyi isko-
lában és a rövid távolság sem volt utolsó szempont a helyszín 
megválasztásánál.

A fogadtatás nagyon melegszívű volt: kedves szavakkal, tíz-
óraival, frissítővel vártak bennünket. A közös megemlékezés és 
ismerkedés után a Polipol bútorgyárba vettük irányunkat. A mun-
kavédelmi oktatás után léptünk a gyárba, ahol exportra, csúcsmi-
nőségi ülőgarnitúrák gyártásával foglalkoznak. A duális képzés 
keretében van a Simion Barnitui Szakképző Iskolának kapcsolata 
a gyárral, a bennünket kísérő tanulók is idejárnak gyakorlatra, ki 
kárpitosnak, ki asztalosnak, ki varrómunkásnak tanul.

A gyárlátogatás után a Károlyi Kastélyban tettünk látogatást. 
A gyerekeknek az afrikai trófea-és fegyvergyűjtemény tetszett 
a legjobban. Az angolpark hűs árnyai kiváló alkalmat adtak a 
tanulók közötti beszélgetésre, a közösségi kapcsolatok bejelö-
lésére. Itt helyeztük el emlékkoszorúnkat, majd elbúcsúztunk 
vendéglátóinktól. A felnőttek most nem szomorkodtak az el-
válás miatt, hiszen a Sátoraljaújhelyi Pedagógustáborban újból 
örülhetünk majd egymás társaságának, mindannyian várjuk már 
július közepét, a közös élmények, programok átélését.

A szabadidőt fagylaltozással, sétával, beszélgetéssel töltöttük. 
Kilencedikeseink – akik még szűkebb környezetüket sem hagy-
ták el, határt pedig még soha nem léptek át – rácsodálkoztak a 
sok magyar szóra. Érdeklődőek voltak, kérdéseikre alig győz-
tünk válaszolni. Sajnos szorított bennünket az idő – hiszen töb-
ben borsodi falvakból valóak és nekik még a buszjáratukhoz is 
alkalmazkodni kellett a hazajutásuk miatt - , így hát elindultunk 

hazafelé egy gyönyörű napot magunk mögött hagyva. A határon 
történő várakozás és ellenőrzés egy kicsit hosszúra sikeredett, de 
addig is volt idő az élmények feldolgozására.

Köszönetünket fejezzük ki a Rákóczi Szövetségnek, hogy 
lehetővé tette számunkra, hogy a nagykárolyi Simion Barnitui 
Szakképző Iskolával közösen ünnepeljük meg a Nemzeti Össze-
tartozás Napját. Szavak nélkül érezték mindkét iskola tanulói a 
felnőttek találkozásának örömét és hangulatát, 

„Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk
Mi egy vérből valók vagyunk!” 

Agócs Zsoltné, iskolatitkár
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Múltidéző rovat
„Sokat arattam a nyáron, keveset aludtam ágyon”

A legfontosabb szerepe mindig a kenyérnek volt, Polgá-
ron is. A hozzá szükséges gabonát nagyszüleink maguk 
termelték meg. A kalászosok betakarításának több mun-

kafázisa van. Szűkebb értelmezésben maga az aratás, bővebb ér-
telmezésben az aratást követő munkák, mint a hordás, asztagolás 
és a cséplés is. 

Az aratás a gazdálkodás leginkább erőpróbáló feladata volt. A 
kalászosok begyűjtése Péter-Pál napján kezdődött. Ekkor indult 
a nyár legnagyobb munkája, hiszen a gazda ezzel biztosította 
családjának a jövő évi kenyerét, valamint a háziállatok elede-
lét. Alkalmas időjárás esetén, a nap minden óráját kihasználták 
a munkavégzésre. Legtöbbször kinn aludtak a határban, ahogy a 
Polgáron is jól ismert nóta szólt: 

„Sokat arattam a nyáron,
Keveset aludtam ágyon.

Hol erdőben, hol mezőben,
Hol a tarló közepében.”

A XIX. századig sarlóval végezték az aratást. Férfiak, nők, s 
gyerekek mind dolgoztak, mivel ez a módja az aratásnak kife-
jezetten lassú volt. Ezután tértek át a kaszás aratásra. Polgáron 
a rávágó aratást alkalmazták. A kaszás úgy sújt, hogy a kaszára 
szerelt csapó segítségével a gabona nem a tarlóra, hanem az előt-
te álló sorra dőlt. A kaszásokat a marokszedők követték. Sarló-
val, hajolva szedték fel a learatott gabonát. Egy marok kb. annyi 
levágott gabona, amennyit egy ember lehajolva, kinyújtott kar-
jával testéhez szorítva fel tud emelni. A markot a renddel ellen-
kező irányba fektették le a tarlóra. Voltak olyan marokszedők, 
akik hátrafelé haladva szedték a markot, kinek mi volt a jobb, mi 
állt jobban a keze ügyébe. A kévék bekötését Polgáron úgy vé-
gezték, hogy egy félmarék búzát két részre választottak, fejüket 
összedugták és megcsavarták. Az így elkészített kötözőanyagot 
a kéve alá tették. Ha párban dolgoztak, általában a kaszás kötöt-
te be a kévéket. Ha harmadik személy is – aki rendszerint férfi 
– dolgozott velük, az ő dolga volt a kévébe kötés. A bekötött 
kévéket keresztbe rakták. Egy keresztbe 18 db kéve került. A 
legalsó a „fűalj”, majd következett a négy keresztág négy ma-

gasba, a legfelső kévét pedig „pap”-nak nevezték. 1945 előtt 
az Egri Káptalan földjeire arató csapatokat szerveztek és ara-
tási szerződést kötöttek. Egy-egy csapat 60 főből állt, élükön a 
kepésgazával. Fizetésüket terményben kapták, minden tizedik 
kereszt volt az övék, válogatás nélkül.    

Meleg időben gyorsan száradt a gabona. Száradás után követ-
kezett a hordás. Az ökrös-, vagy lovasszekereket vendégoldallal 
(két vastag rúddal) egészítették ki, melyekre mi gyerekek sok-
szor felültünk. Szekerekre rakták fel a kévéket és vitték a gazda 
házához, vagy a szérűskertbe. Szérűskert Polgárnak a Selypes 
felőli végén a csordalegelőn volt, a bikaistálló közelében.

Az udvarban, vagy a szérűskertben a kévéket formás asztag-
ba rakták kalásszal befelé. Az asztagok nagysága mutatta meg, 
hogy ki mekkora gazda!

A cséplést a múlt század elejétől rohamosan elterjedt csép-
lőgéppel végezték, mivel a cséplőgép tiszta szemet adott, a 
szalmát, a töreket és a polyvát is pontosan szétválasztotta. A 
cséplőgépet kezdetben gőzgéppel, majd traktorról hajtották egy 
hosszú, széles szíjjal. A kévehányó a kévéket az asztagról vagy a 
szekérről villával a cséplőgép asztalára dobta. A kévevágó csép-
lőgép asztalán állva éles késével elvágta a kéve kötelét és az 
étető kezébe adta. A két étető egymást váltva a dobba továbbí-
totta a szétvágott kévéket. A zsákoló a szemekkel tele zsákokat 
elszállította a mázsához és újat akasztott fel, a mázsás lemérte a 
gabonát és azt a 4–5 zsákolóból az éppen munka nélkül lévő vit-
te a szekérre. A szalmát az „elevátor” emelte a kazalhoz. A kazlat 
két ember rakta a kazalmester irányításával. A polyvalyukban 
nők kaparták össze a töreket, a polyvát, és szállították el a kije-
lölt helyre, ahol azt külön kazalos rakta össze.

A háznál való cséplés, bizony, ünnepélyes mozzanat volt. A 
cséplés befejezése után az ott dolgozók fehér, terített asztal mel-
lett fogyasztották el az elkészített ebédet vagy vacsorát. Az öt-
venes években, a mi utcánkban (Bocskai utca) a Suhajda, Petrik, 
Kiss, Huszár és a Bartók családok háznál csépeltek. A cséplő-
gépet hajtó traktort Murvai Sándor kezelte, aki a szomszédunk 
volt. Természetesen az utca gyerekei minden házhoz elkísérték 
a cséplőgépet.

    
Fiatal László
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HitéletAnyakönyvi hírek
Akiket újszülöttként

köszöntünk:

Aranyos Gréta
Saláta Ádám

Tar Zalán
Zámbó Linett Lina
Mező Kamilla Léna

Akiknek gratulálunk 
házasságkötésükhöz:

Nédó Bianka Ida – Seres Tibor
Vadász Vivien – Rézműves Tibor
Komóczi Barbara – Farkas Károly

Akiktől fájó szívvel 
búcsúzunk:

Répási László                élt: 83 évet

Kozma Tiborné 
szül: Pázmándi Lenke  élt: 79 évet

Bertók Istvánné 
szül: Kola Erzsébet      élt: 88 évet

Szilvási János László  élt: 69 évet

Vámosi Balázs            élt: 67 évet

Kiss János                   élt: 89 évet 

Szilvási József             élt: 86 évet

Az adatok tájékoztató jellegűek.

9. oldal

9. oldal

„…íme, én veletek vagyok minden 
napon a világ végezetéig.” Mt 28,20

A Szentháromság vasárnapot követően az egyházi év szerint az ünneptelen időszak 
köszönt be. A karácsony, húsvét és pünkösd áldásos napjai után elérkezett az, 
amikor kicsit hosszabban, de újra várakozunk, készülünk arra a csodára, hogy 

az Isten Fia eljött erre a földre. Az előttünk álló idő és mögöttünk lévő ünnepi időszak 
szervesen összekapcsol és betölt. Az ünnepek által pont azt a lelki feltöltődést kaphat-
tuk meg, ami felövez bennünket az ünneptelen hónapokban. Mert figyelhettünk az Isten 
szeretetére, kegyelmére, gondviselésére. Megélhettük családtagjainkkal, szeretteinkkel 
az ünnepek csodáját. Érezhettük templomainkban Istennek a közelségét, közösségét. Át-
élhettük az egymáshoz tartozást a gyülekezetek közösségében. De mi lesz most, mi lesz 
ezek után? Jönnek a fárasztó hétköznapok és szinte beleszürkül az ember a mindennapi 
jövésbe-menésbe. Örülünk, ha ebben a hőségben találunk egy olyan helyet, ahol kicsit 
fel tudunk frissülni. Van egy JÓ HÍR számunkra, mert Isten ezekben a napokban is hív 
és szól hozzánk az Ő Igéje által. Most kell csak igazán megerősödnünk, testileg-lel-
kileg felfrissülnünk és az Isten közelében maradnunk. Mert Ő nem csak az ünnepek 
alkalmával akar találkozni velünk, hanem minden napon! Jézus Krisztus azt mondta az 
övéinek, hogy „veletek vagyok minden napon a világ végezetéig”! Ha Ő velünk van, mi 
se mondjunk le Róla! Isten gondviselését a szürke hétköznapokban a legnehezebb fel-
ismerni, de ott van velünk és nem hagy el bennünket! Engedjük, hogy Ő legyen az, Aki 
felüdít bennünket, Aki a kilátástalan helyzetben utat mutat, az örömben pedig hálaadásra 
indítja szívünket. Merjük megérezni az Isten közelségét. Merjük elhinni, hogy Ő tényleg 
velünk van minden napon a világvégezetéig! Van még egy JÓ HÍR számunkra, minden 
vasárnap 10 órától istentiszteleti alkalom van a református templomban! Ahol testileg és 
lelkileg egyaránt felfrissülhetünk Isten Igéjének fényében! Szeretettel hívunk és várunk 
mindenkit!

Kovács Imre
ref. lelkész

 Álljatok  meg…
(Gondolatok a szabadidőről)

Nyár van, a diákok számára a vakáció, sok család számára a nyaralás ideje. Ez 
alkalmat ad arra, hogy elgondolkodjunk a szabadidő értelméről.
A Biblia ezzel fejezi be a teremtéstörténet elbeszélését: „A hetedik napon Isten 

megpihent munkája után, amit végzett.” A mondat nyilván nem azt jelenti, hogy a Te-
remtő elfáradt és szüksége volt pihenésre, hanem azt, hogy életünk ritmusa a munka és 
a megállás. 

A  vakáció a latin „vacare”, szünetet tartani igéből származik, amely arra utal, hogy 
ilyenkor megállunk, tartózkodunk a szokásos tevékenységtől s valami másra koncentrá-
lunk. A vakáció nem menekülés, értelmetlen csellengés, hanem az lehet kreatívan megélt 
idő, alkalom arra, hogy megújítsuk kapcsolatunkat családtagjainkkal, barátainkkal, alka-
lom az elmélyülésre, a természet megcsodálására, szép helyek megtekintésére.

Az ismert angol Holydays (szent napok) elnevezés arra utal, hogy a megállás ideje 
arra is alkalmas, hogy a szabadidőt megszenteljük, Istennel legyünk! A zsoltáros írja: 
Álljatok meg és lássátok, hogy én vagyok az Isten. (46,11) Odafigyelünk Istenre, Akitől 
jöttünk, Akihez tart az életünk! Ahogy a festő műve elkészülése után hátralép és meg-
tekinti, hogy minden rész a helyén van-e, úgy mi is életünk mindennapi részét a nagy 
egészre tekintve szemléljük. Az idő ritmusában a vasárnap és az év minden ünnepe arra 
szolgál, hogy testileg és lelkileg felüdüljünk, hálát adjunk, erőt merítsünk!  A megállás 
ideje nem cél nélküli semmittevés, hanem ajándék, megbecsülendő idő! 

 László atya

Köszönenyilvánítás

„Szeretnénk köszönetet mondani mind-
azoknak, akik Szilvási Jánost, szeretett férj 
és édesapát elkísérték utolsó útjára és osz-
toztak a család fájdalmában.”
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Tűzgyújtási tilalom

A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, 
továbbá az erdőterületen és a szabadban történő tűzgyújtás 
szabályai az alábbiakban olvashatóak.Tűzesetek szabad te-

rületen történő bekövetkezésének nagyobb kockázata esetén, az er-
dőgazdálkodásért felelős miniszter, fokozott tűzveszély időszakát 
(tűzgyújtási tilalmat) állapíthat meg, és hirdethet ki, egyeztetve a ka-
tasztrófavédelem központi szervével (BM OKF). Tűzgyújtási tilalom 
(fokozott tűzveszély) idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, 
valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő 
külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken talál-
ható tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a par-
lag- és gazégetés is. A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) meg-
állapítása és visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az 
erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett 
tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszély-
ről) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazga-
tóság (NÉBIH EI) közleményt küld az érintett szervezeteknek, or-
szágos közszolgálati médiának, és hivatalos honlapján www.erdotuz.
hu közzéteszi a tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) szóló 
térképet. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a 
NÉBIH EI hivatalos honlapja mellett tájékozódhat a www.erdotuz.
hu weboldalon, az onnan is elérhető további szakmai honlapokon, 
amelyek számos egyéb hasznos információval szolgálnak a szabad 
területen történő tűzgyújtásról. A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzve-
szély időszaka) megállapítására vonatkozó körülményeket a NÉBIH 
EI minden nap értékeli, és egyeztetve a BM OKF-fel dönt arról, hogy 
a következő napon szükséges-e tűzgyújtási tilalom kihirdetése, vagy 
nem. A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) a közzétételtől a 
visszavonásig (a helyzetben bekövetkezett változás kihirdetéséig) él. 
Az említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthető, hogy van-e 
érvényben tűzgyújtási tilalom (megállapított fokozott tűzveszély). A 
lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről a NÉBIH EI 
által készített interaktív erdőtérképen találhat további információt.

4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós 1. sz.
Tel: 52/219-489

e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu ; titkarsag@hhgkft.
hu; web:www.hhgkft.hu

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy változik a 

szelektív hulladék begyűjtésének rendje.
2022. július 1. napjától a LAKOSSÁG által kihelyezhető 
szelektív (sárga-fedelű) hulladékgyűjtő edényzetek mellől, - 
kézi rakodásra alkalmas módon, kötegelt vagy kizárólag át-
látszó műanyag zsákban elhelyezett szelektív hulladékot, 
mennyiségi korlátozás nélkül elszállítjuk. (Aki nem rendel-
kezik sárga-fedelű szelektív gyűjtő edényzettel az is kiteheti 
a szállítási napokon az ingatlana elé a fent megjelölt módon 
a szelektív hulladékát!!!)
A sárga-fedelű kukába és mellé átlátszó zsákba kizárólag a 
következő anyagok helyezhetőek el:
- Műanyag flakon: ásványvizes, üdítős, mosószeres, tejfölös 
pohár (kiöblítve),  műanyag szatyor, zacskó, háztartási fém 
csomagolóanyagok: italos doboz, konzervdoboz (kiöblítve), - 
Papír: újság, könyv, hullámpapír, csomagolópapír, Italos kar-
tondoboz (kiöblítve).
Amennyiben nem megfelelő anyag kerül a szelektív hulla-
dék közé a szolgáltató megtagadhatja az edényzet ürítését, 
illetve a nem kellően válogatott szelektív hulladék elszál-
lítását!
Mit NE TEGYENEK a szelektív hulladék közé: vegyes kom-
munális hulladék, élelmiszerrel szennyezett csomagolóanya-
gok, veszélyes hulladékkal szennyezett csomagolóanyagok, 
fű, falevél és egyéb biológiailag lebomló hulladék, üveghul-
ladék!!! hungarocell!!!

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

TÁJÉKOZTATÁS
A keletkező üveghulladékok begyűjtésének és újrahasznosí-
tásának fokozása érdekében,
a HHG Nonprofit Kft. az alábbi tájékoztatást adja:

Üveghulladék gyűjtési napokon 
az öblösüveg hulladékot az is kihelyezheti, 

akinek nem jutott üveggyűjtő edényzet!

Műanyag rekeszbe, raschel zsákba vagy egyéb olyan táro-
lóeszközbe, amiből a gyűjtőjárműbe üríthető vagy rakható.
• A kihelyezhető üveghulladékok: öblösüvegek, úgymint sö-
rös, boros, üdítős palackok, befőttes üvegek stb.
• Nem kihelyezhető: síküveg, ablaküveg, képernyőüveg, 
plexi stb. egyéb kommunális hulladék, műanyag palackok.
Az üveg gyűjtési napok 3 havonta vannak, szemétszállítás 
napján az adott településre vonatkozóan a dátumokat megta-
lálja a www.hhgkft.hu oldalon.

A legközelebbi üveggyűjtési nap Polgáron 
2022. július 13.

Fizetett hirdetés




