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Idősek Világnapja – október 1.
A demográfiai adatok szerint jelenleg a Földön körülbelül hatszázezerre tehető az idősek száma,
az elkövetkező húsz évben pedig számuk megkétszereződik. Ahogyan már a népesedési világnapnál
szóba került, a jóléti társadalmakban régóta problémát okoz a születések számának csökkenése,
ezzel együtt pedig a lakosság elöregedése. Azokban az országokban, ahol a túlnépesedés okoz
gondot, várhatóan a születések száma ugyancsak csökkeni fog, és negatív népszaporulat
alakulhat ki.
Az ENSZ Közgyűlésének határozata alapján először 1991-ben rendezték meg az idősek
világnapját, 1999-ben pedig hasonló elnevezésű éves rendezvénysorozatot tartottak. Az
intézkedés célja, hogy középpontba helyezzék a méltóságteljes öregkort, valamint az idősöket
visszaintegrálják a gazdaságba. Európában az aktív munkaerő csökkenése miatt egyre nagyobb
hangsúlyt kap az idősök foglalkoztatása, ezzel is pótolva a munkaerőhiányt valamint segítve a
teljes értékű élet fenntartását.
Az öregedı magyar társadalom új kihívásokat teremt a szociális ellátás
és a foglalkoztatás területén. A rugalmas munkavégzés hiánya ebben az
esetben is megnehezíti az elhelyezkedést. Magyarországon jellemzıen a
diplomás és az érettségizett idısek nem esnek ki a munkaerıpiacról, a
kevésbé iskolázottak esélyei rosszabbak ebbıl a szempontból.

Közelgő ünnepeink:
Október 1. - Idősek világnapja
Október 6. - A 13 aradi vértanú kivégzése

Október 23. - Nemzeti Ünnep
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TÁJÉKOZTATÓ
Iskolánk az elmúlt időszakban a figyelem központjába került. Több olyan, számunkra hátrányos
és téves információ jelent meg a sajtóban (HVG, BM Hírlap), ami nem fedi a valóságot.
2007. szeptember 3-án 107 beírt tanulóval, 8 évfolyamos iskolaként 1-8 osztályban kezdjük meg
a tanévet.
Szó sincs arról, hogy Geszten megszűnik az iskola, tagiskolává válik vagy csak 1-6 osztály fog
működni.
Az oktatás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. A geszti Arany János Általános Iskolában
továbbra is az eddigi, hagyományos tanterv szerint tanulnak a gyermekek, kiegészítve annyival,
hogy heti 2 órában romani nyelv tanulására lesz lehetőség teljesen önkéntes alapon.
Az önálló 1-8 évfolyamos iskola fenntartására az Oktatási Hivataltól határozatlan időre szóló
működési engedéllyel rendelkezünk.
Köszönjük azt a jószándékot, együttérzést, támogatást, elkötelezettséget, amit a település lakói
az iskola védelme és fennmaradása érdekében tanúsítanak.
Geszt, 2007. augusztus 29.
Brandtné Czirják Éva
igazgató
Ha szereted a kihívásokat és szeretnél egy jó csapat tagja lenni, jelentkezz szerződéses
katonai szolgálatra.
Feltételek: - 18 – 47 év közötti életkor, állandó belföldi lakóhely, vagy tartózkodási hely,
- kizárólagos Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
- minimum 8 általános iskolai végzettség (előny a középiskolai végzettség)
Jelentkezni lehet Magyar Honvédség Kelet-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnoksága
4. Toborzó és Érdekvédelmi Iroda Békéscsaba
5600 Békéscsaba, Andrássy út 67-69.
Telefon: 66/547-190
Ügyfélfogadás:

Hétfőtől - csütörtökig
Péntek:

0800 - tól – 1500-ig
0800 –tól – 1200-ig

Tisztelt Fogyasztóink!
Társaságunk felhívja Tisztelt Fogyasztói figyelmét, hogy 2007. július hónapban bevezetésre
került a vízdíjszámlákban a késedelmi kamat felszámítása, melyről a tavaszi hírlevelünkből
már tájékozódhattak.
Kérjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a jövőben is fordítsanak kellő figyelmet a számlák
határidőig történő kiegyenlítésére a későbbi kellemetlenségek elkerülése végett.
Észrevételeikkel és kérdéseikkel forduljanak bizalommal az ügyfélszolgálati irodáink
munkatársaihoz, akik készséggel állnak rendelkezésükre.
Bízunk abban, hogy szolgáltatásainkkal a jövőben is elégedettek lesznek!
Üdvözlettel: Békés Megyei Vízművek Zrt.
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Tisztelt geszti lakosok!
Geszt pedagógusai felháborodásuknak, megdöbbenésüknek adnak hangot, amiért rövid időn
belül több, méltánytalan támadás érte településünk iskoláját Mezőgyán részéről.
- Etikátlannak tartottuk a tavaszi mezőgyáni iskola-bemutatóra való toborzást a geszti
tanulók, szülők körében. Pedagógus viselkedéshez méltatlannak tartjuk a gyermekek
átcsábítását egy olyan iskolába, ami semmivel sem tud többet nyújtani a helyben
működőnél.
- A Hírhozó júliusi számában Zsoldos Zoltán polgármester úr azt írta, Geszten csak hat
osztályos iskola fog működni, ha működhet.
- A Daniné Jámbor Erzsébet igazgató asszony nevével fémjelzett, a Gesztieket,
Szülőket, Tanulókat megszólító felhívásában részvétét fejezi ki a tanulók és szülők
irányba a geszti iskolai oktatás megcsorbítása végett.
- A napokban vehettük kézbe az újabb mezőgyáni iskolát népszerűsítő, tárgyi
feltételeket is bemutató „Színes” ajánlatot.
A Geszten élők, nevében visszautasítjuk azt a „segítő szándékot”, melyben versenyképes
tudást, esztétikus, tiszta környezetet ígér a geszti gyerekeknek, azt sugallva, hogy a
helyben működő általános iskola ennek az előírásnak nem tud, vagy nem akar megfelelni,
megkérdőjelezve ezzel a geszti iskola létjogosultságát.
Egy kisiskola igazgatójának tollából különösen visszataszítónak tűnik leírva az a
gondolat, hogy „1-6 évfolyamos oktatás semmiben nem szolgálja a tanulók érdekeit, az
az általános iskola az oktatás csökevénye.”
Akkor is ez lesz a vélemény, amikor Mezőgyánban 1-6 osztályos iskola működtetésére
lesz lehetőség?
A mezőgyáni iskolát bemutató gondolatokra nem szeretnénk rálicitálni. Önbecsülésünk
nem engedi meg a kérkedést. Nem tartjuk sem a mezőgyáni iskolát sem a mezőgyáni
tantestületet sem rivalizációs partnernek, sem ellenségnek, úgy gondoljuk nincs szükség a
két iskola egymással való versenyeztetésére.
Tesszük csendben a dolgunk, tudásunk legjavát nyújtva iskolánk és településünk
boldogulása érdekében. Hitvallásunk élni és élni hagyni. Régen a bajba jutottak
összefogtak, segítettek egymásnak, ma már sajnos ez nem így van. Régen foglalkoztatott
bennünket a gondolat, miért nincs bensőséges, jó kapcsolat a két hasonló adottságokkal
rendelkező, hátrányos helyzetű település között? Miért van (volt) Gesztnek
testvérkapcsolata Biharugrával és Cséffa, Bardóc településsel, és miért nem
Mezőgyánnal? Úgy érezzük ezek a bennünket ért, méltánytalan, alaptalan támadások
választ adnak a kérdésre.
Mi nem kérünk sokat, csak azt, hogy ne legyen Mezőgyánban napi téma a geszti iskola,
ne akarjanak helyettünk gondoskodni a gyermekeinkről.
Szerencsére élnek Geszten is alkotó szándékú, jóakaratú, a település jövőjét szem előtt
tartó emberek, pedagógusok, akik felelősséget éreznek az ide született, itt nevelkedő
gyerekek iránt. Higgyék el, ők is mindent megtesznek a gyerekek testi-lelki fejlődése
érdekében, ezért, még nem szükséges Mezőgyánba menniük.
Örömmel tudatjuk minden, a geszti iskola sorsát szívén viselővel, hogy iskolánk a
2007/2008-as tanévet 107 beírt tanulóval 1-8 osztályban kezdi meg. Az OKÉV-től
meghatározatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkezünk, az oktatás tárgyi és
személyi feltételei továbbra is biztosítottak.
Azt valljuk, hogy az emberi szív, a jószándék hegyeket képes mozgatni, és tanulhatnak
bármilyen csillogó körülmények között az ország bármely pontján a gyerekek, ha nincs
megértés, türelem, elhivatottság, hivatástudat. Mi geszti pedagógusok, sok mindenre
büszkék vagyunk.
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Kastély-iskolánkra, a Tisza család és Arany János szellemi hagyatékára. A sok,
együttérzéséről, együttműködésről biztosító szülőre, a falu jóérzésű, segítő szándékú
lakosára, a falu összefogására az iskola érdekében. Az iskola minden dolgozója
lelkiismeretesen szolgája a gyermekek érdekeit, ki-ki a maga területén a legjobbat
nyújtva – mindannyian értékes emberek.
Hogy milyen gyerekeket szeretnénk itt Geszten nevelni? Olyat, akinek önálló
értékítélete van, meg tartása. Ereje a tisztességre. Aki tiszteli az életet, az ember, ember
mivoltát. Aki nem emel kezet a gyengébbre. Aki ismeri az udvariasság fogalmát és
gyakorolja is azt a hétköznapokban. Aki a feneketlen önzést hírből se ismeri, nem
követelőzik. De felismeri, ha valaki lop, csal, hazudik, s messzire kerüli azt. Aki tud
másokért szót emelni és tenni. Tud küzdeni, kitartóan dolgozni, s ha kell lemondani.
Aki jóravaló, értelmes, művelt és kíváncsi. Aki szeret élni és ő maga is szerethető. Ilyen
gyerekeket szeretnénk tanítani addig, amíg hagyják!
Ezen tulajdonságok, személyiségjegyek nem iskola függőek. Erre meg lehet tanítani
falusi kisiskolában is a gyerekeket – nem kell hozzá más csak igaz pedagógus, aki
értékén kezeli az élet dolgait.
Büszkén mondhatjuk, hogy a geszti pedagógusok ilyenek. Naponta újjáélesztik
magukban a hitet, hogy van értelme a munkánknak, hogy lesz jobb is a világ – ha
mindannyian úgy akarjuk. Közösen, összefogva, egymást segítve.
A mezőgyáni igazgatónő, megsértette a geszti embereket. Szólt a szülőkhöz, a geszti
gyerekekhez, ígérve szépeket, semmibe véve a geszti pedagógusok létezését. Mindezek
ellenére mi kívánunk eredményes, szép sikereket és sikerélményeket a mezőgyáni
iskolában tanuló gyermekek és pedagógusok részére egyaránt az előttünk álló új
tanévben.
Legyen olyan szép tanévük, mint a geszti iskolának lesz! Mert hisszük és valljuk, hogy
szép lesz ez a tanév is, mint az eddigiek voltak. Nem csinálunk egetverő, nagy
dolgokat! Tiszteljük a falut, ahol élünk és ahova születtünk! Tiszteljük a szülőket és
szeretjük a gyermekeket! Tiszteljük, megbecsüljük és elismerjük egymást és egymás
munkáját! Ha így élünk, munkánkat siker fogja koronázni.
Kérjük a mezőgyáni igazgatónőt nagy tisztelettel arra, hogy hagyja meg a lehetőséget
arra a geszti pedagógusoknak, hogy ők taníthassák a falu gyermekeit mindaddig, amíg
erre a törvényi előírások lehetőséget adnak, és ne küldjön további leveleket.
Geszt, 2007. augusztus 28.

A geszti pedagógusok

Geszt község Képviselő-testülete a 2007. augusztus 29-én tartott testületi ülésen a
következő határozatot hozta:
106/2007. (VIII.29) KT. Sz. hat.
Geszt község Önkormányzatának Képviselő-testületét mélységesen felháborítja és
elutasítja a mezőgyáni általános iskola igazgatója és a polgármester által leírtakat. A
Képviselő-testület kéri, hogy nyilvánosan kérjenek bocsánatot, mely kerüljön megküldésre
a polgármesternek, a képviselő-testületnek és az igazgató asszonynak
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Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a bardoci vendégek geszti látogatása alkalmából
nyújtott erkölcsi, anyagi és egyéb, mindennemű támogatásáért a lakosságnak. Elismeréssel
és tisztelettel tartozik Geszt község, a vendégfogadó családok önzetlen fáradozásáért, a
vendégek maximális ellátásáért.
Vendégfogadó családok:
Serfőző Lajos és neje, Rácz Mihály és neje, Dombi István és neje, Kiss Károly és neje,
Bagdi Lajos és neje, Nagy Sándor és neje. Birta János és neje, Sztovcsok Mihály és neje,
Bagdi Sándor és neje, Nagy Mihály és neje, Erdei László és neje, Borsós Antalné, Göndör
Sándor és neje, Borsós László és neje, Brandt József és neje, Takács Zoltán és neje.
Az 52 tagú csoport geszti és balatoni kirándulásának pénzbeli támogatói voltak:
Iskola Szülők a Gyermekekért Alapítvány, Geszti Történelmi Emlékparkért Alapítvány,
Borsós Lászlóné, Brandtné Czirják Éva, Dr. Rostáné Sík Emőke, Varga Imre (Békés),
Fábián Zsuzsanna polgármester, Urbancsek Károlyné, Bene András és neje (Újkígyós),
Szatmári László esperes úr (Ádánd), Bagdi Istvánné (Geszt, Liget u. ), Szőke Sándorné
(Mezőgyán), Ifj. Balogh Alfréd, Kiss Károly.
Egyéb támogatóink:
Czirják Györgyné, Sujtóné Birta Edit, Balogh Istvánné (Geszt, Kossuth u. 37.), Elekné
Gyarmati Mónika (Szeremle), Urbancsek Károly, Kéri Józsefné, Takács Mihályné (Vésztő)
Deák Gyula, Takács Zoltán, Takács Zoltánné (Zsadány), Okányi pékség, Zsadányi pékség.
Köszönjük a bál megszervezésében, lebonyolításában nyújtott segítséget minden
közreműködőnek. Külön köszönet, akik jelenlétükkel és felajánlásaikkal megtisztelték a
bardoci vendégeket.
Büszkék vagyunk arra, hogy közös összefogás eredményeként, sikeresen le tudtuk
bonyolítani a baráti találkozót, tovább ápolva ezzel a testvérfalusi kapcsolatot a bardoci
lakosokkal. Azzal, hogy valamilyen a Geszten élő emberek támogatták a programokat, hitet
tettek amellett, hogy fontosnak és értékesnek tartják az emberi kapcsolatok ápolását, és
kimutatták tiszteletüket a távolban élő székely emberek iránt. Amíg érezzük a faluban élők
megbecsülését, a közösség összefogását, a jó cél érdekében történő megmozdulásokat, úgy
véljük, van jövője ennek az érdek és feltétel nélküli kapcsolat jövőbeni fenntartásának.
„Mikor két rokon lélek egymásra talál,
megszületik a Barátság,
s a két lélek emberfeletti erővel
képes oltalmazni egymást.
Lelkeink kincse a legnagyobb ajándék
és legszebb öröm, amit egymásnak adhatunk.
Becsüld meg az olyan örömöket,
mint a nevetés, egy szép nap, vagy egy jó barát!
Köszönettel:
a Szervezők
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Cigány tanulók részére

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
Kuratóriuma közösen Ösztöndíj pályázatot hirdet cigány tanulók részére a 2007-es tanévre:
Pályázhatnak:
- az általános iskolák 7.-8. osztályos, a hat évfolyamos gimnáziumok 1., 2. osztályos, valamint a
nyolc évfolyamos gimnáziumok 3. és 4. osztályos magyar állampolgárságú cigány tanulói.
1., Tanulást támogató ösztöndíj-3,5 től 4,49-es tanulmányi átlagig,
2., Czinka Panna ösztöndíj- 4,5-es tanulmányi átlag felett,
Az ösztöndíj támogatás összege:
1., Tanulást támogató pályázat esetén 3,5-4,49 tanulmányi átlagig 15.000 Ft
2., Czinka Panna ösztöndíj esetén 4,5-5 tanulmányi átlagig 20.000 Ft.
-szakmunkásképző iskola, szakiskolai, illetve technikusképzésben nappali tagozaton résztvevő
magyar állampolgárságú cigány tanulók 3,0-tól 5,0 tanulmányi átlagig.
Az ösztöndíj támogatás összege: 20.000 Ft
-gimnáziumi, és érettségit adó szakközépiskolai tanulmányokat folytató, nappali tagozaton tanuló
magyar állampolgárságú cigány diákok 3,0-5,0 tanulmányi átlagig.
Az ösztöndíj támogatás összege: 25.000 Ft
A pályázatok benyújtási határideje: 2007. szeptember 30.
A pályázatok elbírálási határideje: 2007. november 30.
A megítélt támogatás kifizetésének határideje legkésőbb: 2007. december 31.
Pályázhatnak:
- azon magyar állampolgárságú cigány hallgatók, akik valamely főiskolán, vagy egyetemen az első
diploma megszerzéséért nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat, és a képzés végén főiskolai vagy
egyetemi diplomát szereznek.
Az ösztöndíj támogatás összege: 60.000 Ft
A pályázatok benyújtási határideje: 2007. október 15.
A pályázatok elbírálásának ideje: 2007. november 30.
A megítélt támogatás kifizetésének határideje legkésőbb: 2007. december 31.
Az ösztöndíj elnyerésére csak az a tanuló pályázhat, aki elégtelen osztályzat nélkül zárta az első
tanévet! Javítóvizsgát nem fogadunk el! Az átlag számításába nem számít bele a magatartás és a
szorgalom osztályzat! Előnyt élveznek a pályázatok elbírálása során azok a fiatalok, akik hátrányos
vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. Továbbá előnyt élveznek azok a diákok is, akik a
pályázat benyújtása során pályázati adatlapjukon jelzik, hogy a tanulmányi előmenetelük sikeresebbé
tétele érdekében milyen egyéb szolgáltatást kívánnak igénybe venni a kapott támogatás terhére. Az
ösztöndíjat elnyert tanulók részére a támogatást egy összegben folyósítjuk. Szükséges iratok a geszti
Önkormányzatnál igényelhetők.

Értesítés!
Felhívom a Mozgáskorlátozott Egyesület tagjainak figyelmét, hogy aki még a 2007. évi
tagdíját nem fizette be, az minél hamarabb rendezze hátralékát. Ügyfélfogadás minden
csütörtökön d.e. 10 órától a Polgármesteri Hivatalban. Értesítem továbbá azokat, akik a 2007.
évi Egyházfenntartói járulékot nem rendezték, azok ugyan ott akkor megtehetik.
Tisztelettel: Sztovcsok Mihályné
Egyesületi csoportvezető
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GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
MEGALKOTTA A
15/2007./V.30./sz. rendeletét a temetőkről és temetkezésről
(kivonat)
A TEMETŐ RENDJE
(1) A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell
tüntetni a temető nyitvatartási rendjét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, pontos
címét.
(2) A temető nyitvatartási ideje: 6 órától – 22 óráig.
(3) A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.
12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.
(4) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak megkezdése
előtt – a temető üzemeltetője (megbízottja) részére a sírhelytulajdonosnak be kell
jelenteni.
(5) A temetőben munkát végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat
kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók
kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető
infrastrukturálislétesítményekben kárt nem okozhatnak. A temető üzemeltetője részére a
vállalkozók kötelesek közüzemi és fenntartási díjat fizetni, mely síremlékenként 3.000
ft + ÁFA.
(6) Tilos
a) a temetőbe kutyát bevinni, kivéve a vakvezető kutyát,
b) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani, építési
vagy bontási munkát megkezdeni,
c) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyeken
lerakni,
d) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni,
e) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti
érzéseit megsérteni,
f) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni.
(7) Aki az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.)Korm. rendeletben foglaltakon túl
az e kivonatban szereplő (6) bekezdésben foglalt tilalmakat megszegi, szabálysértést
követ el és 30.000 ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(8) Ezen rendelet 2007. június 1-jén lép hatályba.
Fábián Zsuzsanna sk.
polgármester

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

A fentiek értelmében kérjük a lakosságot, hogy amennyiben síremléket készíttetnek azt
jelezzék a Polgármesteri Hivatal 3. sz. irodájába.

HÍRMONDÓ

8.OLDAL

EGYSZERI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS
Az 1997. évi XXXI. törvény szabályozása szerint, azoknak a gyermeknek, fiatal
felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
november 1-jén fennáll, azok egyszeri 5.000 ft-os pénzbeli gyermekvédelmi támogatást
kapnak. Ennek kifizetésére december elején kerül sor, melyet mindenki számlára történő
utalással fog megkapni.
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG

Mint mindenki előtt ismeretes 2008. évtől kezdődően az egészségügyi szolgáltatás
igénybevétele előtt minden szolgáltató köteles az ügyfél egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultságát ellenőrizni. Ez azt jelenti, hogy TAJ szám alapján ellenőrzik, hogy kibiztosított és
ki nem.
Az 1997. évi LXXX. törvény leírja, hogy ki milyen formában biztosított, vagy lehet biztosított.
– A törvény a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre került, melyet mindenki
megtekinthet-.
Azoknak, akiknek jelenleg nincs egészségügyi ellátásra való jogosultságuk (pl.: nem
részesülnek semmilyen ellátásban) a fenti időpontig rendezzék a jogosultságukat, mivel 2008.
évtől kezdődően amennyiben egészségügyi szolgáltatást vesznek igénybe azt csak térítés
ellenében tehetik meg. Erről bővebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal 5. sz. irodájában
kérhetnek.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy azon személyeknek, akiknek nincs TAJ kártyájuk
(elveszítették, megrongálódott stb.) azok igényeljenek, mivel annak felmutatásával tudnak
csak egészségügyi szolgáltatást igénybe venni.
Ilyen esetben a TAJ szám igényléséhez szükséges:
- érvényes személyi igazolvány,
- kiskorúak esetében születési anyakönyvi kivonat,
- lakcímigazolvány,
- amennyiben házasságot kötött, akkor a házassági anyakönyvi kivonat,
- és 2.200 ft.
Ha időközben valakinek névváltozása (pl.: házasságkötés miatt) volt, és még nem cseréltette
ki a TAJ számát azt is meg kell tegye, amelyhez szükséges:
- érvényes személyi igazolvány,
- házassági anyakönyvi kivonat,
- lakcímigazolvány,
- TAJ szám ilyen esetben a csere ingyenes.
A TAJ számmal kapcsolatban - igénylés, csere stb. - a Polgármesteri Hivatal 5. sz. irodájába
lehet fordulni.
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