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Városházi Hírek
Karácsonyi hangulat 
egy percre

Szokatlan formában kezdődött a képviselő-testület ülése 
2016. december 15-én, amikor is a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 
intézményt képviselve tucatnyi kisóvodás teremtett pillanatok 
alatt karácsonyi hangulatot. A klasszikus „Kiskarácsony, nagy-
karácsony …” ének előadása után saját készítésű meglepetéssel 
ajándékozták meg a teremben lévőket. Öröm volt ez óvodásnak, 
felnőttnek egyaránt. Köszönjük ezt a kedves gesztust! 

A Képviselő-testület 2016. december 15-ei ülésén újabb egy 
éves időtartamra (2017. december 31.) meghosszabbította a 
szennyvízhálózatra való csatlakozás esetén kedvezmény biz-
tosítását annak érdekében, hogy továbbra is ösztönözze azon 
lakosokat a rácsatlakozásra, akik háza előtt kiépített hálózat 
van. A rendelet értelmében 400 Ft/m3 kedvezményes díjjal ke-
rül megállapításra a 2016. évi talajterhelési díj azon kibocsátó 
esetében, aki a 2016. évre vonatkozó adóbevallása benyújtásá-
val egyidőben, írásbeli nyilatkozatban vállalja, hogy ingatlanát 
a szennyvízhálózatra rácsatlakoztatja legkésőbb 2017. december 
31. napjáig. Amennyiben a meghatározott határidőig a Hajdú-
kerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. nem igazolja visz-
sza a helyi adóhatóság megkeresésére a rácsatlakozás tényét, úgy 
a 2016. évi talajterhelési díj a tárgyévi fogyasztási adatokkal, a 
törvényben meghatározott 1.200 Ft/m3 egységdíjjal és a Polgár 
város közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi 
szorzóval (1,5) kerül megállapításra, mely összesen 1.800 Ft/m3.

Újabb két pályázat benyújtását támogatta a Képviselő-tes-
tület. A Vidékfejlesztési Program keretében önkormányzati 
tulajdonban lévő külterületi utak felújítására, valamint azok 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munka-
gépek beszerzésére nyújt lehetőséget a pályázat. Amennyiben a 
pályázat sikeres elbírálásban részesül megújulhat a Pap tanya 
felé vezető út, a bokorháti út, és a Selypes-közi út is. A pályázat 
támogatási intenzitása 85 %-os.

A Belügyminisztérium által kiírt bűnmegelőzési projekt cél-
ja, hogy a társadalom azon szintre emelkedjen, ahol az azonos 
elveket vallók nem fordítják el fejüket, amikor bűncselekmény-
re utaló körülménnyel találkoznak, ha azt tapasztalják, hogy 
embertársuk áldozattá válik, segítségre szorul, akkor figyelnek 
egymás biztonságára és óvják egymás életét, valamint értékei-
ket. A pályázati kiírás alapján önkormányzatunk gyermek- és 
ifjúságvédelem területén nyújtott be támogatási kérelmet A 
projekt az alábbi négy tevékenységre fókuszál: sportegyesületek 
szurkolói kultúrájának fejlesztésére, a bűnmegelőzési táborok 
szervezésére és lebonyolítására, az időskorúak bevonása gyer-
mek és fiatalok számára szervezett hasznos szabadidő eltöltése 
programokra, valamint a „Legyen a sport a szenvedélyed” prog-
ram jegyében a szabadidő hasznos eltöltését célzó program szer-
vezésére és lebonyolítására. A pályázatot mikro kategóriában 5 
millió forint támogatási összegre nyújtottuk be, melyhez önerő 
biztosítása nem szükséges. A projekt megvalósítása a polgári la-
kosok, ezen belül a fiatalok széles körének segítségére lesz a ve-
szélyek időbeni felismerésében, a helyes döntés meghozatalában 
és a döntés hatására létrejövő következmények vállalásában. Fő 
célja, hogy a fiatalok ne váljanak bűncselekmények áldozatává 
és ne kövessenek el bűncselekményeket, ne nyúljanak tudatmó-
dosító szerekhez. 

Szép és esztétikus külsőt kapott a Móra úti óvoda épülete az 
új kerítés megvalósításával, mely mind alapjaiban, mind eleme-
iben megújult. Többéves probléma került megoldásra, hiszen a 
szűk utcában nehézkes volt az autóval való közlekedés, parko-
lás, valamint indokolttá vált a néhol rossz állapotban lévő kerí-
tés felújítása. Az újonnan megépített kerítés beljebb helyezésével 
sikerült parkolókat kialakítani, amely az intézménybe autóval 
érkező szülők parkolási lehetőségét, valamint az utcában lakók 
közlekedését könnyíti. Városházi hírek: Molnár Jánosné, szerk.

Pályázati lehetőségek

Továbbra is kedvezményt 
biztosítunk a szennyvízhálózatra 
történő rácsatlakozáshoz

Könnyebb közlekedés és parkolás 
a Móra úti óvodánál
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A Polgári Ipari Park tevékenységéről nyújtott tájékoztatást a képvise-
lő-testület részére a Polgár-Invest Kft. ügyvezetője, Székely Ádám, akitől 
megtudtuk, hogy vállalkozásukban a Polgári Ipari Park a legkiemeltebb 
projekt és hogy 2016. évben sikeres évet zártak. A tájékoztató első részé-
ben ismertette az ipari parkra vonatkozó fontosabb adatokat. 58 hek-
tár területen helyezkedik el, melynek nagy része beépített, de vannak 
még vállalkozásra váró szabad területek. Annak érdekében, hogy minél 
vonzóbb legyen a betelepülők számára az ipari park, saját fejlesztéseket 
indítottak el, melyben közel 28.000 m2-en csarnokot létesítettek, mely 
100 %-ban bérbe adott. Jelenleg a betelepült cégek száma 25, akik össze-
sen 204 főt foglalkoztatnak. Nagyon régóta dolgoznak már azon, hogy 
ne csak logisztika települjön be, hanem olyan vállalkozás is, amely ter-
melést végez. Ilyen lesz a SONA autóipari cég, akik két ütemben fognak 
betelepülni és autóipari alkatrészek gyártását fogják végezni alapvetően 
préseléses eljárással. A SONA Group indiai tulajdonú cég, amelynek 
Németországban két leányvállalata is van, illetve az USA-ban is jelen 
vannak. A németországi gyáregységek bővülése, illetve az ottani igé-
nyek bővülése kapcsán döntöttek úgy, hogy Közép-Kelet-Európa felé is 
nyitnak. Terveik szerint egy folyamatosan bővülő termelési tevékenység 
valósul meg. A kezdő alkalmazotti létszám kb. 25 fő, amit a későbbiek 
folyamán 130-150 főre szeretnének felemelni, elsősorban szakmunká-
sokat, CNC esztergályosokat keresnek. A működés beindítása 2017. év 
elején várható – tudtuk meg az ügyvezetőtől.  

A továbbiakban fejlesztési elképzelésekről szólt, mely egyrészt a meg-
lévő, másrészt az új bérlői igények kielégítésére szolgál majd (további 
csarnokok építése, infrastruktúra fejlesztések).

Kiemelte az önkormányzattal való jó partneri kapcsolatot, amely 
szintén elősegíti a betelepülni akaró cégek, vállalkozások döntését ab-
ban, hogy nálunk telepedjenek le.

Tájékoztató az Ipari Park tevékenységéről

2016-ban városunk is részt vett a Virágos Magyarországért Kör-
nyezetszépítő országos versenyen, melyen a kisvárosok kategó-
riájában a „Legszebb főtér” különdíjat érdemelte ki Zalakaros és 
Polgár, melyet a 2016. november 18-án Kaposváron megtartott díj-
átadó ünnepségen vett át Tóth József polgármester. A verseny célja 
a kulturált, környezetbarát, vendégváró országkép kialakításának 
elősegítése, a településkép esztétikus megjelenítése, növényekkel 
történő díszítése, a településen élők összefogásának ösztönzése, az 
életminőség javítása, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet 
erősítése, a természeti és az épített örökség megőrzése és gyarapí-
tása. Az elmúlt időszakban látványos fejlődés történt településün-
kön, megújult a főtér, a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Köz-
pont épülete, a Kálvária-domb és környéke, valamint egyre több 
virágos ágyásokkal, rendezett és ápolt parkokkal, utcabútorokkal, 
és kihelyezett virágos ládákkal találkozhatunk nap, mint nap. Így 
elmondható, hogy joggal érdemeltük ki a különdíjat. A szakmai 
zsűri július hónapban tett látogatást városunkban.

Hagyományos ünnepi programmá vált, hogy december utol-
só napjaiban a polgármester évzáró fogadásra invitálja a közélet 
képviselőit; a város gazdasági társaságainak vezetőit, a civil szer-
vezetek és egyesületek elnökeit, a közintézmények vezetőit, a kép-
viselő-testületi és bizottsági tagokat. Így volt ez 2016. december 
29-én is, mely összejövetelen Tóth József polgármester köszöntötte 
a jelenlévőket, majd évzáró-évértékelő gondolatait osztotta meg a 
közönséggel. 

Virágos Magyarországért 
Környezetszépítő Verseny

Évértékelő

A zárszóban megköszönte a partneri munkát és az új évre sike-
reket és örömöket kívánt minden résztvevő számára. Molnár János 
alpolgármester pohárköszöntőjét követően pezsgős koccintásra 
került sor, majd kötetlen baráti beszélgetéssel zárult a találkozó.  

Városházi hírek: Molnár Jánosné, szerk.
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Emlékünnepség Barankovics István születésének 
110. évfordulójának tiszteletére (Polgár, 2016. december 9.)

Barankovics István - a keresztény re-
formmozgalmak majdani résztvevője, 
újságíró és keresztény demokrata gon-
dolkodó, az 1945-49 között működő 
Demokrata Néppárt főtitkára, aki éle-
tének 25 évét emigrációban tölti - 1906. 
december 13-án született Polgáron, 5 
gyermekes kántor-tanító édesapa és ta-
nítónő édesanya első gyermekeként.

Az ünnepi megemlékezés a politi-
kusról elnevezett főtéren, Tóth József 
polgármester beszédével kezdődött, 
melyben – többek között – Barankovics 
István közülünk kinövő emberi alak-
ját, az általa vallott és képviselt polgá-
ri demokratikus értékeket, keresztény 
szellemiséget a város kiemelt érté-
kei közé sorolta. Maga László főtisz-
telendő esperes plébános, valamint 
Ferenczi Richárd polgári származású, 
gávavencsellői főtisztelendő plébános 
ünnepi liturgiája után az emlékünnep-

ségre érkező Barankovics leszármazot-
tak, a polgári önkormányzat, a helyi és 
megyei KDNP, a római katolikus egy-
ház, a Polgár Városért Alapítvány, az 
MSZP, a Polgárőr Egyesület képviselői 
a főtéren 2013-ban átadott Barankovics 
szobor talapzatához helyezték az emlé-
kezés koszorúit.

Az ünnepi műsort a Művelődési Köz-
pont színháztermében tekinthette meg 
a 120 főre gyarapodó közönség. 

Tóth Tamás történész doktorandusz, 
a polgári gimnázium egykori diákja, a 
19. század végi, 20. század eleji Polgár 
társadalmi, gazdasági viszonyaiba be-
ágyazva vázolta fel a Barankovics csa-
lád helyét, villantotta fel az ünnepelt 
nevelődés történetét, bontotta ki po-
litikai gondolatrendszerének szellemi 
gyökereit. Ezt követően Oláh József, a 
KDNP helyi elnöke olvasta fel Dr. Mé-
száros Józsefnek, a Barankovics István 

Alapítvány kuratóriumi elnökének le-
velét. Az általuk összeállított kisfilm 
összefoglaló képekben, a leszárma-
zottakkal, az emigrációban élő politi-
kussal készített interjú - részletekkel 
villantotta fel Barankovics István em-
berarcát, tragikus XX. századi sorsát. 
Ez utóbbi kettőt mélyítette el, tette ér-
zelmileg is átélhetővé az ünnepi műsort 
záró, Barankovics István emigrációból 
írt leveleire épülő irodalmi összeállítás 
- Csíkos Sándor Jászai Mari - díjas szín-
művész és tanítványai előadásában.

A jubileumi megemlékezést rendező 
Polgár Városért Alapítvány kuratóriu-
ma nevében ez úton köszönöm meg a 
társrendezőknek: Polgár város Önkor-
mányzata dolgozóinak, a KDNP helyi 
szervezetének, a Barankovics Alapít-
ványnak, és a Művelődési Központ 
vezetőjének, kollektívájának, valamint 
az ünnepséget segítő önkénteseknek a 
közreműködést. Kérem, engedjék meg, 
hogy tolmácsoljam a rendezvényt jelen-
létével megtisztelő  közönségnek és az 
ünnepség minden közreműködőjének 
a  Barankovics leszármazottak 3 gene-
rációjának köszönetét is, melyet meleg 
hangú levélben juttattak el hozzánk. 

Olajos Istvánné, a Polgár Városért 
Alapítvány kuratóriumának elnöke

Felhívás 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a téli időjárás beköszöntével az ingatlana előtti járdaszakaszt szíves-
kedjen járhatóvá tenni. A tulajdonos és használó köteles télen a havat, jeget, az ingatlan mentén lévő járófelületről 

letakarítani, a síkossá vált gyalogutat síkosság-mentesíteni. 
Szerves anyagot, sót, illetve káros vegyi anyagokat erre a célra felhasználni tilos!

Ezen munkálatok elvégzése a tulajdonos (kezelő, bérlő) kötelessége a város környezetvédelméről szóló 22/2015. 
(VI. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése alapján. 

Kérjük, hogy a fenti kötelezettségnek szíveskedjenek eleget tenni. 
Polgári Polgármesteri Hivatal 

Közterület-felügyelet
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Énekszó, finom, forró italok és mézes-
kalács illata szállt a decemberi levegőben 
Polgár főterén az adventi ünnepek alkal-
mával.  A díszvilágításba öltöztetett épü-
letek és a hatalmas karácsonyfa látványa 
csak tovább erősítette a karácsonyvárás 
varázslatos érzését a szívekben. Vasár-
naponta megtelt a tér lelkesen műsorozó 
gyermekekkel és ragyogó arcú felnőttek-
kel. Az ünnep finom aranyfonala fűzte 
egymáshoz a lelkeket. 

A december 11-i, harmadik adventi 
vasárnapon a Polgári Vásárhelyi Pál Ál-
talános Iskola felső tagozatos diákjainak 
verses, zenés műsora és Luca Balduccio 
énekes előadása teremtett nagyszerű han-
gulatot a közönség számára. Adventi kö-
szöntőjében Dr. Faragóné Béres Edit meg-
idézte gyermekkorának karácsonyait és 

kiemelte a szeretet és az egymásra figyelés 
fontosságát, az ünnep valódi lényegét.   

A hagyományoknak megfelelően, a 
negyedik adventi vasárnapon, december 
18-án, 17 órától került megrendezésre a 
városi Karácsonyváró Ünnepség az Ady 

Endre Művelődési Központ 
és Könyvtár színháztermé-
ben. Egy kis kiállítás formá-
jában mindenki megcsodál-
hatta a művelődési központ 
pályázati kiírására beérke-
zett adventi koszorúkat az 
intézmény előcsarnokában. 
A legszebb munkákért járó 
okleveleket és díjakat  - a 
zsűri, nehezen meghozott 
döntése alapján - Kovácsné 
Hamar Éva, a Humánfel-

adatok és Ügyrendi Bizottság tagja adta 
át a boldog nyerteseknek: Lesó Lilinek, 
Csatóné Juhász Annamáriának és Sándor 
Jánosnénak. 

Az ünnepi műsorra készülő gyerekeket 
teltházas közönség fogadta. A Napsugár 
Óvoda és Bölcsőde Micimackó csoportja 
Téli örömök című zenés, táncos műsorá-
ban a gyerekek mellett Suhajda Levente, 
Struba Levente és a csoport egykori óvo-
dása Struba Olivér is közreműködött. Jó-
kedvű, mozgalmas előadásokkal ragadta 
magához a figyelmet a Mazsorett csoport 
manó, gyermek és ifjúsági csapata. A Haj-
dúsági Görög Katolikus Gyermekvédelmi 
Központ Nevelőszülői Hálózatának gyer-
mekei verses műsorának központjában a 
gyertyagyújtás misztériuma állt. A Római 
Katolikus Egyház hittan csoportja Jézus 

Levele című ünnepi előadásával készült 
az Úr eljövetelének ünnepére.   A Refor-
mátus Egyház hittanosainak „Várakozás” 
című verses, mesés előadása is a kará-
csonyvárás meghittségét, örömét eleve-
nítette meg, míg a Black Time Hip-Hop 

Várakozás idején…

Dance School csapatainak produkciója 
egy újfajta mozgalmas, ritmikus hangu-
latvilágot közvetített. A Gálaműsor zárá-
saként a Polgári Vásárhelyi Pál Általános 
Iskola 4. évfolyamos tanulóinak Adventi 
pillanatok című műsor összeállítását lát-
hatták az ünneplő vendégek.  

A főtéri adventi koszorúnál Tóth József 
polgármester ünnepi köszöntőjét követő-
en Maga László római katolikus esperes 
plébános és Czető Norbert református lel-
kipásztor osztotta meg adventi gondolata-
it az összegyűlt városlakókkal. Meggyúj-
tásra került a negyedik adventi gyertya, és 
immár együtt szórta ránk fényét a hit, a 
remény, az öröm és a szeretet lángja. 

Péterné Kiss Petronella

„Gyere el a jászolhoz még ma éjjel! Ta-
lálkoznod kell Isten Szeme Fényével!  Ne 
keress itt pompát, gazdagságot, keresd azt, 
Ki megváltja a világot!”

A római katolikus templomban de-
cember 24-én, ünneplő pásztorokká 
válhattunk lélekben, ugyanis a polgári 
hittanos gyerekek elhozták számunkra 
Jézus születésének örömhírét és lehetővé 
tették, hogy mi is bekapcsolódhassunk az 
ünneplésbe.

Kétezer évvel ezelőtt, azon a bizonyos 
éjszakán földre szállt a szeretet, mely ké-
pes összefogni minden emberi szívet. A 
gyermekek misztériumjátékukkal meg-
mutatták nekünk, hogy ha annyi évvel 
ezelőtt a jászolnál megfértek egymás 
mellett csavargók, pásztorok, s királyok, 
akkor nekünk is ugyanúgy kötelessé-
günk lélekben együtt ünnepelni kará-
csony ajándékát!

„Békesség legyen már, béke!
Népek, szívek békessége!”

Andrási Viktória

Gyere el 
a jászolhoz…
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Kedves Polgáriak!

Idén hatodik alkalommal 
került sor Polgáron karácsonyi 

adománygyűjtés megszerve-
zésére a Polgári Lokálpatrióta 

Mozgalom Egyesület és a 
Magyar Vöröskereszt Helyi 

Szervezete közreműködésével.
A civil szervezetek köszönetü-
ket fejezik ki minden jólelkű 

adományozónak, akiknek 
köszönhetően idén 126 idős, 

egyedül élő nyugdíjasnak és 63 
nehéz helyzetben élő család-

nak tudtak karácsonyra tartós 
élelmiszerekből összeállított 

csomagot eljuttatni.

Tüzes programok, forró tea és bor me-
legítette a szép számmal összegyűlt új-
évköszöntőket 2017. január 1.-jén Polgár 
Főtéren.                                                

 Az ünneplő tömeget még a januári 
hideg és a szilveszteri mulatozást követő 
fáradtság sem tántorította el attól, hogy 
kilátogasson a minden évben hagyomá-
nyosan megrendezésre kerülő program-
ra. Az újévi rituálék célja a szerencse, az 
egészség, a bőség és a boldogság biztosí-

tása, a rossz erők elűzése. Régi népszokás 
volt, hogy  újév első napján kisgyermekek 
járták a falut és verses jókívánságokat 
mondtak a háziaknak. Ezt a hagyományt 
követve kívántak  műsorukban minden 
jót Polgár lakóinak a Polgári Vásárhelyi 
Pál Általános Iskola 3.-4. osztályos tanu-
lói újévi rigmusok formájában. 

„Egy város sike-
rességének záloga az 
összetartó és együtt-
működő közössége” 
– kezdte újévi kö-
szöntőjét Tóth József 
polgármester, majd az 
alábbiakra kérte a vá-
roslakók figyelmét:

„Fontos, hogy vi-
gyázzunk és figyel-
jünk egymásra, a bete-
gekre és a fogyatékkal 
élőkre, az idősekre és a 

Újév-köszöntő
magányosokra, figyeljünk a szegényekre 
és a segítségre szorulókra és különösen a 
nehézsorsú gyerekekre! Legyen a város-
unk tiszta, rendezett, virágos és bizton-
ságos lakóhely! 2017-ben legyen békés és 
szerethető lakóhelyünk Polgár!”

A köszöntőt követően a debreceni Lán-
goló Csigák Tűzzsonglőr Csapat tagjai 
bámulatos produkciójukkal kápráztatták 
el a közönséget. Bemutatójuk után átad-
ták az újév tüzét városunk polgármester-
ének és közösen gyújtották meg a főtéren 
álló máglyát, melynek lángja elűzi az ártó 
szellemeket és a növekvő napot szimbo-
lizálja.  A tüzes szertartásokat követően 
a MIEZ Műhely kiváló zenészei egy kis 
akusztikus válogatással hangolták jó 
kedvre a téren ünneplőket a Szörényi-
Bródy szerzőpáros örök slágereivel. A 
legizgalmasabb pillanatokat azonban a 
tombolasorsolás percei tartogatták, ami-

kor is kiderült, 
hogy a tizenhá-
rom fődíjra esé-
lyes szerencsés 
közül ki lesz az a 
legszerencsésebb, 
aki hazaviheti a 
két újévi kisma-
lacot. Csige Ta-
más Hajdúdorog 
polgármestere is 
megtisztelte jelen-
létével rendezvé-
nyünket, és a doro-
giak jókívánságai 

mellett átadta ajándékát, hogy a nyertes 
se távozzon üres kézzel a színpadról. Az 
Újévköszöntő ünnepséget látványos tűzi-
játék zárta. Az már bizonyos, hogy a jelen 
lévők az év 365 napjára elegendő jókíván-
sággal és szívükben jókedvvel indítják a 
2017-es évet.

Péterné Kiss Petronella

Karácsonyi 
adományozás

Polgári Lokálpatrióta
Mozgalom Egyesület

Magyar Vöröskereszt 
Helyi Szervezete

Felajánlásaikat megköszönve 
Boldog, Békés Új 

Esztendő t kívánunk!
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A BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépis-
kolája az ősz folyamán igazán változatos programokat kínált tanulóinak. 

Szeptember végén éjszakai túrán vettünk részt Bánkúton, ahol túrave-
zetők segítségével a bükki éjszakában mindenki megtalálta a maga csil-
lagjegyét. Október elején a Határtalanul Program keretében egy hétig 
vendégül láttuk testvérvárosunk, Nagykároly 22 diákját, valamint kísé-
rő tanáraikat, akik számára tartalmas programokat kínáltunk: Polgáron 
kezdtük kirándulásunkat, a Nagyboldogasszony templom történetéről 
mesélt plébános úr, majd Erzsike néni csak a mi tiszteletünkre szólaltat-
ta meg az orgonát és a legnagyobb örömünkre még a templomtoronyba 
is felmerészkedhettünk, ami igazán feledhetetlen élményt nyújtott még 
a helyi gyerekek számára is. Üzemlátogatáson vettünk részt a Tikoplaszt 
Kft.-nél, ahol megismerkedhettünk a műanyaggyártás folyamatával, 
rejtelmeivel. A következő napokban kirándulást tettünk Mezőkövesdre, 
ahol a matyó népművészettel, hímzéssel, bútorfestéssel, mézeskalács ké-
szítéssel, fazekassággal ismerkedtünk. Kirándulásunk során a Szerencsi 

Várat is bejártuk, de megkóstoltuk a csokoládékat is. Golopon egy ta-
karos vendégháznak voltunk, ha csak egy rövid időre is a lakói Kovács 
János jóvoltából. Tokajban mindenkit ámulatba ejtett a táj szépsége, a 
Tisza és a Bodrog találkozása. Szabadprogram keretében voltak, akik 
hegyet másztak, voltak, akik apró ajándékok vásárlásával töltötték el az 
időt. Az utolsó napon Lillafüred volt az állomásunk, ennek a bükki te-
lepülésnek a szépsége mindenkit magával ragadott. A délután folyamán 
sok-sok közös élménnyel gazdagodva búcsúztak el egymástól a polgári 
és nagykárolyi gyerekek.

A következő októberi hétvégén Budapestre mentünk kirándulni, ahol 
a Holokauszt Emlékközpontban múzeumpedagógiai foglalkozáson vet-
tünk részt. Kipróbálhattuk milyen mártós tollal írni, de áramot is fej-
lesztettünk egy autóversenyhez és az egyik tanulónk kémiai kísérletet 
is végzett. Ezen a napon a Nemzeti Múzeum látogatói is voltunk, ahol a 
magyar történelem egy kis szeletéről kaphattunk információkat.

A Rákóczi Szövetségnek köszönhetően Losoncon ünnepeltük meg 
az ’56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját. A Pedagógiai 
Szakközépiskola tanárai és diákjai nagyon kedvesen fogadtak bennün-
ket, nagyon hamar kialakult az összhang a két iskola tanulói között. 
Méltó megemlékezést tartott közösen a két iskola. Az ünnepség után a 
Füleki Várba látogattunk el, ahol minden diák várúrnak és várkisasz-
szonynak érezhette magát egy kis időre a vár romjai között sétálva. A 
Rákóczi Szövetség pályázatai lehetőséget adnak iskolánk tanulói szá-
mára, hogy határon túli iskolákkal közösen ünnepeljük meg nemzeti 
ünnepeinket. Úgy hiszem tartalmas programokat kínáltunk az ősszel 
tanulóinknak. Fontos  intézményünk számára, hogy utat mutassunk a 
gyerekeknek a szabadidő hasznos eltöltésére ebben a rohanó digitális vi-
lágunkban. Ezek a programok észrevétlenül adnak tudást és útmutatást, 
amit mindennapjainkban és tanulmányaikban hasznosítani tudnak. A 
programok sorozata tavasszal is folytatódik, hisszük és valljuk, hogy 
meg kell tanítani a gyerekeket, hogyan osszák és töltsék el tartalmasan 
szabadidejüket.

Agócs Zsoltné

JAGSZI Hírek

Szalagavató a JAGSZI-ban
2016. december 16. Ez a nap volt az a nap, amikor a polgári gim-

názium, szakközépiskola és szakiskola végzős tanulói életük egyik 
kulcsfontosságú eseményén estek át – a szalagavatón. Ez a pénteki 
nap volt az, amikor egy kis feszültséggel és némi izgalommal a lel-
kükben elindultak a legfelsőbb évesek a fodrászhoz, a sminkeshez, a 
ruhájukért vagy éppen utolsó vendégeiknek átadni a meghívót.

Miután ezzel végeztek, a maturandusok az Ady Endre Művelődé-
si Központban gyülekeztek. Megtörtént az átöltözés, egymás meg-
nyugtatása, az utolsó falatok elfogyasztása a „Nagy Lépés” előtt, 
vagy éppen egy kis pihenés határozta meg azt a légkört, amibe bele-
csöppentem tanítás után. A fényképészek már egy ideje kint lehet-
tek, mert az osztályfőnökök (Hágen Zsolt – 12. A és Kovács Tamás 
– 12. B) már javában benne voltak diákjaikkal – vagy a másik osz-
tály tanulóival – történő fotózásban. (A szakiskola tanulói egy kicsit 
később érkeztek, mint én.) A tanulók izgatottak voltak, a feszültség 
érezhető volt. De mégis olyan fennkölt volt az egész. A ruhák gyö-
nyörűek, az öltönyök elegánsak voltak.

Megérkezésem után körülbelül egy órával nőni kezdett a vendég-
sereg. Ez azt jelentette, hogy a szalagavató lassan kezdetét veszi. A 
segítőtársaim is ott voltak egy ideje velem, és a megfelelő időben el-
foglalták a helyüket. És akkor elkezdődött...

A tanulók a függöny mögött felálltak a megbeszélt sorrendben, a 
tanárok eléjük, és felhangzott a bemondó szövege... Egy-két „baleset-
től” eltekintve rendben zajlottak az események. Voltak kicsit talán 
kapkodósabb részek, de a közönség nem érezte ezt. A volt osztályfő-

nököket is kihívták a színpadra, a jelenlegi és régi tanároknak pedig 
virágot adtak át. Miután lement a szalagtűzés, a műsor vette kezde-
tét. Népdaléneklés, tánc, vicces műsor... Volt minden, mi szemnek s 
fülnek ingere lehetett. Aztán a búcsúvideókat vetítettek, melyek az 
osztályokat mutatták be. Minden osztály videója után egy-egy tánc 
következett. A 12. A és a 12. B keringőt, míg a 11. SZ hagyományos 
romatáncot adott elő. Lenyűgöző volt mindegyik előadás. A koreog-
ráfiát nagyon aprólékosan tanulták be a végzősök, és teljesen tökéle-
tesnek tűnt minden külső szemmel.

Ezen táncok után a műsor hamarosan véget ért, ám az este nem. 
Este a bál vette kezdetét, mely hajnalig is ott tartotta az ünneplőket.

Molnár Imre, 11. A
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Suli hírek 

December hónapban kis ünnepségek keretében gyújtottuk 
meg az adventi gyertyákat. Tanulóinkat december 6-án meglá-
togatta a Mikulás, a kisebbek énekkel köszöntötték.
Megtartottuk a Simonyi Zsigmond Helyesíró Verseny iskolai 
fordulóját, melynek eredménye:

5. évfolyam: 1. Mézes Lizandra 5.a, 2. Siroki Viktória Ildikó 5.c, 
3. Uzonyi Viktória 5.a

6. évfolyamon részt vett: Sebők Éva, Szűcs Fanni 6.a
7. évfolyam: 1. Kondás Tímea 7.c, 2. Molnár Petra 7.c, 

3. Gyüge Vanda 7.c
8. évfolyamon részt vett: Izsvák Réka.

További résztvevők: Szabó Enikő 5.a, Kosztolnik Krisztián, 
Lakatos Dániel, Sebők György Miklós 5.b, Baráth Evelin, 

Illés Piroska, Kovács Eszter, Nistor Dávid 5.c, Kapus Réka, 
Rácz Martin, Szakács Enikő, Vándor Dominik 7.c 

Az 5., 7. és 8. évfolyam első helyezettjének feladatlapjait küldtük 
tovább a megyei fordulóba.

Hetedik évfolyamos tanulóink vettek részt a „Bocskai és kora” 
történelmi versenyen, melynek első, írásbeli fordulójában három 

csapat versengett: 1. Bodnár Mária, Molnár Ferdinánd 7.a, 
Kártik Dzsenifer, Török Gabriella 7.b, 2. Molnár Petra, Gyüge 
Vanda, Gulyás Enikő, Vitos Zsófia 7.c, 3. Kártik Fanni, Kovács 

Zsanett, Oszlánszki Milán, Rézműves Márk 7.b
Felkészítőik: Molnárné Kovács Judit és Szarvasné Joó Anikó

A szóbeli fordulóba a 2. csapat jutott be Hajdúnánásra, melyre 
december 9-én került sor. Tanulóink ügyesen szerepeltek.

A téli szünet előtti utolsó tanítási napon az alsó és felső ta-
gozaton is karácsonyi műsort tekinthettek meg diákjaink: a 
negyedikesek, valamint ötödikes, hatodikos és felsős színját-
szók alőadásában. A műsorokat betanították: Kun Tibor, Kun 
Tiborné, Mecseiné Gulyás Erika, Tóthné Rente Ildikó az alsó 
tagozaton, Demes Tibor, Krusóczkiné Barna Mária, Petrikné 
Sereg Ildikó, Szarvasné Joó Anikó a felső tagozaton.
Boldog új évet kívánunk mindenkinek!

Petrikné Sereg Ildikó 

A Napsugár Óvoda és 
Bölcsőde Bessenyei úti 
óvodásai nagy izgalom-
mal várták a karácsonyi 
ünnepséget. Kedves kis 
ünnepi műsorral ké-
szültek, melyet követően 
örömmel vették birtokba 
a karácsonyfa alatt rejlő 
sok-sok ajándékot. Ezúton 
is köszönjük Polonkai 
Gábornak a fenyőfa fel-
ajánlását, mellyel meghitt 
karácsonyi hangulatba öl-
tözött óvodánk aulája.

Icsu Ferencné, 
intézményvezető

Ovi hírek • Visszatekintő

Megérkezett a december, és vele együtt az advent, a várakozás 
időszaka. A karácsonyvárás hangulata járta át e hónap minden 
napját.  

Azonban az óvodában már november végén megkezdődött a 
készülődés. Szülők és gyerekek együtt alkotói délutánon vettek 
részt, hogy közös munkájukkal segítsék az ünnepi ráhangoló-
dást. A termeket betöltötte a sülő mézeskalács illata, megalapoz-
va a karácsonyi hangulatot. Szorgos kezek díszítették a szebbnél 
szebb kalácsokat, válogattak a termések, bogyók, gubók között és 
ragasztották azokat az asztali díszekre. December 6-án érkezett a 
Mikulás. Szülők és gyerekek együtt énekelve várták, mikor lép be 
az ajtón a nagyszakállú. Öröm volt nézni a sok csillogó szempárt, 
az izgatott  várakozást a tekintetekben. Még el sem múlt a Miku-
lás varázsa, máris folytatódott az ünnepi készülődés. Az óvónénik 
szép karácsonyi dalokat, verseket tanítottak a kicsiknek. Beszélget-
tek velük az ünnep jelentéséről, hogy megértsék, talán inkább meg-
érezzék, hogy a karácsony lényege nem a sok-sok játék, ajándék, 
hanem egy magasztosabb dolog: a szeretet. Nem könnyű feladat ez 
ilyen kicsiknek! A gyerekek nagyon várták a közös fenyődíszítést. 
A Jézuska ajándékainak pedig önfeledten örültek. A családi kará-
csonyi ünnepségre mindenkinek sikerült ünneplőbe öltöztetni a 
lelkét. A pici terem nem csak szülőkkel, nagyszülőkkel, testvérek-
kel telt meg, hanem belengte a szeretet is. A gyerekek és az óvó 
nénik közös munkája hol könnyeket csalt a szemekbe, hol mosolyt 
az arcokra. Műsoruk végén a kicsiket és vendégeiket terített aszta-
lok várták mindenféle finomsággal.  Ezzel zárult a decemberi ün-
nepkör, de őrizzük tovább ezt a szép hagyományt. Kívánom, hogy 
a karácsony üzenete egész évben kitartson! „A kis Jézuska itt van 
a közelben, Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, S ne csak 
így decemberben.”(Juhász Gyula)

Forgóné Csontos Csilla (szülő)Móra úti óvoda

A várakozás…
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Kék Hírek
Köszöntöm Polgár Város Lakóit! 
Engedjék meg, hogy a teljesség igénye 

nélkül tájékoztassam Önöket a hatósá-
gunknál az elmúlt hónapokban indult 
eljárásokról.

Nyomozás indult ismeretlen tettesek 
ellen, akik 2016. október 15. és 19. között 
ajtókifeszítés módszerével bementek egy 
használaton kívüli Polgár Kun úti házba, 
ahol az épületben a vízcsapokat és a boj-
lert letördelték a vezetékekről, valamint 
egy teakályhát és egy televíziót tulajdoní-
tottak el 

A rendőrök a nyomozás során a két 
ismeretlen elkövetőt még a bejelentés 
napján azonosították, lakásukban az el-
tulajdonított teakályhát megtalálták és 
lefoglalták. A két elkövetőt gyorsított el-
járásban bíróság elé állította hatóságunk.

Lopás bűntett elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt indult nyomozás isme-
retlen tettesek ellen, akik 2016. november 
21-én 23 óra körül kibontották egy élel-
miszerbolt falát és megpróbáltak bejutni, 

azonban eközben a boltban megszólalt 
a riasztó berendezés, így az elkövetők a 
helyszínről elmenekültek. 

A két ismeretlen elkövetőt kollégáim 
szintén azonosították, ellenük a nyomo-
zás - szakértő bevonásával - jelenleg is 
folyamatban van. 

Egy polgári lakos feljelentése alapján 
lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt 
indult nyomozás ismeretlen tettes ellen, 
aki 2016. november 22-én virradóra az 
ingatlanának udvaráról különböző szer-
számokat és fém alkatrészeket tulajdoní-
tott el. 

Az elkövető kilétét a rendőrök megálla-
pították és az eltulajdonított értékeket is 
megtalálták és lefoglalták. 

Polgár Város Önkormányzata 2016. 
december 5-én tett feljelentést ismeretlen 
tettes ellen, aki 2016. december 3-án 1 óra 
30 perc körül a Polgár központi buszmeg-
álló egyik buszváró pavilonjának üvegab-
lakát berúgta, amelynek következtében az 
kitört. A térfigyelő kamerarendszer felvé-

telei alapján az ismeretlen elkövetőt sike-
rült azonosítani, ellene rongálás és garáz-
daság vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indítottunk nyomozást.  

Súlyos testi sértés bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt indult 
büntető eljárás két polgári fiatalember 
ellen, akik házibulit tartottak egy polgári 
lakásban. Italozás közben a házigazdá-
val szóváltásba keveredtek a vendégek, 
amelynek során a férfit olyan súlyosan 
bántalmazták, hogy nyolc napon túl 
gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

A Polgári Rendőrőrs felhívja a lakos-
ság figyelmét, hogy amennyiben jogsér-
tést észlelnek, vagy arról információ jut 
a tudomásukra, értesítsék a rendőrséget 
a 107-es, vagy 112-es központi segélyhí-
vó számok egyikén, illetve tegyenek be-
jelentést a nap 24 órájában, ingyenesen 
hívható 06-80/555-111-es „Telefontanú” 
zöld számán.

Monoki Viktor 
r. alezredes, őrsparancsnok   

Pataki Mihály és felesége 
Megyesi Piroska Terézia 

2016. december 26-án családjuk 
és barátaik társaságában ünne-
pelték 50. házassági évforduló-
jukat. Ezúton is gratulálunk és 
további hosszú boldog együtt 

eltöltött éveket kívánunk!

A család és a barátok

Házassági 
évforduló

(a fotó magán archívum)

Házassági 
évforduló

Házassági évforduló
2016. december 10-én ünne-
pelte családja körében házas-
ságkötésének 50. évfordulóját 

Sereg Pál és felesége: 
Sereg Pálné. 

Jó egészséget, boldogságot 
kívánok szüleimnek ezúton is a 

folytatáshoz. 

Petrikné Sereg Ildikó

(a fotó magán archívum)

POLGÁR VÁROS 
GYÓGYSZERTÁRAINAK

JANUÁR, FEBRUÁR, MÁRCIUS HAVI
KÉSZENLÉTI ÉS ÜGYELETI RENDJE

JANUÁR
1-8-ig Belvárosi Gyógyszertár
9-15-ig Főnix Patika
16-22-ig Belvárosi Gyógyszertár
23-29-ig Főnix Patika
30-31-ig  Belvárosi Gyógyszertár

FEBRUÁR
1-5-ig Belvárosi Gyógyszertár
6-12-ig Főnix Patika
13-19-ig Belvárosi Gyógyszertár
20-26-ig Főnix Patika
27-28-ig Belvárosi Gyógyszertár

MÁRCIUS
1-5-ig Belvárosi Gyógyszertár
6-12-ig Főnix Patika
13-19-ig Belvárosi Gyógyszertár
20-26-ig Főnix Patika   
27-31-ig Belvárosi Gyógyszertár
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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, Tisza  út. 2. 
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!

Az adventi időszakban, a szeretet, segíteni akarás, másokra fi-
gyelés jegyében a Polgáron dolgozó Görögkatolikus nevelőszü-
lők összefogtak, és néhány rászoruló helyi lakost meglátogattak, 
s a jó szó mellé adomány is vittek (többnyire tartós élelmiszert, 
de volt közte műszaki cikk is). A figyelmességeiket maguk állí-
tották össze, teljes mértékben önerőből finanszírozták. Az Isten 
áldja azokat is akik kapták, meg azokat is akik adták!

Ferencziné Vámosi Valéria,  nevelőszülői hálózat vezető
Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

Immáron hagyománnyá vált, hogy a Görögkatolikus nevelő-
szülői hálózatban nevelkedő gyerekek egy kis csoportja meg-
mutathatta megát a Karácsonyváró Gálaműsor keretén belül 
2016-ban is, az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 
színháztermében. A gyerekek mindig szívesen várják az Adven-
ti időszakot, s örömmel készülnek a fellépésre, a Gálára. Persze 
nagy az izgalom is, melyből jócskán kiveszi részét kolléganőm, 
Kaló Józsefné – nevelőszülő-tanácsadó, aki az idén is színvona-
las műsort állított össze és tanított be a gyerekeknek. Köszönöm 
mindannyiuk munkáját, továbbá a lehetőséget Polgár Város és a 
Művelődési Központ vezetésének, hogy évről évre részesei lehe-
tünk ennek a magas színvonalú programsorozatnak.

Ferencziné Vámosi Valéria,  nevelőszülői hálózat vezető
Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

Adományoztak a Görögkatolikus 
nevelőszülők

Színpadon a Görögkatolikus ne-
velőszülői hálózat gyerekei!

(a fotó magán archívum)

Akiket december hónapban 
újszülöttként köszöntünk:

• Vadász Kinga
• Farkas Iván Noel

• Molnár Lilien Virág
• Benőcs Milán

• Kis Hanna Boglárka
• Jónás Maja

• Orbán Dorina Annabel
• Bíró Patrik

• Tóth Ákos Máté

December hónapban 
házasságot kötöttek:

• Kiss Alexandra és Krajczár Gergő

Akiktől fájdalommal búcsúzunk:

Nedavnyiné Tar Róza élt: 58 évet

Suhajda Alfonz élt: 82 évet

Ferenczi Imréné szül: Papp Erzsébet élt: 81 évet

Török Dezső élt: 72 évet

Balogh Mónika élt: 41 évet

Lukács Jánosné szül: Nagy Erzsébet élt: 62 évet

Péter Sándorné szül: Tanyi Anna élt: 79 évet

Kozma Bertalanné szül: Ráthonyi Klára élt: 88 évet

Pető István élt: 49 évet

Makrányi Antal élt: 82 évet

Mátyók András élt: 88 évet

Farkas János élt: 55 évet

 Anyakönyvi Hírek
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Tisztelt Polgári Lakosok, Kedves Szülők!

A Perspektíva és Stúdium Alapítvány az Európai Szociális Alap és Magyaror-
szág Kormánya támogatása keretében megvalósuló, EFOP 3.3.1-15-2015-00274 
kódszámú program Polgáron Tanodát indít.

A Tanoda típusú program, a hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását 
csökkentő intézkedések támogatása céljából valósul meg.

 A Tanoda a gyerekek és a szüleik által saját elhatározásából választott tanulást 
segítő és menedzselő családias, a résztvevők egyéni szükségleteihez, oktatási igé-
nyeihez messzemenő alkalmazkodási forma. Egy olyan nyitott, kirekesztésektől 
mentes, befogadó légkört biztosít, mely a bizalmas kapcsolati rendszer által előse-
gíti a személyiség szabad kibontakozását és a készségfejlesztést, ezáltal növelve a 
formális iskolai keretekbe történő integrálódás esélyét. A Tanodában négy fő tanár 
tart foglalkozásokat, a gyerekek igényeihez alkalmazkodva.

A Tanodai foglalkozásokon a részvétel díjtalan.
Felvilágosítást Dr. Faragóné Béres Edit szakmai vezetőnél kérhet. 

Tel.: (06 30 824 30 55)
Az Ezüsthíd Tanoda helyszíne: 4090 Polgár, Barankovics tér 5.
A Tanoda nyitvatartási ideje: hétfő-csütörtök 15 órától 18 óráig

Amennyiben szeretné, hogy gyermeke egy olyan program részese lehessen, ahol 
érdeklődési körének figyelembevételével, tanulási képességeit játékosan fejleszthe-
ti és különféle szabadidős tevékenységben is részt vehet, írassa be gyermekét az 
Ezüsthíd Tanodába Polgár településen.

Dr. Faragóné Béres Edit, szakmai vezető

Adjon Isten minden jót

Ez új esztendőben:

Jobb üdőt, mint tavaly volt,

Ez új esztendőben;

Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,

Jó termést és jó vásárt

Ez új esztendőben;

Adjon Isten minden jót

Ez új esztendőben:

Zsíros esőt, kövér hót,

Ez új esztendőben;

Bő aratást, szüretet,

Egészséget, jó kedvet

Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót

Ez új esztendőben:

Drága jó bort, olcsó sót

Ez új esztendőben;

Jó kenyeret, szalonnát

Tizenkét hónapon át

Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót

Ez új esztendőben:

Vegye el mind a nem jót,

Ez új esztendőben;

Mitől félünk, mentsen meg,

Amit várunk, legyen meg,

Ez új esztendőben!  

(népköltés)

Polgár
Szelektív (sárga 
tetejű) szerdai 

napokon 

Üveg
szerdai 

napokon
január 4.  

február 1. (mindkettő)
március 1.  

március 29.  
április 26.  

május 24. (mindkettő)
június 21.  
július 19.  
augusztus 16. (mindkettő)

szeptember 13.  
október 11.  

november 8. (mindkettő)
december 6.  

Szelektív hulladékszállítás 
időpontjai

2017.

Szállítási napokon a hulladékot 
kérjük reggel 6 óráig kihelyezni a 

közterületre!

Az Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár

tisztelettel meghívja 

Önt és kedves ismerőseit

a Magyar Kultúra Napja 

alkalmából 

Bencze Ilona

Jászai Díjas, Érdemes Művész

Költők társaságában
című

Irodalmi Pódium estjére.

Ideje: 

2017. január 20. (péntek) 17 óra

Helye: Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár 

színházterme

Városgondnokság



Advent és Újévköszöntő           – képekben


