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Városházi Hírek

A város 2017. évi költségvetésének megtárgyalása volt a leg-
fontosabb napirendi pont a február 16-ai képviselő-testületi 
ülésen, melyet a képviselők egyhangú szavazattal fogadtak el. 
A költségvetés főösszege 1.787.883.001 Ft, melyet a hétközna-
pi életben elérhetetlenül soknak tarthatunk, azonban ebből az 
összegből a városi közszolgáltatásoktól kezdve az intézmények 
működtetésén át, a karbantartási, felújítási munkálatokig sok 
mindent finanszírozni szükséges. Egy költségvetés akkor mond-
ható jónak, ha tényszerű kiadások és bevételek szerepelnek ben-
ne, melyek majd az év folyamán teljesíthetőek. De hogyan is állt 
össze városunk költségvetése? Erről kérdezem Tóth József pol-
gármestert.

– Mikor kezdődik egy város éves költségvetésének összeállítá-
sa, tervezése? Milyen tényezőket kell figyelembe venni? 

– A költségvetés összeállítása a képviselő-testület által no-
vemberben elfogadott koncepció alapján történt, amelyben 
rögzítettük a fontosabb célokat, tervezési irányokat, az önként 
vállalt feladatokat, és még tucatnyi költségvetést befolyásoló 
szándékot. Ami leginkább hatással van a 2017. évi költségve-
tésre: az előző évi szabad felhasználású pénzmaradvány, a köz-
ponti költségvetésből folyósított támogatás és a saját önkor-
mányzati bevételeink.

– Az előző évekhez képest az idén könnyebb, estleg nehezebb 
volt összeállítani a büdzsét? Melyek voltak a fő célkitűzések? 

– Egyértelműen nehezebb volt, mert kevesebb pénzből kellene 
ugyanazon célokat és fontos helyi ügyeket teljesíteni ez évben 
is. Sajnos a reálisan tervezhető bevételek vonatkozásában szű-
kebb a pálya, a kiadások viszont zömében tőlünk függetlenül 
ható körülmények miatt emelkedtek. Ha csak a minimálbér és a 
garantált bér emelésének a következményét vesszük, – amelyet 
kötelező megtennünk, azonban a központi költségvetés ezt nem 
finanszírozza – több mint 35 millió forintos rést ütött a költség-
vetésben. A fő célkitűzésünk az volt, hogy a kiadások és a be-
vételek összevetésében egyensúlyban lévő, stabil feladatellátást 
garantáló, lakossági többlet terhet nem tartalmazó, csoportos 
létszámleépítéstől mentes költségvetést állítsunk össze.

– A központi költségvetésből kapott támogatás mennyire fi-
nanszírozza le a feladatellátást?

– Azt kell, hogy megállapítsuk, hogy a kötelezően ellátandó 
feladatok teljesítéséhez sem kapjuk meg a központi támogatást, 
pedig a feladatalapú finanszírozás rendszere ezt írja elő. Több 
területen, a közművelődés, a település üzemeltetés, az orvosi 
ügyelet, a szociális gondoskodás, a közvilágítás kapcsán közel 
száz millió forintot kell hozzátenni saját adó bevételeinkből a 
feladat biztonságos ellátásához.

– Önkormányzati szinten elsősorban a dolgozói állományt 
foglalkoztatta, hogy lesz-e elbocsátás? 

– Ilyet nem tervezünk, és remélem, hogy az év során sem kell 
majd ilyet tennünk. 

Mire, mennyi pénz jut az idén?  
Interjú a költségvetés elfogadása után  
Tóth József polgármesterrel

– A lakosságot érintően fontos kérdés, hogy az idén tervez-e 
a költségvetés a saját bevétel növelése érdekében adóemelést, 
vagy új adó bevezetését?

– Amig külső körülmények, esetleg kormányzati intézkedé-
sek erre bennünket nem kényszerítenek, addig sem adóemelést, 
sem új adó bevezetését nem tartunk indokoltnak, ilyet 2017-ben 
nem tervezünk.

– Tudjuk, hogy vannak kötelezően ellátandó feladatok, de 
ezen túlmenően milyen önként vállalt feladatok teljesítésére 
nyújt lehetőséget a költségvetés? 

– A kötelező feladatok forrásbiztosítás szempontjából elsőbb-
séget élveznek, azok maradéktalan teljesítése után lehet csak az 
önként vállalt feladatokra költeni. Át kellett tekinteni és szűkí-
teni kellett az önként vállat feladatainkat. Azt tervezzük, hogy 
pályázati pénzek segítségével jelentősebb visszalépés ezen a te-
rületen sem következik, hiszen több területen is futó program-
jainkkal esélyesek vagyunk a költségvetési támogatások jelentős 
növelésére. 

– Nagyon fontos kérdés és városunkban is sokakat érint, hogy 
2017-ben mennyi összeget tervezett az önkormányzat szociális 
kiadásokra és ezek milyen jellegű kiadások? 

– Az előző évekhez mérten nincs visszalépés a szociális gon-
doskodás területén, sőt erősíteni szeretnénk a természetbeni 
juttatásokat, ugyanakkor belső átrendeződéseket tartalmaz a 
költségvetés, hiszen a rászorultság alapú támogatások kerül-
nek előtérbe, az alanyi jogú vagy a kor szerinti támogatásokkal 
szemben.

– Nyújt-e lehetőséget a 2017. évi költségvetés fejlesztési elkép-
zelés megvalósítására? 

– Saját forrásból, helyi adóforintokból nagy jelentőségű fej-
lesztések megvalósítására nincs lehetőségünk, ugyanakkor 
türelmetlenül várjuk, a több hónapos késésben lévő EU-s pá-
lyázatok eredményét, amelynek segítségével megindulhatnak a 
beruházások, akár már ez év második felében.

Sikeres költségvetési évet kívánok! Köszönöm az interjút.
  Molnár Jánosné, szerk.

CSOK + Polgár Lakásépítési 
Program – Programismertető Fórum
Tájékoztatjuk a lakásépítési program iránt érdeklődő 

lakosokat, hogy tájékoztató fórumot szervezünk, 
melynek időpontja 

2017. március 30. (csütörtök) 17.00 óra
helye: Polgármesteri Hivatal, Kovács Istvánné terem

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
Polgármesteri Hivatal 
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A képviselő-testület a költségvetés elfogadásán túlmenően több 
fontos témában hozott döntést. 

Többek között módosította az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és helyiségek bérletére vonatkozó lakbér mértékét, illetve 
új kategóriaként jelenik meg a piaci elvű bérbeadás, mely alapján 
összkomfortos lakás esetén 500 Ft/m2, komfortos lakás esetén 450 
Ft/m2 díjat állapított meg a képviselő-testület. Az önkormányzati 
lakások felújítási, korszerűsítési folyamatának részeként vannak 
olyan lakások, amelyeknek a felújítással megnőtt a színvonala, így 
a piaci elven történő bérbeadás is lehetővé vált.

A képviselő-testület értékesítésre jelölte ki a Polgár, Hősök u. 33. 
sz. alatti 3 szociális lakás és 1 iroda helyiségből álló önkormányzati 
tulajdonú ingatlant. 

Döntött továbbá Polgár Város Településfejlesztési Koncepciójá-
nak véleményezési eljárásának megindításáról, mely dokumentum 
az elképzelt településfejlesztési tervek alapdokumentumát jelenti. 
A településfejlesztési koncepció egyik fontos feladata, hogy meg-
határozza településünk jövőképét.

Napirenden szerepelt a Polgári Települési Értéktár Bizottság 
2016. II. félévében végzett tevékenységéről szóló beszámoló is.  
A tavalyi évben létrejött szervezet fontos célja, hogy összegyűjtse, 
szerbe-számba vegye városunk bármilyen tárgyi, szellemi, vagy 
természeti értékeit. Az értéktárban eddig szereplő értékek: az  
Árvácska Népdalkör és Tiszavirág Citerazenekar, Barankovics 
István főtéri szobra, a polgári hurka-pite. A helyi érték felvételét 
bárki kezdeményezheti javaslattételi adatlap kitöltésével, mely el-
érhető a www.polgar.hu weboldalon.

Molnár Jánosné, szerk.

Önkormányzati döntések

A Képviselő-testület a települési önkormányzat 2017. évi 
összesített költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 
1.787.883.001 Ft-ban határozta meg. A működési célt szol-
gáló előirányzat 1.690.514.036 Ft, ebből személyi kiadásokra 
964.580.810 Ft, dologi kiadásokra 593.869.650 Ft került jó-
váhagyásra. Települési támogatásra 19.225.000 Ft előirányzat 
szolgál.

A felújítási, felhalmozási célokat szolgáló összeg 80.450.608 Ft, 
melyből beruházásokra 24.551.031 Ft, felújításokra 30.899.577 
Ft. Lakáshoz jutás támogatására 2017. évben 25.000.000 Ft áll 
rendelkezésre. A költségvetés általános tartaléka 8.791.735 Ft, a 
céltartalékok összege 96.391.331 Ft. 

Az Önkormányzat 2017. évben központi költségvetéstől fel-
adatfinanszírozás címén 480.572.541 Ft támogatásban részesül. 
A helyi adó bevételek tervezett összege ez évben 304.411.778 
Ft. Az Önkormányzat és intézményei saját bevételeinek össze-
ge 316.819.004 Ft. Átvett pénzeszközből származó bevételeket 
515.024.042 Ft összegben tervezték, ennek jelentős részét a köz-
foglalkoztatásból származó bevételek jelentik. Ide tartoznak az 
egészségügyi feladatokhoz, így az ügyeleti ellátáshoz, védőnői 
szolgálathoz kapott OEP támogatások, ezek nem biztosítanak 
a feladatellátásokhoz elegendő fedezetet, így kiegészítésként 
az Önkormányzatnak az ügyeleti feladathoz 9.513.250 Ft-ot, 
a védőnői tevékenységhez 4.164.813 e Ft-ot kell saját forrásból 
biztosítania. 

Az Önkormányzat és intézményei tervezett létszáma 172 fő, 
ezen belül a köztisztviselők száma 25 fő, a többi közalkalma-
zotti foglalkoztatott. A startmunka-mintaprogramokban és a 
hosszútávú közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatot-
tak tervezett létszáma 313 fő. Megváltozott munkaképességű, 
azaz rehabilitációs jellegű foglalkoztatás keretében 8 fővel szá-
moltak. 

Csépányiné Bartók Margit,  
pénzügyi irodavezető

A 2017. évi költségvetés  
számokban

A képviselő-testületi ülésen Tóth József polgármester, a pol-
gármesteri jelentés keretében tájékoztatást adott a személye 
ellen 12 éve tartó bűnpártolás ügyéről és annak II. fokú ítéle-
téről, melyben elmondta: „Mivel eddig is minden alkalommal 
megtettem, így most is tájékoztatást adok a per éppen aktuá-
lis helyzetéről. Volt már néhány féle, fajta ítélet ebben a való-
ban maratoni hosszúságú perben. A mostani II. fokú ítélet, az  
I. fokon kiszabott bírságot 400.000 Ft-ra csökkentette, – de mi-
vel elmarasztaló – így jogerős, az köztartozásnak minősülő és 
adók módjára behajtandó. Az ítélet jogkövetkezményekkel nem 
jár, annak a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozóan sem 
méltatlansági eljárás következménye, sem összeférhetetlenségi 
hatása nincs.” 

Molnár Jánosné, szerk.

Tájékoztatás

Városházi Hírek

A mezőgazdasági Startmunka program 2017. 02. 28.-án zárul, 
amely program során 131 fő volt foglalkoztatva. 

2017. 03. 01.-én indul a következő mezőgazdasági program csök-
kentett létszámmal, 95 fő foglalkoztatásával.  A tavalyi év során 
vásároltunk 12 darab magyar nagy fehér törzskocát, így az idei év 
során megkezdhetjük az állomány felszaporítását. Terveink szerint 
felújítjuk a Hajdú utcai telephelyen a régi bikaistálót, ahol saját hí-
zókat nevelünk. 

A Móricz utcai volt óvoda átalakítását az idei évben befejezzük. 
Felszereljük korszerű zöldségfeldolgozó berendezéssekkel, amelyek 
biztosítják az általunk megtermelt zöldségek szakszerű és optimális 
feldolgozását. Az ott feldolgozott zöldségeket a saját konyháinkon 
a szabad piacon és a szociális támogatás keretében fogjuk haszno-
sítani. 

 Csibi Lajos, projektvezető

Közfoglalkoztatás
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Gyermekvédelmi Tanácskozás 2017.
Városunkban sok szakember munkálko-

dik annak érdekében, hogy megelőzhető, 
illetve – ha már kialakult –, megszüntet-
hető legyen a gyermekek veszélyezte-
tettsége. Feladataikat a gyermekvédelmi 
törvény szellemében látják el, miszerint 
elősegítik a gyermekek testi, értelmi,  
érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét,  
a családban történő nevelkedését. 

A települési jelzőrendszer koordinálását a Polgár Város Ön-
kormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálata látja el. Ez irányú feladatai közé tartozik 
a szakmaközi megbeszélések szervezése, jelzést követően egy-egy 
gyermekkel, családdal kapcsolatban esetmegbeszélések összehívá-
sa, valamint az éves gyermekvédelmi tanácskozás megszervezése. 
Ez utóbbira került sor 2017. február 21-én. Ezen rendezvényünk 
célja nem csupán a jogszabály által előírt kötelezettség teljesítése. 
Ennél sokkal fontosabb, hogy áttekintsük a település előző évi jel-
zőrendszeri működését, és párbeszédet kezdeményezzünk mind-
azokkal, akik részesei a gyermekvédelemnek. Közösen fogalmaz-
zunk meg olyan megvalósítható célokat, feladatokat, melyekkel 
jobbá tehetjük a segítő hálót városunkban.

A tanácskozást jelenlétével megtisztelte Tóth József, városunk 
polgármestere, Dr. Váliné Antal Mára címzetes főjegyző asszony, 
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási Hiva-
tala Hatósági és Gyámügyi osztályvezetője, Dr. Labovszki János.

A tanácskozást Tóth József polgármester úr nyitotta meg. A 
köszöntő beszédében elmondta, hogy össztársadalmi és település 
szinten is szükséges a problémák szakszerű, törvényes kereteken 
belüli kezelése. Település szinten mindenkinek jut a szereposztás-
ból, hisz van még tenni való. A prevenció kevesebb feszültséggel 
és konfliktussal jár, mint a már kialakult problémák, krízishelyze-
tek kezelése. Ezt pedig helyi szinten leginkább a jelzőrendszeren 
keresztül tud legjobban és leghatékonyabban megvalósulni.

A program gerincét minden évben a gyerekek érdekében 
együttműködő partnerek, az úgynevezett jelzőrendszeri tagok be-

számolójának összegzése adja. Mindezekről intézményünk jelző-
rendszeri tanácsadója, Pallaginé Kovács Judit adott átfogó képet, 
aki a pozitív irányú változást, a hatékony együttműködést emelte 
ki. Végül Bartók-Varga Anikó, a Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
lat szakmai vezetője értékelte a Szolgálat által 2016. évben végzett 
gyermekvédelmi munkát, kitérve a területet érintő 2016. 01. 01-
től hatályos változásokra.

A szakmai vezető tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a csa-
lád- és gyermekjóléti szolgálat összesen 115 alapellátott gyermek 
és 86 együttműködési megállapodással rendelkező felnőtt sze-
mély gondozását látta el, 58 család vonatkozásában. Kitért arra 
is, hogy a gondozásban lévő gyermekeket tekintve, legmagasabb 
számban a 6-13 éves, azaz az általános iskolai korosztály volt érin-
tett, az előző évekhez hasonlóan. A Szolgálathoz az oktatási-neve-
lési intézmények és védőnők részéről érkeztek az írásos jelzések 
zömében. Az előbbi 78, míg az utóbbi 37 alkalommal élt jelzési 
kötelezettségével. Az oktatási intézményekből leginkább az iskolai 
hiányzással, gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézséggel 
és magatartási problémával kapcsolatosan érkeztek a jelzések.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a gyermekvédelem leg-
súlyosabb gondja ma Polgár városában a magas számú indokolat-
lan hiányzásból és az igazolatlan hiányzásokból adódik. Így a ve-
szélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer 2017-es évre vonatkozó 
intézkedési tervében célként meghatározásra került a fent emlí-
tett probléma kezelése a gyermekvédelem ezen területén érintett 
szakemberek összefogásával. A jelen lévő jelzőrendszeri tagok to-
vábbá egyetértettek abban is, hogy mind az aktivitásban, mind a 
kommunikációáramlásban, de a szakmaközi együttműködésben 
is érdemes fokozni a hálózati működés hatékonyságát.

Bartók-Varga Anikó, szakmai vezető

Kedves Véradók,  
Kedves Leendő Véradók!

A IV. „Polgári Hurka-Pite” Fesztivál keretében
véradást szervezünk 

2017. április 1-én 8.00–15.00 óráig.
Minden kedves Véradónk tombolajegyet kap,  

mellyel értékes ajándékokat nyerhet.
Vöröskereszt Helyi Szervezete

Polgár Városért Alapítvány
A „Polgár Városért” Alapítvány nevében szeretnénk 
köszönetet mondani azoknak a polgári lakosoknak,  
akik a személyi jövedelemadójuk 1%-val hozzájárul-

tak, támogatták az Alapítvány működését. 
Az Alapítvány a 2015. évi 1%-ból befolyt  

405.137 Ft-ot a megrendezésre kerülő  
„Polgári Hurka-pite” Fesztivál kiadására fordította. 

Továbbra is várjuk mindazok támogatását, akik fontos-
nak tartják az Alapítványunk céljait. 

Adószámunk: 18544189-1-09
„Polgár Városért” Alapítvány Kuratóriuma



2017. március PolgárTárs 5. oldal

Az egyházi év körforgásában újra elérkezett a Húsvétra való 
felkészülés szent ideje, amit magyar nyelvünkben Nagyböjtnek 
hívunk. 

Mit jelent a böjt a 21. századi embernek? A hírek évente tu-
dósítanak arról, hogy az iszlám vallás tagjai, kicsinyektől időse-
kig a Ramadán hónapban böjtölnek, reggeltől estig semmit sem 
esznek. Egyre növekszik azok száma, akik egészségügyi okok-
ból szervezettisztító, méregtelenítő kúrát tartanak. Ugyanakkor 
sok keresztény már távol van attól a középkori lelkülettől Assisi 
Szent Ferenc beszél: „Tűz és láng legyen szívünkben, ha Krisztus 
szenvedésére és Mária fájdalmára gondolunk!” Mintha az Isten 
iránti szeretet tüze, a hit és buzgóság lángja sok lélekben már 
csak pislákolna, vagy már talán ki is aludt.

Mi az értelme a böjtnek, a lemondásnak? A böjt önuralomra, 
önfegyelemre nevel. Ahogy a sportoló szigorú étrend mellett ke-
ményen edz, hogy eredményt érjen el, amint a katona hadgya-
korlaton készül, hogy csatáját győztesen vívja, úgy a hívő ember 
is böjtöl, hogy győztesen vívja meg gonosz ellene csatáját.

Szent Ágoston írja: „A böjt legyen nagy és általános!” Nemcsak 
a hústól tartózkodhatunk, hanem tarthatunk szóböjtöt, vagyis 
kerülhetjük a szeretetlen, romboló, szíveket sebző beszédet; tart-
hatunk szemböjtöt úgy, hogy nem nézünk meg értelmetlen, ér-
tékeket lelket szennyező tévéműsorokat; lehet valaki mértékletes 
alkoholfogyasztásban, dohányzásban.

Dicséretes, ha lelkünket nem böjtöltetjük, hanem tápláljuk az 
imádság, a Biblia-olvasás által. Milyen jó, ha több időt ajándéko-
zunk családtagjainknak, idős, beteg, magányos embereknek.

6 hetet kapunk Húsvét előtt, hogy többet törődjünk Istennel, a 
lelkünkkel, másokkal. Nagyböjt időszaka során a természet kör-
forgásában elmúlik a tél és beköszönt a tavasz! Szívből kívánom, 
jöjjön el számunkra a lelki tavasz és teremjük a szeretet és hit 
gyümölcseit!  

Maga László, esperes-plébános

Tűz és láng legyen  
szívünkben…

Az önkormányzat 2016. novemberében támogatási kérelmet 
nyújtott be a Magyarországon felelhető I. világháborús hadisírok 
rendbehozatalára a Honvédelmi Minisztérium által kiírt pályá-
zatra. A pályázat sikeres elbírálása esetén az önkormányzat által 
fenntartott polgári köztemetőben az I. világháborúban elesett 
polgáriak, illetve hadifogságban meghaltak emlékére emlékpark 
kialakítása valósulhat meg. 

Keressük azokat a lakosokat, rokonokat, hozzátartozókat, le-
származottakat, akik az alábbi háborús áldozatok sírhelyének 
felkutatásában segítségünkre tudnak lenni:

B. Kiss József elhalálozásának időpontja: 1917. 03. 15., Kovács 
Rudolf elhalálozásának időpontja: 1916. 01. 09., Rapcsák József 
elhalálozásának időpontja: 1916. 10. 06.

Amennyiben a fenti személyek sírhelyére vonatkozóan infor-
mációval rendelkezik, kérjük jelezze azt a Polgármesteri Hivatal 
titkárságán, vagy az 52/573-511-es telefonszámon. 

Polgármesteri Hivatal

SeGíTSéGKéréS  
sírhelyek felkutatásához

Cukrász artisztika: ehető művészet címmel nyílt kiállítás febru-
ár 8-án, Mátray Anita, polgári cukrász munkáiból az Ady Endre 
Művelődési Központ és Könyvtár előcsarnokában. 

A cukrász artisztika a gasztronómiának egy különleges műfaja, 
ahol  olyan dekoratív művészeti alkotások születnek, amely csak 
fogyasztásra alkalmas élelmiszerekből készülhetnek. Leggya-
koribb alapanyagai a kakaó, marcipán, tragant, fondant (cukor-
gyurma), csokoládé, karamell, grillázs. Mátray Anita a miskolci 
Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola 
diákjaként végzett a kilencvenes évek végén, de akkoriban még 
nem volt ennyire elterjedt a szabad kreativitás a szakmában, ezért 
teljesen más felé specializálódott. Első tortáját 2013-ban készítette 
el. A díszítést, színezést megkönnyítő airbrush készletet 2014-ben 
kapta meg férjétől és az évek során különböző tanfolyamokon bő-
vítette tudását, fejlesztette technikáját. Igazi, áttörő sikerélménye 
2015-ben egy Palotáson megrendezett tortafesztiválhoz kötődik, 
ahol egyéni, élő tortadíszítésben első helyezést ért el. Még ugyan-
ebben az évben, cirkusz témájú alkotásával bemutatkozott a II. 
SütniCake Sütemény és Tortafesztivál kiállítói között a budapesti 
Millenáris központban. A tavalyi évben is többször megmérettet-
te magát tortafesztiválokon, ahonnan mindig dobogós helyezé-
sekkel tért haza. Az V. Illéssy Gasztro Kupán IV. helyezett Dip-
loma minősítésben részesült. Nem könnyű a felkészülés ezekre 
a versenyekre; rengeteg alapanyag, idő és türelem kell hozzá. – 
hangsúlyozta megnyitó beszédében Lazányi János cukrászmester, 
a Hunguest Hotel Palota Lillafüred főcukrásza. 

A kellemes hangulatú kiállítás megnyitón szemet gyönyörködte-
tő munkákat láthatott a közönség, miközben közelebbről is meg-
ismerkedhetett az airbrush technikával, a kóstolással egybekötött 
bemutatón.  

Péterné Kiss Petronella

édes hivatás

Álláshirdetés
Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága  

(4090 Polgár, Fürdő u. 2.) pályázatot hirdet
ÉLELMEZÉSVEZETŐ 

 munkakör betöltésére határozott idejű, 2 év időtartamra 
tartó közalkalmazotti jogviszonyban.

Képesítési feltételeket a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 
tartalmazza. Pályázni 2017. március 20.-ig önéletrajzzal és a 

bizonyítvány másolatokkal lehet.
Bővebb felvilágosítás Kissné Juhász Marianna gazdasági vezető-
nél, vagy Mészáros László egységvezetőnél személyesen, vagy a 

06-52/391-188-as telefonszámon kapható.
Városgondnokság
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Búcsúzunk a téltől és  
köszöntjük a tavaszt!

A farsang a vígság azon időszakát jel-
zi, mely a húsvéti nagyböjtöt megelőzi.  
A farsang vízkeresztkor (január 6.) kezdő-
dő és hamvazószerdáig (változó időpont) 
tartó, évszázadok óta évente megismét-
lődő ünnepsorozat, nagyon gazdag szo-
káshagyománnyal. Bár a farsang hazája 
Olaszország, Magyarországon a német 
fasching szót vettünk át a karnevál helyett 
ezen időszak, és a hozzátartozó hagyomá-
nyok megnevezésére. Nem kötődik hozzá 
jelentős vallási ünnep, alapvetően népha-
gyományokra épül. A farsangot a mulato-
zás, lakomák, vidámság, életöröm, szóra-
kozás, bolondozás, tánc, bálok jellemzik, 
azaz az önfeledt ünneplés a húsvéti böjt 
előtt. A gazdag lakomákkal a természetet 

Itt a farsang  
áll a bál az 
óvodánkban...

A gyerekek egyik legkedveltebb ün-
nepe a farsang. Mesebeli és egyéb vá-
gyott kedvenc hősök, figurák „bőrébe” 
bújhatnak kis óvodásaink. Elképzelik, 
hogy ők az „Elzák, „Olafok, tűzoltók, 
rendőrök, katonák, hercegnők... és 
sorolhatnám végeláthatatlan sorban. 
Programjainkat kedves, bohókás mű-
sorok, versengések, zsákbamacska és 
a szülői vastaps jellemzi. Az óvoda 
falai között jókedvű szórakozás: játék, 
móka, kacagás, zene, tánc jelzi a tél vé-
gét, a tavasz közeledtét.

Icsu Ferencné, intézményvezető

kívánták bőségre ösztönözni. A legismer-
tebb farsangi népszokások egyike a jel-
mezbe öltözés. Farsanghoz kötődik egyik 
legérdekesebb népszokásunk, a mohácsi 
busójárás is. Az ételek közül Magyaror-
szágon tipikusan a húsételek, kocsonya, 
káposzta és a farsangi fánk terjedtek el.  
(forrás: www.mngsz.hu)

Városunk óvodásai és kisiskolásai az 
idén is lázasan készülődtek a farsangra, 
olykor nagy feladatot adva ezzel a szü-
lőknek, hiszen egészen komoly munkával 
készült jelmezeket is láthattunk, melyről 
készült fotókból állítottunk össze egy cso-
korra valót.

Molnár Jánosné, szerk.

A téltemetés-tavaszvárás jegyében, febru-
ár hónapban farsangi, kézműves játszóhá-
zakat szervezett az Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár. 

2017. február 13-án, a művelődési köz-
pontban a kulturális közfoglalkoztatásban 
lévő munkatársak  közreműködésével kar-
neváli álarcokat, farsangi szemüvegeket 
készíthettek az általános iskola 2-3. osztá-
lyos tanulói. A jó hangulatú foglalkozáson 
a kis diákok saját kedvük szerint alkothat-
tak, így sok szép, egyedi munka született.

Karneváli  
hangulatban

A hagyományokhoz híven, a városi 
könyvtár családi játszóházzal készült a far-
sang ünnepére. Talán, a tavaszias időjárás-
nak is köszönhetően, sokan kedvet kaptak a 
közös programhoz,  az aktívabb kikapcso-
lódáshoz. Február 26-án, vasárnap délután 
az olvasóterem megtelt kreatív szülőkkel és 
vidám, alkotni vágyó gyerekekkel. Kicsik 
és nagyok együtt dolgoztak és a délután 
folyamán mókás bohócok, díszes álarcok, 
kedves papírfigurák készültek.

Péterné Kiss Petronella
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A gyerekek egész februárban jelmezeiket tervezték és dalok-
kal, versekkel készültek a nagy napra, melyen elűztük a hosszú 
telet. Ez a nap, csak a mulatozásról szólt. A szülők finomabbnál 
finomabb süteményekkel érkeztek, melyek nem csak ízletesek, 
de szépek is voltak. Mellettük sorakoztak a sós rágcsálnivalók 
és más finomságok. A csoportok csőrögét készítettek és igazi 
karnevál hangulatot teremtettek a csoportszobák dekorálásával. 
A nagy napon aztán találkozhattunk medvével, egérrel, herceg-
nővel, boszorkánnyal, szuperhősökkel és rengeteg mesebeli 
élőlénnyel. Tánccal, verssel, dalokkal, mulatozással kergettük a 
hideget, de nem maradhatott el a tejszínhab evő verseny, kuki 
evő verseny, és a szörp ivó verseny sem. Ügyességi játékok, csa-
patversenyek, szórakoztató feladatok vidámabbnál, vidámabb 
percekkel örvendeztették meg a gyerekeket. A nap végén a 
legjobbaknak járó érmekkel és élményekkel telve indult haza a 
Móra úti óvoda apraja nagyja.

Balogh Lilla, óvodapedagógus
Móra úti óvoda

„elmúlott a rövid  
farsang…”

2017. február 25-én a Római Katolikus Egyházközség szerve-
zésében megrendezésre került a Jótékonysági Keresztény Bál. 
A bál bevételét a hittanos gyerekek nyári programjaira ajánljuk 
fel. A bálnak az Ady Endre Művelődési Központ adott otthont 
az előző évekhez hasonlóan. Egyházközségünkben az első Jó-
tékonysági Bál 25 évvel ezelőtt volt, így most jubileumot is ün-
nepeltünk. Hála Istennek a bál népszerűsége évről-évre töret-
len. Ennek köszönhetően sokan visszajárnak, de minden évben 
vannak új vendégeink is. Maga László esperes-plébános nyitó 
beszéde után, a Vásárhelyi Pál Általános Iskola két alsó tago-
zatos tanulója Tiliczki Ágota és Kosztolnik Dominik előadását 
élvezhette a közönség. A bőséges és ízletes vacsora elfogyasztá-
sa után – melyet a Valentin Cukrászda és Kisvendéglő csapa-
ta szervírozott számunkra- jólesett a mozgás a táncparketten.  
A jó hangulathoz a zenét Sashalmi Krisztián szolgáltatta. Támo-
gatóinktól pénzbeli, valamint sokszínű értékes tárgyadományt 
kaptunk, melyeket a tombola húzás keretében nyertek meg a 
szerencsés nyertesek. Ezt követően a táncos mulatság hajnalig 
folytatódott.

Ezúton szeretném hálás szívvel megköszönni mindenkinek, 
aki anyagi vagy fizikai segítségével hozzájárult a bál megvalósí-
tásához. További életükre és munkájukra Isten áldását kérem.

Támogatóink: Fornetti pékség Polgári telephely, Valentin 
Cukrászda és Kisvendéglő, Anna Vendéglő, Klárika Virágbolt, 
Polgár és Csege Coop Zrt., Lótuszvirág Gyógynövénybolt –  
Kocsis Gyuláné, Krup-Hús Kft – Krupánszki Béla, Dohány-
bolt – Bene Krisztián, Tappancs Állateledel, Kocsisné Portörő 
Enikő, Horváthné Vígh Erika, Vámosi Húsbolt, Kiss Győzőné, 
Mecsei Jánosné, Oláh Józsefné, Hajzerné Kákóczki Erzsé-
bet, Márton Krisztina, Belvárosi Gyógyszertár, Háziasszony-
ok Boltja – Dobronyai József, Gold Italdiszkont, Mészáros 
Istvánné, Vámosi Istvánné, Lukács Albert, Izsvák Lászlóné, 
Puskás Istvánné, Baloghné Horváth Erzsébet, Béke Gyula és 
felesége, Lukács Albertné, Schmidt János, Tóth Csaba Ferenc,  
Horváth Zoltán és felesége, Kovács János, Molnár Lászlóné, 
Nagy Lajosné, Vígh Istvánné, Virágbolt- Makara Andrea, 
Goods Market – Sugár Istvánné, Polgári Bank Zrt., Tóth József, 
Kapus Pálné, Kaló Józsefné, Szarka Andorné, Privát Élelmiszer, 
Törökné Kovács Katalin, Németh Ferenc, Pápai Mária, Aszódi 
Gyuláné, Pöstényiné Tóth Erika.

Oláh Annamária, szervező

Jótékonysági  
Keresztény Bál

A Szociális Szolgáltató Köz-
pont Nappali ellátása (Idősek 
Klubja) 2017. február 16.-
án „Tél búcsúztató – Tavasz 
Csalogató” táncos mulatsá-
got tartott, melyhez a jó han-
gulatot élőzene biztosította.  
A jelenlevők korukat megcá-
folva ropták táncukat.  Klub-
tagjaink ismét egy kellemes 
délutánt tölthettek együtt, 
így kérésükre Nőnap alkal-
mából megismételjük táncos 
rendezvényünket.

Tóth Árpádné,  
intézményvezető

Tél búcsúztató

Az immár hagyományosan – az idén 2017. április 1-jén (szom-
baton) – megrendezésre kerülő IV. „Polgári Hurka-Pite” Fesz-
tivál programja új versenyelemmel bővül, melyben keressük 
városunk legfinomabb házipálinkáját, amely egy évig Polgár 
Pálinkája címet viselheti. 

Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy szívesen bemutat-
ná, megkóstoltatná és mások pálinkájával összeméretné saját 
házi pálinkáját, úgy azt kérem jelezze 2017. március 24-ig az 
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézménynél az 
52/573-420-as telefonszámon. 

Polgármesteri Hivatal

Házi pálinkák versenye 
– Keressük a város legíz-
letesebb házi pálinkáját!
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Tájékoztatás a Nap-
sugár Óvoda és 
Bölcsőde nyári ta-
karítási szünet üte-
mezéséről
Tisztelt Szülők!
Intézményünkben a 2016/17-es nevelési 
évben az alábbiak szerint alakul a nyári 
kötelező takarítási szünet:

ÓVODA 
2017. július 3-tól – július 28-ig
Takarít:  Móra úti óvoda 
Ügyeletet tart: Bessenyei úti óvoda
2017. július 31-től – augusztus 25-ig
Takarít:  Bessenyei úti óvoda 
Ügyeletet tart: Móra úti óvoda

BÖLCSŐDE 
2017. július 24-től – augusztus 04-ig
Takarít:  Bölcsőde  
Ügyeletet tart: -

Icsu Ferencné, intézményvezető

Akiket február hónapban 
újszülöttként köszöntünk:

• Kovács Jáde

Február hónapban  
házasságot kötött:

• Tóth Magdolna és Taskó Zsolt

Akiktől fájdalommal  
búcsúzunk:
• Éliás Sándorné,  

szül.: Lénárt Julianna élt: 89 évet
• Sári József élt: 86 évet

• Tóth Balázs élt: 78 évet
• Smíger János élt: 97 évet

• Lengyel Mihályné,  
szül.: Szarka Anna élt: 91 évet

• Gál Elek élt: 68 évet
• Gelsi László élt: 60 évet

• Oláh Balázsné,  
szül:. Lukács Erzsébet élt: 89 évet

• Hangácsi Oszkárné,  
szül.: Deák Mária élt: 91 évet

• Sugár László élt: 62 évet
• Kacsa Bertalanné,  

szül.: Kiszely Ilona élt: 79 évet
• Vadász József élt: 85 évet

 Anyakönyvi Hírek

Tisztelt Támogatók!
Köszönjük,  hogy adójuk 1%-át a Polgári Gyermekmosoly Alapítvány  
számára felajánlották. 
A befolyt összegből az óvodások játékkészletét gyarapítottuk. 
Köszönjük azt a valódi  gyermekmosolyt, amelyet a gyermekeink arcára varázsoltak.  
Az idén is köszönettel fogadjuk adójuk 1%-nak felajánlását.
A Polgári Gyermekmosoly Alapítvány adószáma: 18544471-1-09
Egyúttal megköszönjük Molnár Endréné Katikának, a Gyermekmosoly Alapítvány ku-
ratóriumi elnökének segítő támogatását. 

Icsu Ferencné, intézményvezető

Köszönő levél
OVI Hírek

Tisztelt Szülők!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján:
„a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét be-

tölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz 
részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a 
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a 
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képes-
ségeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde, a 2017/2018-as nevelési évre az alábbi időpontban 
várja az óvodás és bölcsődés korú gyermeküket beíratni szándékozó szülőket:

TÁJéKOZTATÁS BeIrATKOZÁSrÓL

Beiratkozás ideje:
2017. május 2-től – május 4-ig 
(keddtől – csütörtökig)
8.00-tól – 16.00-óráig
Beiratkozás helye:
4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5.

Kérjük, a beiratkozáshoz feltét-
lenül hozzák magukkal az alábbi 
dokumentumokat:
• A gyermek anyakönyvi kivonatát
• TAJ-kártyáját
• Lakcímet igazoló kártyáját
• Gyermekvédelmi kedvezményről, hát-

rányos, halmozottan hátrányos hely-
zetéről szóló határozatát.

A beiratkozás ideje alatt lehe-
tőséget biztosítunk az érdeklődő 
szülőknek a bölcsődei/ óvodai 
csoportokba való betekintésre, 
a Bessenyei és Móra úti óvodák-
ban!
(Rossz idő esetén belépés csak benti ci-
pőben!)

Icsu Ferencné, intézményvezető

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk oly sokat 
dolgozott.
Számunkra te sohasem leszel halott,
Szívünkben örökké élni fogsz, mint a 
csillagok.”

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik felejthetetlen halottunk 
Tóth Balázs temetésén megjelen-
tek, ravatalára koszorút, virágot 
helyeztek és mélységes bánatunk-
ban részvéttel osztoztak. 

A gyászoló család

Köszönet- 
nyilvánítás
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Suli Hírek

A Magyar Kultúra Napja alkalmából tartottunk az 1. évfolya-
mon versmondó, a 2-4. évfolyamon olvasó versenyt. Tanulóink 
szép számmal jelentkeztek e nemes megmérettetésre. Köszönet 
jár minden szereplőnek és felkészítő nevelőnek, szülőnek.
Helyezettjeink: 1 évfolyam: 1. Jamriska Hanna 1.a, 2. Riczu Vajk 
1.b, 3. Tiliczky Ágota 1.b
2. évfolyam: 1. Bodonovics Dóra 2.b, 2. Tóth Lili 2.a, 3. Mecsei 
Levente 2.c
3. évfolyam: 1. Török Márton 3.c, 2. Kosztolnik Dominik 3.a, 
Bohács Hanna 3.c, 3. Lukács Lujza 3.c, Lakatos Mihály Kevin 3.c,
4. évfolyam: 1. Szilvási Luca 4.c, 2. Kiss Dzsesszika 4.a, Veszpré-
mi Bence Zoltán 4.b, 3. Lukács Gerda 4.b, Balogh Krisztián 4.c
Vitos Zsófia Judit 7.c osztályos tanulónk a Debreceni Sportuszo-
dában versenyzett: 100 méter mell és 100 méter gyors úszásnem-
ben szerzett 8. helyezést a Megyei Diákolimpián.
Szabó Enikő 5.a és Kondás Tímea 7.c osztályos tanulónk a „Szép 
Magyar Beszéd” verseny területi fordulóján vett részt Hajdú-
nánáson. Tanáraik: Császárné Kovács Katalin, Petrikné Sereg  
Ildikó.
A Teleki Pál Földrajz-Földtan verseny iskolai fordulójának ered-
ményei:
7. évfolyam: 1. Kondás Tímea 7.c, 2. Molnár Petra 7.c, 3. Gyüge 
Vanda 7.c.

8. évfolyam: 1. Horváth Boglárka 8.b, 2. Dévald Ferenc 8.b,  
Felkészítőjük: Pető Erika tanárnő
A Hevesy György Országos Kémia Verseny iskolai fordulójának 
eredménye
7. évfolyam: I. Oszlánszki Milán 7.b, II. Molnár Petra 7.c, III. 
Gyüge Vanda 7.c
8. évfolyam: I. Gólya István 8.a, II. Balogh Gergő 8.a, III. 
Snellenpergel Milán 8.a
Oszlánszki Milán 7.b, Molnár Petra 7.c, Gólya István 8.a osz-
tályos tanulók dolgozatát továbbküldtük a megyei fordulóba.  
A tanulók felkészítője Szabó Bertalan tanár úr.
Február 17-én iskolánk legjobb matekosai a 2-8. évfolyamról a 
Zrínyi Ilona Matekverseny területi fordulóján vettek részt Haj-
dúnánáson.
Február 20-án a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Ver-
seny megyei fordulóján vett részt Kondás Tímea 7.c osztályos 
tanulónk. Felkészítője: Soltészné Tóth Ibolya, könyvtáros
A sok versengés mellett jutott idő a szórakozásra is, hiszen az 
1-2. és 3-4. évfolyamosaink ötletes jelmezekkel egy-egy vidám 
délután keretén belül ünnepelték a farsangot, s igyekeztek elűzni 
a hosszú, hideg telet.

Petrikné Sereg Ildikó

JAGSZI Hírek
Színházi előadás a Nyitott Kör Egyesület támogatá-
sával Budapesten 
Sikeresen pályáztunk a Nyitott Kör Egyesület által meghirdetett 
színházi előadáson való részvételre, így az egyesület a belépő 
mellett az utazási költséget is kifizette. Az előadás címe: Közöd, 
avagy nem esik messze az alma a fájától. Iskolánk 9/A osztálya 
kapott lehetőséget, hogy részt vegyen az utazáson. 
Reggel 8 órakor gyülekeztünk az iskola előtt, ahová jött értünk a 
busz. Az utazás hamar eltelt, beszélgettünk, ettünk, nevetgéltünk.
A Budapesti programot a Gellért-hegyen kezdtük. Sajnos borult 
volt az idő, így nem láttunk el nagyon messzire, de meg tudtuk 
csodálni a főbb nevezetességeket. Mindenki számtalan fényké-
pet készített a tájról, magáról és egymásról. Az idő gyorsan eltelt, 
és már mehettünk is az előadásra. A séta közben még sikerült 
körbejárni a Hősök terét, a városligetet. Volt, aki még nem volt 
Budapesten. Minden érdekes volt.
Egy órakor elkezdődött az előadás. Sokat nem tudtunk előre 
róla, így mindenki izgatottan várta mi fog történni. Már az ele-
je furcsa volt, mert nem volt színpad, és mindenkinek le kellett 
ülnie a földre. A színészek bemutatkoztak és elkezdtünk beszél-
getni a felnőtté vállassal kapcsolatos gondolatainkról. Mindenki 

nagyon meg volt szeppenve, nehezünkre eset, hogy hozzászól-
junk. Az események gyorsan peregtek. Különböző jelenetekbe 
kapcsolódtunk be, játékos feladatokat oldottunk meg, szerep-
játékokat játszottunk, beszélgettünk, és közben folyamatosan 
gondolkodtunk. A hangulat nagyon jó volt, élveztük a zajló 
eseményeket. A 3 órás előadás gyorsan elrepült, és sajnálkozva 
konstatáltuk, hogy vége van. Reméljük lesz még lehetőség, hogy 
máskor is részt vehessünk hasonló programon. A nap zárása-
ként még ellátogattunk az Aréna Plázába. A visszaúton is jó volt 
a hangulat, sokat nevettünk. Köszönjük a lehetőséget!

Gulyásné Lovász Mária
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Kék Hírek
FELHÍVÁS

„Még újabb telefonos trükkel próbál-
koznak a csalók

Nyereményekre hivatkozva próbálják 
megtéveszteni a hívott félt. Kérjük, ne 
dőljenek be a csalóknak!

 Az elmúlt időszakban országosan előfor-
dult a trükkös csalások újszerű elkövetési 
módja. Ennek lényege, hogy ismeretlen 
személyek többnyire számkijelzés nélkül, 
esetenként számkijelzéssel telefonon fel-
hívják a sértetteket. Közlik, hogy az egyik 
telefontársaság, vagy gazdasági cég által 
meghirdetett nyereményjátékban pénz-
összeget, vagy nagyértékű tárgyat nyer-
tek. A csalásra irányuló telefonálás elkö-
vetője nyájas hangon arra kéri a sértettet, 
hogy telefonos egyenlegfeltöltést hajtson 
végre. A becsapott félt egy a lakhelyéhez 
közeli ATM automatához irányítja és ott 
az általa diktált tranzakció végrehajtására 

kéri. Esetleg egy számsort diktál, melyet 
meghatározott telefonszámra kell elkül-
deni SMS-ben. Ezt szabja feltételül annak 
érdekében, hogy az elnyert pénzösszeg át-
utalható legyen a sértett bankszámlájára.

 A jóhiszemű és gyanútlan sértett, re-
ménykedve az ígért több százezeres, de 
akár milliós nagyságú pénzösszeg, vagy 
nagyértékű tárgy elnyerésében, a felszólí-
tásnak eleget tesz és 15 ezertől akár 180 
ezer forint nagyságig a csaló által diktált 
számsorra feltöltést hajt végre a kijelölt 
ATM automatánál vagy az SMS-ben. 
Azonban ezt nem követi az ígért nyere-
mény átadása, átutalása.

 A legújabb módszerük, hogy a feltöltő 
kártyás ügyfeleket egy kód SMS-ben való 
elküldésére veszik rá, azzal az indokkal 
hogy a kormány elrendelte a feltöltő kár-
tyás telefonszámok regisztrációját, mert 

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!

Foci Hírek
A szezon kezdete hozott némi változást 

az edzők és játékosok személyében is. A 
felnőtt csapathoz visszaigazolt korábbi 
két polgári játékos – Reszegi László és 
Polonkai László –, illetve új érkezőkkel is 
bővült a keret – Visegrádi Péter, Tóth Mar-
cell és Nagy Márk – személyében. Távozott 
a PIAC-tól Csobán István és Bay Balázs. 
Így jelenleg a felnőtt team létszáma 21 fő, 
az edző pedig továbbra is Szőke Ferenc.

Az ifi csapat edzőjének személyében 
változás történt, az edzői feladatok ellátá-
sával Rácz Ferencet bízta meg az egyesület 
elnöksége, míg az U16-os serdülő gárda 
foglalkoztatását Polgári Ferenc látja el.

A Bozsik egyesületi program keretében 
versenyeztetett U7, U9, U11 és U13-as 
korosztályokkal ezentúl is Dohány László 
foglalkozik.

A megye I-es bajnokság tavaszi szezon-
ja 2017. február 25-én kezdődött meg, a 
PIAC számára idegenbeli mérkőzéssel. A 
korai kezdés meglepte az egyesületeket. 
Az első összecsapás nem hozott ered-

ményt Kaba ellen, a felnőtt gárda átenged-
te a három pontot ellenfelének, ahogy az 
ifjúsági csapatunk is. A következő mérkő-
zéseken a Debrecen, majd a Hajdúnánás 
és Hajdúsámson csapataival mérkőznek 
meg labdarúgóink, A sorsolás, illetve a 
mérkőzések eredményei nyomon követ-
hetők az egyesület Facebook oldalán, il-
letve az MLSZ adatbankon keresztül. 

A korábbi évekre vonatkozóan köszö-
netét fejezi ki az egyesület elnöksége az 
adójuk 1%-át felajánlóknak, továbbá kér-
jük, hogy amennyiben lehetőségük van 
a továbbiakban is támogassák egyesüle-
tünket a felajánlással. A befolyt összeget 
a feltételek és eszközigények biztosítására 
fordítja egyesületünk. Köszönjük továbbá 
szurkolóink lelkes biztatását és kérjük, 
hogy továbbra is látogassák mérkőzésein-
ket, szurkoljanak csapatainknak. 

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a mér-
kőzések továbbra is ingyenesen tekinthe-
tők meg.

Külön köszönetünket fejezzük ki támo-
gatóinknak, akik segítik egyesületünket a 
működtetésben, a korszerű körülmények 

különben 2017. július 1-jével letiltják a 
számukat. Ekkor bediktálnak egy hosszú 
számsort, amit el kell küldeni SMS-ben.  

Ezzel azonban nem a regisztrációt intéz-
hetjük el, hanem feltöltjük a csaló egyen-
legét a saját kárunkra. 

 A rendőrség kéri, hogy a hasonló esetek 
elkerülésének érdekében fokozott fenntar-
tással kezeljék a jelzett tartalmú telefonhí-
vásokat. A csalást elkövetni szándékozó 
személyek utasításait ne hajtsák végre. 
Kérjenek egy visszahívható központi szá-
mot vagy érdeklődjenek mobilszolgálta-
tójuknál. PIN kódjukat illetékteleneknek 
ne adják meg.

Amennyiben hasonló jellegű bűncse-
lekmény áldozatává váltak jelentkezze-
nek az ingyenesen hívható 06-80-555-
111-es „Telefontanú” zöld számán, a 
107, vagy a 112 központi telefonszámok 
valamelyikén.

Hajdúnánási Rendőrkapitányság”
Monoki Viktor r. alezredes, őrsparancsnok

megteremtésében és fenntartásában: Pol-
gár és Csege Coop Zrt. (Holló maxi Coop 
és Trafic), Vámosi Antal, Krup-Hús Kft., 
Schmidt János, Kanyó Kft., Kapin Albert, 
Bölker Kft., Pócsi Sándor, Nóra-97 Kft., 
BMF Tools Kft., Juhász és Juhász Kft., Va-
lentin Cukrászda és Kisvendéglő, Gö-Rita 
Kft., Minibörze Bútorkereskedés, Fotfa 
Kft., Polgár Város Önkormányzata és Vá-
rosgondnokság, Bákai Méhészet, Vámosi 
Gumiszerviz.

Nagy Anita, elnök

KÉRJÜK TÁMOGASSA ADÓJA 1%-
ával A HELYI SPORTEGYESÜLETET!

2017-ben Polgár Városi Sport Egyesületének 
továbbra is megvalósítandó célja, hogy a he-
lyi felnőtt és fiatalkorú lakosság sportolási 
lehetőségeit biztosítsa, illetve segítse. Ennek 
keretében férfi labdarúgó, tömeg- és szabad-
idősport és női labdarugó szakosztályt mű-
ködtet és versenyeztet.
Az egyesület adószáma: 19850841-1-09
Az egyesület számlaszáma:  
OTP Bank: 11738156-23490251
Ezúton is köszönjük a korábbi és idei évben 
felajánlott adójuk 1%-át, mely nagymérték-
ben segíti egyesületünk működését!
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Az Ady Endre Művelődési Központ 
és Könyvtár márciusi programjai:

CSICSERGŐ KLUB 
Zenés baba-mama foglakozás
Minden pénteken 9.00–11.00
Megyesi Fivérek terem 

Megemlékezés az 1848/’49-es 
forradalom és szabadság-
harcról
Ünnepi beszédet mond:  
Molnár János alpolgármester
Ünnepi műsor:  
A Miskolci Premier Színház ver-
ses, zenés előadása
Koszorúzás
Március 15. /szerda/ 14.00
Művelődési Központ Színházterme
Városháza előtti tér 

Színházlátogatás
a Miskolci Nemzeti Színház 
VIKTÓRIA című operett előadá-
sára 
Jegyár: 3200.- Ft /tartalmazza az 
útiköltséget is/
Március 18. /szombat/ 19.00

Húsvéti Játszóház
Zártkörű foglalkozás az általá-
nos iskola alsó tagozatos diákjai 
részére 
Március 27. /hétfő/ 14.00
Művelődési Központ előcsarnoka

Állandó csoportjaink:
MAZSORETT  
GYEREK CSOPORT
Kedden 16.00–17.30
FELNŐTT CSOPORT
Szerdán 18.00–20.00
MANÓ CSOPORT
Csütörtökön 17.00–19.00
HIP-HOP
Csütörtökön 16.00–17.00
 19.00–20.00
Színházterem 
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA
Kedd-szerda 17.00–18.00
Megyesi Fivérek terem 
THAI-CHI 
Szerdán 18.00–20.00
Megyesi Fivérek terem 
JÓGA
Csütörtökön 17.30–18.30
Megyesi Fivérek terem 
MOZGÁSTERÁPIA 
Kedden 18.00–20.00
Megyesi Fivérek terem 
ZENÉS ALAKFORMÁLÓ 

TORNA
Pénteken 18.00–19.30
Megyesi Fivérek terem 
BABA-MAMA KLUB
Minden hónap első pénteke 9.00
Megyesi Fivérek terem



Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási 
területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián a Tripla S, FTTH, 
VDSL és D3 digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. 
Az előfi zetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfi zetőt 
az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. 
A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, 
e-számlával, technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről 
és díjakról érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon 
vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Tiszaújváros, Szent István út 1/A. Tel.: (06 49) 887 031

SOK TÉVÉCSATORNA, INTERNETTEL 
ÉS TELEFONNAL TRIPLA CSOMAGBAN

Mifelénk bárkinek lehet 

saját sárkánya
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