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Városházi Hírek

Január 25-ei ülésén elfogadta a képviselő-testület a 2018. 
évi munkatervét, amely alapja éves tevékenységének. A mun-
katerv alapján a hónap utolsó csütörtökén üléseznek a meg-
szokott 14.00 órai kezdési időpontban, melyet továbbra is élő 
adásban kísérhetnek figyelemmel a város ügyei iránt érdeklő-
dő lakosok. Tervezetten 11 ülés kerül megtartásra, mely bő-
vülhet halasztást nem tűrő ügy miatt szükségessé vált üléssel. 

Molnár Jánosné, szerk.

Korábban a képviselő-testület 1083 db lámpa cseréjéről 
döntött mellyel megújul és energiatakarékosabbá válik vá-
rosunk közvilágosítása. A lámpatestek cseréjére utoljára 
2001-ben került sor, így az már időszerűvé vált, hiszen a 
nátrium és higany alapú lámpatestek élettartama kb. 15 év. 
A korszerűsítés során a LED technológia kiépítésével 50-70 
%-os energia megtakarítás érhető el, illetve a közvilágítás 
fényerejében is javulás várható. A munkálatok elvégzésére 
a MEZEI-VILL Kft. került kiválasztásra, melynek munka-
társai az elmúlt hetekben megkezdték a lámpatestek kicse-
rélését, mellyel a vállalkozói szerződésben foglaltak szerint 
március 31-ig elkészülnek. 

Molnár Jánosné, szerk.

Elfogadta a Képviselő-testület Polgár város új település-
rendezési eszközeit, amely magába foglalja a Helyi Építési 
Szabályzatot és a szabályozási tervlapokat (belterület, kül-
terület, központ, gazdasági területek), valamint a szerkezeti 
tervlapokat. A rendelet tartalmazza a város teljes igazgatási 
területén az egyes városrészek (beépítésére szánt területek), 
valamint a teljes igazgatási területen (így a beépítésre nem 
szánt területen is) a megállapított építési jogokat leírással és 
térképi mellékletekkel. Az új településrendezési eszközök 
2018. február 25-én lépnek hatályba. 

Döntött a képviselő-testület a településképi rendelet elfo-
gadásáról is. A rendelet célja, hogy az eddigi a település képét 
formáló rendelkezések egy közös rendeletben legyenek sza-
bályozva, továbbá a műemléki és természetvédelmi terüle-
tek, illetve magasabb rendű jogszabályok védelme alá nem 
tartozó, de helyileg értéket, hagyományt képviselő értékek, 
valamint a jellegzetes településszerkezet, illetve térképileg is 
feltüntetett jellegzetes településkarakterek védelme. A rende-
let szabályozza többek között a helyi védelemre, a település-
képi szempontból meghatározó területekre, követelmények-
re vonatkozó szabályokat; mint a városközpontra, a Kálvária 
és környezetére, a kisvárosi és vegyes beépítésű területekre, a 
családiházas területekre, a strandfürdő és üdülő területekre, 
a reklámhordozókra vonatkozó szabályokat.

A településképi rendelet és a helyi építési szabályzat mellé-
rendelt viszonyban áll egymással. A két rendelet célja, szer-
kezete és tartalmi felépítése is eltérő, a településképi rendelet 
mégis keretezi a helyi építési szabályzatot, hiszen egyes tar-
talmi elemek tekintetében a településképi rendelet szabályo-
kat fogalmaz meg a helyi építési szabályzat számára. A helyi 
építési szabályzatnak ezért összhangban kell állnia a telepü-
lésképi rendelettel.

Molnár Jánosné, szerk.

Mint ahogy arról előző számunkban már adtunk tájékozta-
tást 2018. január 1-jével a Hortobágymenti Víztársulat meg-
indította a végelszámolást, melynek során értékesíti a Polgár, 
Hősök u. 25. sz. alatti iroda épületét (ismertebb néven Polonkai 
féle ház). Szem előtt tartva azt, hogy Polgár lakosságának ér-
zelmi és várostörténeti kötődése van e patinás épülethez, a 
képviselő-testület vételi szándékot jelzett annak érdekében, 
hogy az épület a város tulajdonába kerüljön, melyet évekkel 
ezelőtt helyi védelem alá helyezett, műemléki jellege miatt. 

Tervezett 
önkormányzati ülések

Megkezdődött a közvi-
lágítás korszerűsítése

Új településrendezési 
eszközök és településképi 
rendelet jóváhagyása

Önkormányzati vagyont érintő döntés
A képviselő-testület január 25-ei ülésén zárt ülés keretén 

belül tárgyalta a témát és az épület megvásárlására vonatko-
zóan, konkrét összegben vételi ajánlatról döntött.

Zárt ülés témájaként szerepelt továbbá a volt vásártér ér-
tékesítése, melynek során a képviselő-testület fogadókész-
séggel tárgyalta a terület megvásárlására érkezett vételi 
ajánlatot.

Molnár Jánosné, szerk.  
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A 2018. évi közfoglalkoztatási programok tervezése két elem-
ből áll, a Startmunka Mintaprogramok és hosszú távú intéz-
ményi közfoglalkoztatás. A kormányzati útmutatásnak megfe-
lelően számolni kell a jelenlegi létszám csökkentésével. Polgár 
város Önkormányzata mezőgazdasági termelés, helyi sajátos-
ságokra épülő program, valamint a szociális jellegű progra-
mokban (belvízelvezetés, mezőzgazdasági utak rendbetétele, 
bio- és megújuló energiafelhasználás, belterületi közúthálózat 
karbantartása, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása) 
összesen 145 fő foglalkoztatását tervezi a jelenlegi több mint 
200 fővel szemben. A 2018. évi tervezés 2017. novemberében 
kezdődött, és az akkor kidolgozott program több változtatáson, 
módosításon ment keresztül. Jelenleg a minisztérium jóváha-
gyására várunk.

A hosszú távú intézményi közfoglalkoztatásban 70 fős lét-
számmal tervezhetünk, irodai kisegítő, szociális kisegítő, tele-
pülésőr, takarító, karbantartó, konyhai kisegítő munkakörök-
ben. 

Várhatóan közfoglalkoztatási jogviszony keretében elindul a 
7-8. osztályos képzés is, két csoportban, 16-16 fővel, megköny-
nyítendő a munkavállalást és a szakmatanulást, azok számára, 
akik motiváltnak érzik magukat a fejlődésre.

Andorkó Mihályné, irodavezető

A Vidékfejlesztési Program keretében a Hortobágyi LEADER 
Közhasznú Egyesület, mint az Irányító Hatóság által elismert 
Helyi Akciócsoport koordinálásában megjelent, önkormányza-
tot érintő pályázati felhívásokra vonatkozó támogatási kérelmek 
benyújtásáról döntött a képviselő-testület. 

Az Európai Közösség által 1991-ben elindított közösségi kez-
deményezés gazdasági, társadalmi és környezeti problémák he-
lyi megoldásával segíti elő a fenntartható fejlődést Európa vidé-
ki területein. A LEADER a helyi közigazgatás, a vállalkozók és 
civil szervezetek összefogására épít, közösségeik kezébe tény-
leges döntéshozatali jogkört ad. Földrajzilag összefüggő, 10 és 
100 ezer közötti lakosságszámú településcsoportokat hoz létre 
az érintettek által kidolgozott térségfejlesztési stratégiák meg-
valósítására. Az addig egymás mellett élő és dolgozó szereplők 
egyenrangú partnerekké válnak, és közösen alakítják térségük 
jövőjét. A Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesületet 11 kör-
nyékbeli település alkotja, közöttük városunk is tagja. 

Az önkormányzat minden pályázati lehetőséget megragad an-
nak érdekében, hogy plusz forrásokhoz jusson, ezáltal is segítve 
a költségvetést, azon belül a kötelező és önként vállalt feladatok 
biztosítását, ellátását, fejlesztését. A korábbi években is volt már 
arra példa, hogy e pályázati lehetőséget kihasználva sikerült kü-
lönböző hagyományőrző rendezvények, programok költségeihez 
forrást elnyerni. Jelen esetben három támogatási kérelem kerül 
benyújtásra, melyek kedvező elbírálása esetén megvalósulhat a 
Köztemető kerítésének és közlekedő útjainak felújítása, a Kem-
pingben a faházak korszerűsítése, fejlesztése, továbbá a Polgári 
Hurka-pite Fesztivál, illetve egyéb hagyományőrző rendezvény 
költségeihez nyújtana plusz forrást. 

Molnár Jánosné, szerk.  

A Polgári Strandfürdő 2017. évi üzemeltetési tapasztalatairól 
kaptak tájékoztatást az önkormányzat bizottságai. 

A strandfürdő szezonzárása után készített eredménykimu-
tatás alapján megállapítható, hogy a bevételek és a látogatói 
szám 2017. évben az előző évhez képest emelkedést mutat. A 
jegyeladások szerint 18.200 fő vette igénybe a strand szolgálta-
tásait, továbbá különböző rendezvények, összejövetelek során 
ez a szám még 2.100 fővel növekedett. Összegezve, csak a fürdő 
szolgáltatások során mintegy 20.000 fizetős vendégforgalom 
könyvelhető el. A strand területének bérbeadásával és a fürdő 

szezonon kívüli horgászvendégek által fizetett bevételek során 
mintegy 1.000 fő látogató volt, így összességében az elmúlt év-
ben mintegy 21.000 vendégszám rögzíthető. A kemping szállás 
és rendezvényszolgáltatásai során 2017-ben 1.720.100 Ft bevétel 
keletkezett, 410 fő vendéglétszám és 1.024 eltöltött vendégéj-
szaka teljesítése eredményeként. 

Természetesen tudott, hogy egy strand látogatottságát nagyban 
befolyásolja az időjárás, illetve azt is a szempontok közé veszik a 
nyaralni, pihenni vágyók, hogy milyen élmény és plusz szolgál-
tatásokat tudnak igénybe venni. A fenti számokból látható, hogy 
az elmúlt évben szép számban keresték fel a mi strandunkat. Kö-
szönhető ez egyfelől a forró napoknak, másfelől pedig a fürdő 
adottságainak, hiszen szép, rendezett, nyugodt környezetben 
élvezhetik a gyógyvíz gyógyító hatásait a fürdőzők, és emellett 
a legkisebbektől kezdve bármilyen korosztály kellemesen tölthe-
ti el a napot. Tudva azt, hogy a környékünkön lévő élmény für-
dőkkel nem vehetjük fel a versenyt, talán a Polgári Strandfürdő-
nek pontosan ez a nyugalmat árasztó környezet, na és persze a 
gyógyvíz lehet a nívója és egyben a vonzeröje. 

Molnár Jánosné, szerk.  

Forrásszerzés 
pályázat útján

Közfoglalkoztatás 
számokban
Tájékoztató a 2018. évi 
közfoglalkoztatás 
tervezéséről

Huszonegyezer látogató a Polgári Strandfürdőn
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Évzáró – évnyitó rendezvény a 
Városházán

Az előző évek hagyományává vált, december utolsó napjaira 
időzített évzáró találkozó ez alkalommal január 31-én került 
megrendezésre.  A meghívást elfogadók számát tekintve talán 
szerencsésebbnek is látszik a január végi időpont, hiszen a de-
cemberi ünnepek, év végi elfoglaltságok sokak számára nem 
tették lehetővé, hogy részt vegyenek e kedves invitáláson. A 
meghívotti kör változatlan, melyben önkormányzati képvise-
lők, bizottsági tagok, intézmények, önkormányzati érdekelt-
ségű gazdasági társaságok vezetői, sport és civil szervezetek, 
alapítványok, egyesületek, nyugdíjas közösségek képviselői, 
helyi és helyi illetőségű vállalkozók, cégvezetők találkozhattak, 
akiknek a tevékenysége meghatározó lakóhelyünk minden-
napjaira.

A rendezvényt Molnár János alpolgármester nyitotta meg, 
melyet követően Tóth József polgármester osztotta meg kö-
szöntő gondolatait a jelenlévőkkel. Mondandójában kitért 

az elmúlt év történéseire, úgy az országon és településen 
belüli, mint országhatáron kívüli eseményekre. Ismertette 
az önkormányzat 2017. évi célkitűzéseit, a kötelezően ellá-
tandó feladatok mellett szólt az önként vállalt feladatokról, a 
pályázati lehetőségekről és az abban elért sikerekről. Felvá-
zolta a 2018. évi feladatokat, elvárásokat, melyben kiemelte, 
hogy nagyon fontos, hogy Polgár tiszta, rendezett, virágos 
és biztonságos lakóhely legyen, közössége fejlődő és gyara-
podó és lokálpatrióta szemléletű város legyen. Továbbra is 
cél a fiatalok, a családosok az idősek támogatása, a vállal-
kozók és befektetők ösztönzése. A zárszóban megköszönte 
az együttműködő partneri munkát és 2018. évre sikereket 
kívánt minden résztvevő számára. 

Molnár János alpolgármester pohárköszöntőjét követően 
pezsgős koccintásra került sor, majd kötetlen baráti beszél-
getéssel zárult a találkozó.  

Molnár Jánosné, szerk. 

KÉRJÜK TÁMOGASSA ADÓJA 1 %-ával 
A HELYI SPORTEGYESÜLETET!

A Polgári Városi Sportegyesületnek továbbra is megvalósítandó célja, hogy a helyi felnőtt és fiatal-
korú lakosság sportolási lehetőségeit biztosítsa, illetve segítse. 

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 nagymértékben segíti egyesületünk működését!

Polgár Város Önkormányzatának Lapja
Megjelenik havonta 3.100 pld-ban, minden hónap 10. napján.

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

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

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

Manapság már alig találkozni olyan ember-
rel, aki ne fotózna. Teszi ezt idősebb, fiatalabb 
egyaránt, akár családi esemény, akár kirán-
dulás pillanatképeinek megörökítésére, vagy 
az általunk kedvesnek, szépnek vélt látvány, 
dolog, tárgy, netán házi kedvenc lefotózására. 
A technikai kínálat bőséges, pénztárcánk-
nak megfelelően válogathatunk a magas 
profi tudással rendelkező gépektől, a félprofi 
gépekig, vagy itt vannak az egyre ügyesebb 
okostelefonok is a különféle képjavító, kép-
szerkesztő funkciójukkal. Bár nem lehet ösz-
szehasonlítani egy okostelefont egy kompakt 
vagy DSLR fényképezőgéppel, viszont jó ama-
tőr fotót bármivel lehet készíteni. 

Sokunk számára nem ismeretlen Juhász 
Szabolcs, akivel egyfelől szakmája miatt ta-
lálkozhattunk már a Járóbeteg Szakellátó 
Központban, másfelől megismerhettük és 
élvezhettük basszusgitár tudását a White 
Ravens helyi amatőr zenekar tagjaként,  és 
most legújabban amatőr fotósként, a népszerű 
közösségi oldalra feltöltött képeivel válhatott 
számunkra ismertté. Az általa meg-
örökített látványt most közszemlé-
re bocsátotta a 2018. január 22-én 
megnyílt fotókiállításával, melyet 
minden érdeklődő megtekinthet az 
Ady Endre Művelődési Központban. 
E nem mindennapi esemény apro-
pójából kerestem meg Szabolcsot és 
kérdeztem hobbijáról. 

A zene szeretete mellett, hogy 
jött a fotózás ötlete? Milyen indít-
tatásból kezdtél el fényképezni?

Nos, ez jó kérdés. Egyszerűen 
unatkoztam, gondoltam, kipróbá-
lom. Majd rákaptam az ízére. Mind 
a kép elkészítése, mind az azzal 
kapcsolatos utómunkák felkeltették az ér-
deklődésemet és látva az egyre jobb fotókat 
kezdett a dolog lefoglalni. 

Tanultad-e, vagy teljesen amatőr szinten 
fotózol?

Aki azt mondja, hogy tanulás nélkül is 
lehet boldogulni bármiben is, az nem mond 
igazat. Ugyan nem végeztem semmilyen fo-
tózással kapcsolatos iskolát, de az alapokkal, 
és a speciális technikákkal (például éjszakai 
fotóknál), valamint az utómunkák során 
használt programokkal érdemes legalább 
alap szinten tisztában lenni. Na és persze is-
merni kell a fényképezője, és így a saját hatá-
rait is. Tanuláshoz kitűnő felület az internet, 
a különböző fotós témájú fórumok. Sokat 
böngésztem, olvastam utána, mondhatni 
innen tanultam meg mindent, amit idáig 
elsajátítottam, na és persze rengeteg próbál-
kozással.

Jelenleg milyen felszereléssel örökíted 
meg a látottakat?

Most egy Pentax K20D digitális-tükörref-
lexes géppel. Eddig csak digitális gépekkel 
fényképeztem. Ezt nem rég vettem, még ba-
rátkozunk.

Mit szeretsz legjobban lencsevégre kap-
ni? Vannak kedvenc témáid?

Kedvenc téma nincs, amihez kedvem van, 
és amihez a körülmények adottak. (például 
nyáron az égbolt, rovarvilág, mostanában az 
éjszakai városfotók.) Persze mindig új dolgo-
kon töröm a fejem.

Van olyan fotód, amelyikre azt lehet 
mondani, hogy a legkedvesebb számodra? 
Esetleg kapcsolódik az elkészítéséhez tör-
ténet? 

Mindig az a legkedvesebb, amin éppen 
dolgozom. Természetesen a családi fotóim 
különleges helyet foglalnak el a szívemben, de 
minden fotómhoz kapcsolódik valami. Egy 
talán érdekes lehet, ez pedig a templom kert-
ben fényfestéssel készült fotóm története. 

Fogtam a gépem, néhány lámpát, és el-

indultam. Gondoltam, több lámpával érde-
kesebb lehetne a kép, de ezt egyedül nehéz 
kivitelezni, segítségem pedig nem volt. Fel-
fedeztem három, a hátam mögött, az iskolá-
nál tanyázó fiatalt, gondoltam, lesz, ami lesz, 

megkérem Őket, van-e kedvük a gépem előtt 
lámpákkal ugrálni. Először persze teljesen 
furcsán néztek rám, majd belevágtunk, és 
egy jó fél órát el is szórakoztunk ezzel. 

Mennyire tervezed meg a fotóid?
Lehetőleg semennyire, mint ahogy az a fenti 

történetből is kiderült. A fejemben elkészül a 
kép, utána olvasok, mik a technikai feltételei, ki-
gondolom a helyszínt, elmegyek, és csak remé-
lem, hogy sikerül. Ha nem, mérlegelek, mi volt a 
hiba, aztán nekifutok újra, akár többször is.

Véleményed szerint milyen a jó fotó?
Ami az elkészítőjének örömet okoz. 

Ugyanis olyat senki nem tud létrehozni (és ez 
nem csak a fotózásra igaz) ami mindenkinek 
tetszik. Én magam ezzel soha nem is törőd-
tem. Persze fontos, hogy a képnek hangulata 
legyen, mondanivalóval rendelkezzen, de ezt 
is emberre válogatja, kiből mit hoz ki.

Hogyan élted meg az első fotókiállításo-
dat? Lesz-e folytatás?

Meglepő volt a felkérés, és természetesen 
nagyon jól esett. Az, hogy az ember mun-
káját, és a bele fektetett energiáját elismerik, 
mindenképpen boldogságra ad okot. Meg-
vallom, rendkívül meglepő volt számomra, 
mennyien voltak kíváncsiak a megnyitóra, és 
persze a képeimre. Remélem, hogy a kiállítás 
ideje alatt sok látogató fogja megnézni, netán 
örömét lelni benne.

Hogy lesz-e folytatás? Rajtam nem múlik. 
Folytatom az utat, amit elkezdtem, fejlesztem 
magam, tanulok, és ha tetszik, amit csinálok, 
én állok elébe!

A fotózás egyfajta varázslat. A fotós meg-
állítja azt a pillanatot, amit múlandósága 
miatt soha nem látunk és soha nem élünk 
meg újra. A képeket nézve a pillanat örök 

marad, mely visszarepíthet minket 
az időben. Szabolcs fotóinak a lát-
ványa megragadó volt számomra, 
nagyon tetszett, ahogy a természet 
és városi témájú képeknél a fények 
játékosságát kihasználva, azt kom-
binálva örökítette meg a látottakat. 
A büszkeségen túlmenően mindig 
nagyobb értékként tekintünk arra, 
ha valamit hozzátartozónk, ismerő-
sünk, és nem utolsó sorban polgári 
lakos tesz, vagy alkot. Bizonyára 
nem Szabolcs az egyetlen helybéli, 
aki, ha amatőr szinten is, de mond-
hatni profi módon csinálja azt, amit 
hobbiként választott, de kiállítá-

sával most az Ő munkáit ismerhetjük meg, 
melynek megtekintését mindenki számára 
ajánlom. A fotózáshoz további sikereket kí-
vánok! Köszönöm az interjút!

Molnár Jánosné, szerk. 
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Ovi Hírek

A gyerekek nagy örömére végre hidegre fordult az idő és hullott a 
hó is. Télidőben a fák, bokrok ágai között meghúzódó éhező kis ma-
dárkák bizonyára nem örülnek ennyire a télnek, hiszen a nagy hideg 
és a hó elrejti előlük a táplálékot. 

A téli madárvédelem téma az óvodában a műhelyfoglalkozáson és 
a csoportokban egyaránt feldolgozásra került. Az óvodás gyerekek 
érzelmileg közel állnak a madarakhoz, és szívesen segítenek a madár-
etetésben is. Szorgalmas kézzel gyúrták a madárkalácsot és szórták 
a flakonból barkácsolt madáretetőkbe a kismadarak számára ehető 
magvakat. Megtanulták a madáretetés alapszabályait, miszerint az 
etetőnkbe szoktatott madarakat rendszeresen etetni kell, és nem sza-
bad nekik kenyérmorzsát adni.  A faágakra rögzített etetőket a gye-
rekek izgalommal figyelik. Vajon milyen madár látogat el hozzánk? 
Megtalálják-e a számukra készített eleséget? A szülők hozzáállása is 
fontos. Ők is be tudtak kapcsolódni a madárvédelembe. Voltak akik 
könyveket, képeket hoztak, hogy a gyerekek jobban azonosítani tud-
ják a madarakat. Mások madáreleséggel segítették a projekt sikeressé-
gét. A kismadarak pedig a jótettet „meghálálják majd tavasszal, ma-
dárfüttyel, madárdallal”.

Tóth Tiborné, óvodapedagógus

Új edzője lett az ovi foci műhelyüknek Őzse Anita óvodapeda-
gógusunk személyében. 

A gyerekek fejlesztése, a tehetség gyanús gyermekek támogatá-
sa, az egészséges mozgásfejlesztés az előző években bevált tapasz-
talatok és gyakorlat szerint folyamatosan és töretlenül folytatódik.  
A gyerekek edzése a megszokott időben, ütemezésben korszerű 
mozgásfejlesztő eszközökkel történik. Sok sikert kívánva csak így 
tovább! Hajrá Anita!

Icsu Ferencné, intézményvezető

Vendégeink a madarak „Kispályások” ovi foci 
műhely hírei

Suli Hírek
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én an-

nak emlékére, hogy - a kézirat tanúsága szerint - Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását.

Ezekben a napokban nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális 
rendezvények, melyek kapcsán sokféle módon próbálnak átadni, 
megmutatni valamit hagyományainkból, művészeti értékeinkből.  
Negyedik évfolyamosaink a városi könyvtár szervezésében vehet-
tek részt rendhagyó irodalom órán, mely diáknak, pedagógusnak 
egyaránt tartalmas programot nyújtott. Az iskolában pedig meg-
emlékezéssel, közös versmondással elevenítettük fel a nemzeti 
énekünk keletkezését.

Megtartottuk a szépolvasó verseny iskolai fordulóját, melynek 
eredményei:

3. évfolyam
1. helyezett: Vándor Hanna
2. helyezett: Székely Manna és Tóth Lili
3. helyezett: Bodonovics Dóra és Mecsei Levente

4. évfolyam
1. helyezett: Török Márton
2. helyezett: Kosztolnyik Dominik
3. helyezett: Bohács Hanna

Ezúton is gratulálunk a versenyzőknek, s felkészítőiknek!”
Petrikné Sereg Ildikó



2018. február PolgárTárs 7. oldal

Múltunk, jelenünk és jövőnk: a kultúra
Színpadi produkció-

val, kiállítás megnyitó-
val és rendhagyó törté-
nelem órával ünnepelte 
idén a Magyar Kultúra 
Napját az Ady Endre 
Művelődési Központ 
és Könyvtár. 

A Magyar Kultúra 
Napját 1989 óta ün-
nepeljük, nemzetünk 
Himnuszának szüle-
tésnapján január 22-én. 
1823-ban ezen a napon 
tisztázta le Kölcsey Fe-
renc költeményét, mely 
államunk egyik nem-

zeti jelképévé, identitásunk megtestesítőjévé vált. 
E jeles esemény  alkalmából, január 21-én, vasárnap Csillag vagy 

liliom címmel Szent Margit életét, korának viharos eseményeit fel-
dolgozó történelmi zenés színpadi előadást tekinthettek meg vá-
rosunk lakói a Hajdúnánási Naná Színház előadásában. A magával 
ragadó történet középpontjában Árpád-házi Szent Margit, IV. Béla 
magyar király legkisebb leánya, és az Ő mindent átlényegítő, erős, 
Istenbe vetett hite áll. A darab szereplői játékukkal híven elevenítet-
ték meg a magyarság számára vészterhes kort, ami erőteljesen meg-
határozta Margit életét. Simon György remek alakításán keresztül 
megismerhettük a nemzetét és szeretteit féltő, kétségek között őrlő-
dő király belső küzdelmeit. A királyt, aki a vesztett Muhi csata után, 
a tatároktól tépázott Magyarország megmentése érdekében, békét 
remélve, végső elkeseredésében felajánlja Istennek születendő gyer-
mekét. Margit három és fél éves korától apácák között nevelkedett, 
hitében és szolgálatában haláláig megingathatatlan volt. Csodás 
gyógyításairól, jövőlátásáról számos korabeli feljegyzés tanúskodik. 
Az alakját megszemélyesítő Simon Tímea játékával nagyszerűen 
érzékeltette a szelíd, ugyanakkor határozott személyiséget; az örök 
igazság, az isteni törvények tudatában megbékélt, nemesen egyszerű 
lelket. Markáns ellentétet képviselt ezzel szemben kérője II. Ottokár 
cseh király anyagias, hatalomvágyó, öntelt személyisége. Kiválóan 
megformált karakterén keresztül, képet mutatott a ma emberének 
elanyagiasodott, én-központú világáról. A történet végén megkap-
tuk a tanulságot is: a gőgös cseh király vesztét könyörtelen törtetése 
és a saját erejének mindenhatóságába vetett hite okozta. Ezzel szem-
ben, a szeretet, az elfogadás ereje örök, gyógyított régen is, ma is. 
S ahol jó a szándék, tiszta a lélek, ott isteni segítség is mindig lesz. 
Lényegében ez Szent Margit legendájának üzenete. 

Marth P. Ildikó a színdarab írója és rendezője mesterien tolmá-
csolta alkotásán keresztül ezt az üzenetet. Nagyszerűen felépített 
előadást láthattunk egy szentté avatott magyar királylányról, az 
életét alakító történelmi eseményekről, és az emberi személyiség 
transzcendens lényegéről.

Polgár 25 címmel nyílt kiállítás az Ady Endre Művelődési Köz-
pont és Könyvtár Megyesi - fivérek termében január 22-én, hétfőn 
Juhász Szabolcs amatőr fotós munkáiból. Az ünnepség alkalmából 
Tóth József polgármester köszöntötte a jelenlévőket és kifejezte el-
ismerését a sokoldalú, széles érdeklődési körű alkotó felé.  A tár-
laton Polgár város épületeiről, ismert személyiségeiről, természeti 
szépségeiről láthatunk képeket. Szabó László a NMI Művelődési 
Intézet Nkft. Hajdú-Bihar Megyei Irodájának módszertani refe-
rense megnyitó beszédében ismertette a fotózást, mint művészeti 
tevékenységet és szakmai szempontból is bemutatta a kiállított 
képeket. 

A tárlat 2018. február 22-ig látogatható.

„Játékos tanulás, vidám tudáspróba - válogatás a magyar kul-
túra kincsestárából” címmel rendhagyó könyvtári órán vehettek 
részt január 22-én  délelőtt az általános iskola 4. osztályos tanulói. 
A jó hangulatú játékos foglalkozás során a gyerekek megemlékez-
tek a magyar kultúra neves személyeiről, alkotásairól. A rendez-
vény központi témája természetesen a Himnusz volt, megemlé-
keztek születésének körülményeiről, valamint, szerzőjéről Kölcsey 
Ferenc nemzeti költőnkről. Az óra keretében a magyar kultúrán 
belül a kisdiákok megismerkedtek városunk épített és szellemi he-
lyi értékeivel is. Ennek köszönhetően újabb ismeretekkel bővült 
kisiskolásaink kulturális műveltsége.

Péterné Kiss Petronella

POLGÁR VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY

A „Polgár Városért” Alapítvány nevében szeretnénk köszönetet mondani azoknak a polgári lakosoknak, 
akik a személyi jövedelemadójuk 1%-val hozzájárultak, támogatták az Alapítvány működését. 

Az Alapítvány a 2016. évi 1%-ból befolyt 283.771 Ft-ot a „Polgári Hurka-pite” Fesztivál kiadására fordította. 
Továbbra is várjuk mindazok támogatását, akik fontosnak tartják az Alapítványunk céljait. 

Adószámunk: 18544189-1-09
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A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ kezdeményezésére 2018. 
január 18-án 14:00 órától került sor iskolánkban pályaválasztási fórum-
ra, melyet a középfokú iskola vezetői, valamint a városvezetők és a kör-
nyékbeli általános iskolák vezetői és 8. osztályos osztályfőnökei részvé-
telével. A tankerületet Riczu Julianna igazgatási vezető, Pécsi Beáta és 
File Gáborné tanügy-igazgatási referens képviselte, továbbá Tóth József 
Polgár város polgármestere, a polgári, görbeházi és a tiszagyulaházi ál-
talános iskola képviselői valamint iskolánk vezetősége és pedagógusai 
vettek részt a rendezvényen. A vendégek köszöntését követően Riczu 
Julianna elmondása szerint a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
egyik legfontosabb szakmai célkitűzése, hogy az általános iskolát sike-
resen befejező tanulók tanulmányaikat a képességeiknek és érdeklődé-
süknek megfelelő középiskolában folytassák és a sikeres pályaválasztást 
a szakképzettség megszerzése vagy az érettségi vizsga kövesse. E mellett 
fontos céljuk, hogy a lehetőség szerint a lakóhelyükhöz legközelebbi kö-
zépiskolában tanuljanak tovább a pályaválasztó diákok a lemorzsolódás 
csökkentése és a a későbbi sikeres életpálya reményében. A helyi kö-
zépiskola vezetőjeként ismertettem a képzési kínálatunkat és érveltem, 
hogy miért iskolánkat válasszák a környékbeli 8. osztályos továbbtanuló 
diákok. Érveim között szerepelt az iskola közelsége családias légköre, 
személyes törődés lehetősége - felzárkóztatás és tehetséggondozás bizto-
sítása – közvetlen tanár-diák kapcsolat, hátránykompenzálás (útravaló 
ösztöndíj, Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíj a hiányszakképesítést 
tanulók körében), színes diákélet, piacképes szakmák oktatása. Tóth Jó-
zsef polgármester úr ismertette, hogy miért fontos a városnak a közép-
fokú oktatási intézmény. Felvetődött a tanulók alacsony képességszintje, 
melyen a tankerület speciális mérés-értékelési rendszer bevezetésével 
kíván javítani, amelynek eredménye várhatón majd a felmenő rendszer-
ben lesz érzékelhető. A résztvevők támogatták az elkövetkezendőkben 
is a fórum megszervezését és mi bízunk benne, hogy minél több tovább-
tanuló diák választja első helyen az iskolánk által nyújtott képzéseket.

Strubáné Fenyves Anita, tagintézmény-vezető

Jagszi Hírek
Pályaválasztási fórum a 
JAGSZI-ban

Budapesti sikerutazás
A Polgári Mazsorett és 

Táncegyüttest városi ren-
dezvényeink állandó fellépői 
között tarthatjuk számon. A 
több korosztályt összefogó 
csoport előadását már szám-
talanszor megcsodálhattuk, 
de talán az nem mindenki 
számára ismert, hogy vá-
rosunk határain túlmenően, 
szervezett versenyeken is szé-
pen megállják a helyüket. 

A közösségi oldalon gya-
korta találkozhatunk a cso-
port, és tagjaik különböző 
kategóriákban díjat nyert 
eredményeikről szóló hírek-
kel, fotókkal. Kérdésemre a 
csoport művészeti vezetője, 
Török Judit Kinga elmondta, hogy 2018. január 27-én Budapesten a 
Pesterzsébeti Csili Művelődési Központban megrendezett Amita Dance 
Jam nemzetközi táncversenyen vettek részt, melyen szép számban hoz-
tak haza díjakat, mondhatni bronzesőben volt részük.

Lőrincz Dorina szóló, majd Bohács Hannával duó táncukkal, Zajácz 
Edina szóló koreográfiájával érte el a megérdemelt harmadik helyet. 

Az ifjúsági csoport pompon kategóriában indult és az erős mezőny 
(szlovákok, románok, magyarok) ellenére előadásukkal sikerült a dobo-
gó harmadik fokát elérni, valamint a Legjobb színpadi alakítás kategó-
riában Szedleczki Noémi különdíjban részesült.

Zajácz Szabina és Kovács Zsolt Keringő című táncuk, valamint a 
felnőtt csoport Europe koreográfiája szintén bronz minősítést kapott. 
Profi tánctanárok kategóriában, 13 versenyző közül a csoport vezetője 
is egy bronzéremmel lett gazdagabb. 

A szép eredmények eléréséért a díjakon túlmenően elismerés illeti a 
versenyzőket, a felkészítőket és nem utolsó sorban a lehetőségeket meg-
teremtő, költségeket finanszírozó szülőket. 

Legközelebb áprilisban mérettetik meg magunkat Tiszavasváriban, 
Nyíregyházán és Debrecenben. Ezúton is sikeres fellépést kívánok! 

Molnár Jánosné, szerk. 
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. február 1-től Polgár város hulladékszállítását a Polgári Városgondnokság helyett a Haj-
dúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi, mint a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. alvállalkozója.
A szállítás rendje többségében változatlan marad, de néhány változásra felhívjuk a lakosság figyelmét:
-    Magánszemélyek esetében csak azoktól az ingatlanoktól szállítjuk el a hulladékot, amelyek a lakossági nyilvántartásunk-

ban szerepelnek. 
-     Ingatlanonként egy edényzetet ürítünk, a többlet hulladékot sárga HHG feliratú zsákból szállítjuk el. (A zsák ára: 370,-Ft/

db, amely ügyfélszolgálatunkon beszerezhető.)
-   Vállalkozásoktól és intézményektől csak a szerződéssel rendelkező, felmatricázott edényzetet szállítjuk el.
-     Kérjük, hogy a heti rendszerességgel ürített kommunális hulladékukat ne rakják a korábban kiosztásra került szelek-

tíves (sárga fedelű ) illetve üveggyűjtő (barna fedelű) kukaedényzetbe, mert a Szolgáltató csak az arra rendszeresített 
edényzetből szállítja el.  (Kommunális hulladékgyűjtő edényzetek beszerezhetőek a szolgáltatónál kedvezményes áron).

-     Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a háztartásban keletkező hamut, kihűlt állapotban és külön zsákba rakva, száját 
bekötve helyezzék a kommunális hulladékgyűjtő edényzetbe. (A szálló por egészségre ártalmas, ezért a hulladékgyűjtő 
gépjármű dolgozói fokozottan ki vannak téve az egészségkárosodásnak.)

-     Továbbá felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy szállítási napokon reggel 7 óráig helyezzék ki az üríteni kívánt 
edényzetüket ingatlanuk elé a közterületre.

-     Kérjük a Tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a 2018. február 28-ig a fent leírtak alapján járjanak el, ezzel segítsék elő 
munkánk zavartalan ellátását. Ellenkező esetben a Szolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását.

Tájékoztatjuk a lakosságot az ünnepnapokra eső szállítások időpontjáról:
Ünnepnapi szállítási időpontok 2018. első félév:

2018. március 15. helyett - 2018. március 17. • 2018. március 30. szállítási nap!!
2018. április 02. helyett - 2018. március 31. • 2018. május 01. helyett - 2018. április 28.

2018. május 21. helyett - 2018. május 19.
Információ és további tájékoztatás: tel: +36/52/561-375, email: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu

(fizetett hirdetés)    

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
FELHÍVÁS
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Házasságot kötött: 
• Rézműves Mária Katalin – Kiss István József

Akiket újszülöttként 
köszöntünk: 
• Balogh Boglárka

• Rácz Natasa Zselyke
• Polonkai Bálint Donát

• Fincziczki Gréta

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk: 

• Mihály Istvánné szül.: Radics Rozália élt: 82  évet
• Polonkai Gáborné szül.: Répási Rozália élt: 99  évet

• Bártfai Balázsné szül.: Bolgár Éva élt: 56 évet
• Kozma Sándorné szül.: Hegedűs Mária élt: 91  évet

• Mézes Andrásné szül.: Pöstényi Bernadett élt: 91  évet
• Murvai Lajosné szül.: Rembeczki Margit élt: 93  évet

• Török Tünde élt: 46  évet
• Dobos Ferencné szül.: Aranyos Mária élt: 67  évet

• Török János élt: 65  évet
• Dávid Béla élt: 58  évet   

• Mészáros Józsefné szül.: Görömbei Mária élt: 85  évet  

Anyakönyvi Hírek

A nitrát adatszolgáltatást 2018. január 1-től 2018. 
március 31-ig kell teljesíteni. Az adatokat mind-
két esetben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatalhoz kell benyújtani, amelyhez a szükséges 
nyomtatványok a Hivatal honlapján a http://anyk.
nebih.gov.hu/ linken keresztül érhetőek el közvet-
lenül.

A nitrát adatlapok esetében is az adatok elektro-
nikus benyújtását a fenti határidőig teljesíteni kell. 
(Szükséges hozzá a 2017. évi kinyomtatott terület-
alapú támogatás, HRSZ, Blokk azonosító, az ügyfél 
adóazonosító jele és a terület talajvizsgálati lapja 
amennyiben rendelkezik vele valamint a műtrá-
gya számlákat). Az adatszolgáltatás elmulasztása 
10 ezer forinttól 100 ezer forintig terjedő büntetést 
vonhat maga után!

Az adatszolgáltatással kapcsolatban a falugazdász-
tól segítséget lehet kérni:

Makó László
Falugazdász

+36/204988887

Tisztelt 
Mezőgazdasági 

Termelő!

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket 
fejezzük ki 

mindazoknak, 
akik drága halottunk 

Kozma Sándorné 

temetésén megjelentek 
és fájdalmunkban 

osztoztak.

Slezák Istvánné 
és családja
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Gyűjtsük össze együtt értékeinket!
A Polgári Értéktár Bizottság arra kéri a lakosságot, hogy vegyenek részt 
a helyi értékeink összegyűjtésében!

A nemzeti értékek adatainak egységes, szakterületenkénti kategóriái:
Agrár-és élelmiszergazdaság; Egészség és életmód;     Épített környezet;  
Ipari és műszaki megoldások; Kulturális örökség;     Sport;  
Természeti és épített környezet; Turizmus és vendéglátás

A Polgári Települési Értéktár Bizottság által eddig elfogadott értékeink:
• Árvácska népdalkör és a Tiszavirág Citerazenekar • Barankovics István (1906-1974) 
újságíró és keresztény-demokrata politikus főtéri mellszobra • Polgári Hurka-pite
• Polgári csapásolás • Polgári Római Katolikus templom • Kálvária Domb
• „Polgár története” Monográfia • Dr. Dely Mátyás Polgáron elhelyezett bronz 
emléktáblája, állatorvosi munkássága

A javaslatételhez szükséges nyomtatványok (Javaslattételi adatlap; Támogatói nyilatkozat; 
Fénykép felhasználói nyilatkozat) letölthetők a www.polgar.hu oldalról, vagy személyesen 
kérhető a Könyvtárban.
A javaslatot Polgár város polgármesterének címezve a  Polgármesteri Hivatalban lehet 
leadni, illetve e-mailben a  polgarhiv@polgar.hu  címre lehet beküldeni. A beérkezett - 
formai és tartalmi szempontból hiánytalan - javaslatokat a bizottság bírálja el. A bizott-
ság üléseinek időpontjairól, a napirendi pontokról a bizottság elnöke a város lakosságát 
a www.polgar.hu honlapon keresztül tájékoztatja.

       További információ:
   Ferenczné Fajta Mária – elnök Tel.: 52/573-425, vagy személyesen

          Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 
                                                                       (4090 Polgár, Barankovics tér 6.)



fizetett hirdetés


