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Városházi Hírek

Ülésezett a Képviselő-testület
A képviselő-testület június 27-én tartot-

ta soron következő ülését, melyen város-
unkat érintően több témában hozta meg 
döntését.  Mint mindig, most is részletes és 
több aktualitást érintő tájékoztatást kap-
tunk a polgármesteri jelentés keretében. 

Az esős időszakot követően a meleg nem 
csak a nyárias hőmérsékletet hozta meg, 
hanem egy kellemetlen, az életminőséget 
rontó következményt is, a szúnyoginvázi-
ót. A polgármester elmondta, hogy e prob-
léma kezelésére a központi költségvetés 
forrást biztosít a Katasztrófavédelem ré-
szére, így szúnyoggyérítési igényt nyújtott 
be az önkormányzat a Hajdú-Bihar Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. 
A probléma megoldása sürgető volt, így az 
önkormányzat költségvetésének általános 
tartaléka terhére a polgármester megren-
delte a légi szúnyogírtást – melynek költ-
sége 1,2 millió forint - Polgár közigazgatá-
si területére, mintegy 600 hektár területet 
érintően. Egy hét múlva ismét indokolttá 
vált egy újabb gyérítési folyamat, - újabb 
költséget jelentve – mely már érezhető ja-
vulást hozott. A katasztrófavédelem idő-
közben jóváhagyta kérelmünket, így júli-
us 8-án földi úton megtörtént a települést 
érintően a harmadik szúnyoggyérítés. 

Hágen József intézményvezető tájékoz-
tatást nyújtott a strandfürdő termálkút-
jának műszaki meghibásodásáról, mely 
következtében az alsó szűrőréteg besza-
kadt és a 951 méter talpmélységű kút 902 
méterre feltöltődött homokkal. Az intéz-
ményvezető jelezte, hogy az 1973-ban fúrt 
kút felújításra szorul, melyet a szezon zá-
rását követően szükséges lesz elvégezni. A 
témához hozzászólva Struba Jó-
zsef képviselő is elmondta, hogy 
ez a mostani meghibásodás is 
egyfajta figyelemfelhívás arra, 
hogy a strandfürdő felújításával 
foglalkozni kell. Ezt az álláspon-
tot erősítette meg a Polgári Idős-
ügyi Tanács ülésén Polonkai 
Gábor bizottsági tag is.

Dr. Hatvani Zsolt képviselő 
az utak kátyúzásával kapcsolat-
ban megemlítette, hogy a biz-
tonságos közlekedés érdekében 
jelezni kellene, hogy éppen hol 
folynak a munkálatok. A Városgondnok-
ság intézményvezetőjének hozzászólásá-
ból kiderült, hogy az idén az előző évekhez 
képest más a kátyúzás módszere, - a város-
ban egyszerre folyik a munkavégzés, nem 

övezetenként - de természetesen továbbra 
is szempont az, hogy a kivágott aszfaltfelü-
let minél hamarabb visszatöltésre kerüljön. 
Az ütőkátyúk kijavítása mellett folyamato-
san végeznek megelőző javítási munkákat 
is, annak érdekében, hogy jobb minőségű 
és tartósabb útfelületeket tudjanak biztosí-
tani a közlekedők számára.

Lassan kezdetét veszi a szennyvíztelep 
mellett korábban illegálisan létrejött zöld-
hulladék lerakó felszámolása is, mely fel-
adatra 100 %-os pályázati támogatást, 
3 millió forintot nyert az önkormány-
zat, melyhez párosul még a Hajdúsági 
Hulladékgazdálkodási Társulás 1,9 
millió forintos támogatása is - tudtuk 
meg Kissné Barta Piroska irodaveze-
tőtől.  

A piacberuházás ezekben a hetek-
ben a finiséhez érkezik. A január-
ban megkezdett felújítási munkákat 
időben több körülmény is lassította, 
hiszen annak ellenére, hogy a projekt mé-
retében nem túl nagy mégis volt magasépí-
tési, közlekedési és közmű kiváltási mun-
kálat is. A beruházás jelenlegi készültségi 
állapotáról bővebb tájékoztatást nyújtott 
a Pénzügyi és gazdasági bizottság ülésén 
a projektmenedzser képviselője. Megtud-
tuk, hogy a kivitelező a felújítási munkála-
tot a vállalt határidőre teljesíteni tudja, így 
július közepétől megkezdődhet a terület 
műszaki átadása. Az esetlegesen felmerülő  
hibák kijavítására 30 nap áll rendelkezés-
re, így előre láthatóan augusztus első felé-
ben visszakapja funkcióját a piactér, mely 
megújult, rendezett környezetben várja az 
árusokat és vásárlókat. 

Az óvodaberuházás munkálatai is rend-
ben folynak, az építési kivitelezési munkák 
jelenlegi készültségi foka meghaladta az 
50 %-t. Az „Építsünk jövőt gyermekeink-
nek!” címmel benyújtott pályázat kere-

tében óvodabővítési munkálatokra nyert 
100 %-os támogatást - 138.377.365 Ft ösz-
szegben - az önkormányzat, melynek so-
rán a volt MATÁV épület átalakításával, 
felújításával két óvodai csoporttal bővül az 
intézmény férőhely ellátottsága. Az építési 
munkálatok mellett, folyamatban van az 
óvodai egység működéséhez szükséges bú-
torok, játszóeszközök és konyhai berende-
zések beszerzése is. A projekt előrehaladá-
sa a szerződésnek megfelelő ütemtervben 

halad, így szeptemberben 50 kisgyermek 
kezdi meg óvodai életét a felújított épü-
letben – tudtuk meg Kissné Barta Piroska 
irodavezetőtől. 

Molnár Jánosné, szerk. 

Járdafelújítás a 
biztonságosabb 
közlekedésért

A júniusi ülésen Struba József képvise-
lő részéről felvetésként érkezett a Zólyom 
utcai járdaszakasz felújítása, mely mind 
műszaki, mind pedig közlekedésbiztonsá-
gi szempontból indokolttá vált, így a téma 
a júliusi ülésre a képviselő-testület döntés-
hozó asztalára került.  A felújítás a Polgár-
mesteri Hivatal hátsó parkoló kijáratától a 
Gimnázium melletti korláttal védett járda-
szakaszt érinti, mintegy 65 méter hosszban 
és 1,5 méter szélességben. A városközpont 
felújított részéhez igazodva, ahhoz hasonló 
műszaki tartalommal, térkő felületű járda 
kerül kialakításra, valamint a megsüllyedt 
szegélyt is újjá kell építeni. A munkálatok 
ideje alatt az úttest kétirányú forgalmában 
változás nem történik, de ezúton is felhív-
juk a lakosság figyelmét,  hogy az érintett 
útszakaszon fokozott figyelemmel közle-
kedjenek!   

Molnár Jánosné, szerk.
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Önkormányzati 
támogatás közösségi 

célok megvalósítására

Nevelési év értékelése

A képviselő-testület két szervezet részére is támogatást biztosí-
tott, mely a lakosság érdekeit szolgálja. A Polgár és Térsége Egész-
ségügyéért Alapítvány, - melynek elnöke Szrogh Károlyné dr. -  a 
Főnix Patikával , az Egészségfejlesztési Irodával és a PÉTEGISZ 
Nonprofit Zrt-vel közösen pályázatot nyújtott be mobil csontsű-
rűség mérő berendezés beszerzésére, melynek összege 1.854.200 
Ft. Az ötletet az adta, hogy az évente megrendezésre kerülő Pa-
tika Napon az ilyen jellegű vizsgálatra jelentős igény mutatkozik 
a lakosság részéről. A pályázaton elnyerhető támogatási összeg 
600.000 Ft. Szintén e cél megvalósítására kerül felhasználásra az 
alapítvány 2018. évi „Jótékonysági est”-jéből, valamint a szemé-
lyi jövedelemadóból származó bevétel, így a hiányzó összeg biz-
tosítására a tulajdonos önkormányzatokhoz fordultak támogatási 
kérelemmel. Egyetértve és támogatva a kezdeményezést a képvise-
lő-testület 311.100 Ft támogatás biztosításáról döntött a cél meg-
valósítása érdekében. 

Már többször értesülhettek a városlakók, hogy a Polgári Lokál-
patrióta Mozgalom Egyesület – helyi összefogással és pénzado-
mányok gyűjtésével a Polgár, Kolozsvári u. 37. sz. alatt lévő Mária 
szobor felújítását és új helyre történő elhelyezését kezdeményez-
te. A szobor restaurálási költsége 1.600.000 Ft, melyhez a képvi-
selő-testület egyetértve e nemes cél megvalósításával, döntésével 
494.000 Ft összeget biztosított az egyesület részére. 

Molnár Jánosné, szerk.

A Napsugár Óvoda és Böl-
csőde elmúlt évben végzett 
munkájáról, illetve az elkö-
vetkező nevelési év beindí-
tásáról kapott tájékoztatást a 
képviselő-testület. Az intéz-
mény alapellátási körében a 
2-7 éves gyermekek napköz-
beni ellátásáról, fejlesztéséről 
gondoskodik, melyet az intéz-
mény 9 óvodai és 1 bölcsődei 
csoport szervezésével bizto-
sít. A 2018/2019-es nevelési 
évben 244 fő óvodás és 20 fő 
bölcsődés korú gyermek járt 

az intézménybe. Peténé Molnár Éva intézményvezető szakmailag 
eredményesnek értékelte az évet, és elmondta, hogy stabil műkö-
dést, megfelelő személyi feltételeket biztosítva, a gyermekek har-
monikus fejlődését elősegítve, esélyegyenlőséget növelje  zárták a 
nevelési évet. 

A Matáv épület felújításával és újabb két óvodai csoport bein-
dításával szeptembertől már 11 csoporttal kezdi meg az évet az 
óvoda, mely 24-25 főben realizálja a csoportlétszámot, megfelelve 
ezzel a törvény által meghatározott  maximális létszámkeretnek. 

Molnár Jánosné, szerk.

Beszámoló az elmúlt 
évi munkáról

Hagyományosan a júniusi ülésen ismertették 2018. évi tevékenysé-
güket, az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szer-
vezetek. Törvényből fakadó kötelezettségük ez, hiszen a testület így 
gyakorolja a tulajdonost megillető jogokat, és számoltatja be a gazdasá-
gi társaságot a feladat ellátására adott vagyonnal való felelős és rendel-
tetésszerű gazdálkodásról.

Hat évvel ezelőtt kezdte meg működését a Polgári CSEMETE Szoci-
ális Szövetkezet. Az elmúlt év tevékenységéről adott számot Kapin Al-
bert elnök, aki elmondta, hogy a szövetkezet továbbra is meghatározó 
partnere  Polgár Város Önkormányzatának. Az elmúlt évben a szövet-
kezet átvette a sertéstelep, valamint a zöldség- és gyümölcsfeldolgozó 
működtetését, mely tevékenységbővülést jelentett. Lakossági szolgálta-
tás keretében 57 igénylőnél végeztek elsősorban gépi fűkaszálást, favá-
gást, egyéb kisebb házkörüli munkálatokat. A szövetkezet értékesítés-
ből származó bevétele a teljes árbevétel 57 %-a, mely jelentős részét a 
zöldség és gyümölcsfeldolgozás tette ki. A szövetkezet az elmúlt évben 
22 család számára biztosított megélhetési foglalkoztatást. 

A 2011-ben kapuit megnyitó Járóbeteg Szakellátó Központ működé-
séről nyújtott tájékoztatást Kiss Ilona, a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. ve-
zérigazgatója, aki elmondta, hogy az egészségügyi intézmény az elmúlt 
évben is eredményes évet zárt, kihasználtsága maximális. A 17 szakren-
delés mellett 6 egyéb ellátási formát is nyújt az intézmény a gyógyulásra 
szorulók részére, illetve ambuláns infúziós terápiák, gyógyszeres keze-
lések utáni megfigyelésekre 6 ágyas nappali kórház részleg működik.  A 
szakellátó központ alaptevékenységét jól kiegészíti az Egészségfejlesz-
tési Iroda egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok 
lebonyolítása, prevenciós tevékenysége, mely keretében az elmúlt évben 
33 klubfoglalkozást tartottak, 10 alkalommal szűrést szerveztek, illet-
ve túrákat, és egyéb sport edzéseket biztosítottak a mozgást kedvelők 
részére. Pályázati forrásból lelki egészségfunkcióval bővült az iroda 
tevékenysége. 

Az önkormányzat által ellátandó kötelező feladatok közé tartozik a 
köztemető fenntartása, melynek végrehajtására a KORPUSZ 93’ Kft. 
kapott megbízást, aki szintén beszámolt az elmúlt évi tevékenységről.  
Zlehovszky István ügyvezető a képviselő-testületi ülésen elmondta, 
hogy a lehetőségekhez képest próbálják a szolgáltatás színvonalát nö-
velni, de sajnos az elmúlt évi gazdálkodás eredményének negatív hatá-
sa miatt szükségessé vált a temetői szolgáltatási díjak 10 %-os emelése. 
Továbbra is nagy gondot fordítanak a temető tisztántartására, rende-
zettségének megőrzésére is, de kiemelte, hogy a közfoglalkoztatotti lét-
szám csökkenése miatt az előző években a lakosság részéről megszokott 
gaztalanítási rendet nem tudják olyan mértékben biztosítani. A témá-
hoz képviselői hozzászólás volt, melyben szintén hangsúlyt kapott a sír-
emlékek és környezetének hozzátartozó részéről való gondozása.  

A képviselő-testület mindhárom gazdasági szervezet beszámolóját 
elfogadta és egyben elismerte a végzett munkát. 

Molnár Jánosné, szerk.
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Változás a temető 
szolgáltatási díjaiban

2019. július 1-jétől 10 %-os emelést hagyott jóvá a képviselő-testület a 
köztemetőkről és temetkezések rendjéről szóló önkormányzati rendelet 
alapján alkalmazott temetői szolgáltatások fizetendő díjaiban. Az okok 
egyrészt a minimálbér és a garantált bérminimum évenkénti emelkedése 
miatt vált szükségessé, másrészt a megváltozott temetkezési szokások is 
közrejátszottak, hiszen az utóbbi években megnövekedett az urnás te-
metések száma, csökkentve ezáltal a sírhelybe történő temetések iránti 
igényt. A teljesség igénye nélkül július 1-jétől a 
 - temetői létesítmények igénybevétele 27.500 Ft,
 - urnaelhelyezés falba 9350 Ft,
 - urnaelhelyezés sírboltba 12.100 Ft,
 - sírhelynyitás visszahantolással, sírásás 35.200 Ft, 
 - sírbolt nyitása, zárása 24.150 Ft, 
 - elhunyt hűtése (5 napon belül) 9.900 Ft. 
A szolgáltatási díjak teljes egészében megtekinthetők a www.polgar.hu 
weboldalon a Hirdetőtábla menüpontban a Rendeletek fül alatt. 

Molnár Jánosné, szerk.

RETRO VÉRADÁS ÉS 
PATIKA NAP

2019. június 5-én már hetedik alkalommal került sor az egészség-
napra, melyet a Főnix Patika és a Vöröskereszt Helyi Szervezete az 
Egészségfejlesztési Irodával közösen szervezett. A nagy érdeklődésre 

számot tartó rendezvényen lehetőség nyílt különböző egészségügyi 
szűrésekre, mind a Patika, mind pedig az Egészségfejlesztési Iroda 
által. A Vöröskereszt szervezésében 29 fő adhatott vért, melyet ezúton 
is sörrel-virslivel köszöntünk meg donorainknak. A Vöröskereszt 
gondoskodott a háttérrendezvényekről, ennek keretében a Látássé-
rültek Regionális Egyesülete segítő kutyával tartott bemutatót, mely 
a gyerekek körében nagy sikert aratott. Szajevics László makett ki-
állítást bocsátott az érdeklődők rendelkezésére önzetlenül. A Retro 
hangulatot zenével tartottuk életben. A gyerekek számára kézműves 
foglalkoztatást szervezett a patika, délután pedig a TEVA életmenté-
si bemutatójában interaktívan vehettek részt a jelenlévők. Délutáni 
programként a patika előadást szervezett a gyógyszerszedési szoká-
sokról. Egész nap működött a Könyvsátor, ahol adomány ellenében 
válogathattak az érdeklődők. 

A Főnix Patika a szűrésen résztvevőknek hasznos ajándékkal ked-
veskedett, a programsorozat végén pedig értékes eszközöket sorsolt ki 
a megjelentek között.

A tartalmas és szép napért köszönet mindenkinek, aki megszervez-
te, a Vöröskeresztes önkénteseknek az egész napos helytállásukért, a 
Patika és az EFI dolgozóinak hasznos munkájukért. JÖVŐRE VELE-
TEK UGYANITT! 

Andorkó Mihályné, vezetőségi tag

Dobogós helyezést ért el 
a legjobb önkormányzati 

gyakorlatunk
A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok dobogóján már nem 

először áll önkormányzatunk. Most is örömhírként adjuk közre, 
hogy a „Közbiztonsági jó gyakorlatok – az önkormányzat és a 
polgárőrség együttműködésével” témakörben, „Polgárőrök Polgá-
ron Polgárért” című pályázattal sikerült kivívni az előkelő máso-
dik helyet. A Programot a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége az Európai Tanács együttműködésével hirdeti meg 
2008-tól folyamatosan. A program célja a legjobb önkormányzati 
gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az ország más ön-
kormányzataival, valamint jó gyakorlatok tudásbázisának létre-
hozatala. A díjátadásra június 28-án került sor Gödöllőn, ahol a 
döntőbe jutott 12 önkormányzat 13 pályázata került bemutatásra, 
esetünkben Tóth József polgármester tartott előadást a témában. 
Ennek apropójából kerestem fel Szabó Tiborné Esztert, a Polgári 
Polgárőr Egyesület elnökét, aki szintén jelen volt a díjátadón, illet-
ve két tanuló ifjú polgárőr is, Radics Dzsenifer és Lakatos Mihály 
Kevin. Eszter elmondta, hogy szoros volt a verseny, de az egyesü-
let és az önkormányzat közötti együttműködés kiváltotta a zsű-
ri tetszését és elismerését, melyet a második hellyel jutalmaztak. 
Az erkölcsi elismerés mellett 1,3 millió forint összeg is a díj része, 
melyet a programmal kapcsolatos szakmai célok mentén lehet fel-
használni. 

Molnár Jánosné, szerk. 

Nyári diákmunka

Önkormányzatunk és a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztá-
lya ez évben is megszervezi közösen a nyári diákmunkát. Július és 
augusztus hónapokban 25-25 fő diák foglalkoztatására nyílik le-
hetőségünk az önkormányzat intézményeiben: Városgondnokság 
Strand és Camping, Művelődési Központ és Könyvtár, Szociális 
Szolgáltató Központ, Járóbeteg Szakellátó Intézet, Polgármesteri 
Hivatal, Napsugár Óvoda és Bölcsőde.

A diákok - a nyári szabadságolások idején – segítséget nyújtanak 
a feladatok ellátásában. Részt vesznek hőségriadó idején vízosz-
tásban, locsolásban, medencefelügyeletet és animátori feladatokat 
láthatnak el a strandon.

A diákok napi 4 órás munkaviszonyban dolgoznak.
Andorkó Mihályné, irodavezető 
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Az Ugró örökség
A Mi világunk címmel nyílt csoportos kiállítás június 17-én, 

hétfőn az Ugró nővérek munkáiból az Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár Megyesi fivérek termében. Az Ugró család 
négy leánygyermekével: Katalinnal, Évával, Zsuzsánnával és a fél 
éves Máriával 1956-ban költözött Polgárra. A lányok itt töltötték 
gyermekéveiket, ifjúságukat és fiatal felnőttként párjaikkal innen 

indultak önálló életük felé. Úri szabóként dolgozó anyai nagyszü-
leik tehetségét, jó ízlését és kreativitását szerencsés módon mind-
annyian örökölték. A család egyik példaképe és büszkesége a Nép-
művészek Mestere címmel kitüntetett unoka nagynéni, Mészáros 
Anna. A polgári születésű művész 1940-ben végzett a Képzőművé-
szeti Főiskola szobrász tagozatán és népviseletbe öltöztetett karak-
teres babái megtalálhatóak az országban és a világ számos pontján 
gyűjteményekben vagy állami méltóságok tulajdonában. A nővé-
rek a képzőművészet különböző ágain keresztül: a festészet, az iro-
dalom, a fotó- és textilművészet kifejezőeszközei által teremtették 
meg sajátos világukat. Katalin már kisiskolásként is a rajzolásban 
találta meg a legnagyobb örömét. Középiskolás éveiben és később 
is kereste a lehetőségét annak, hogy technikailag fejlessze adottsá-
gát. Elmondása szerint, a család barátja, Kátai Mihály festőművész 
és a tőle szerzett tudás volt rá a legnagyobb hatással. Nyugdíjazását 
követően visszaköltözött szülőhelyére, Tiszalökre és 2001 óta lel-
kes résztvevője az ott működő Csontváry Nemzetközi Alkotótá-
bornak. Több alkalommal is szerepeltek festményei a Tiszavidéki 
Amatőr Alkotók csoportos kiállításain. A második leány, Anna 
a könyv szeretetének miliőjében nőtt fel. Gyermekként, nyáron 
színházasdit játszottak az unokatestvérekkel, s az elkészült dara-
bot be is mutatták az utca lakóinak. Ma verseket ír - számára ez 

az élet alapvető szükséglete. Számos internetes művészi, irodal-
mi csoport tagja. A Magyar Alkotók Nemzetközi Egyesületének 
egyik alapító tagja, tisztségviselője. Antológiák szerkesztője a 
Gold Pen Irodalmi Körben. Másik szenvedélye a fotózás. Ez irá-
nyú érdeklődésének gyökerei is a gyermekkorba, a polgári fotog-
ráfus barátnő műhelyéig nyúlnak vissza.  Fél éve pedig, - testvérei 
bíztatására – festményeken is megörökíti élményeit. A harmadik 
nővér, Zsuzsánna gyermekként szívesen foglalatoskodott hímzés-
sel, varrással, kötéssel, horgolással. Felnőttként mégis a festészet-
ben teljesedett ki. Lassan 45 éve él a Balaton mellett, ahol adott 
a táj szépsége, tehát mindig talál olyan témákat, amiket érdemes 
vászonra vinni. A kiállítás anyagából is egyből kitűnik a balatoni 
vitorlásokat ábrázoló képek üde látványa. A lányok édesanyja a 
legfiatalabb testvérnek, Máriának örökítette tovább a nagyszülők 
szabó-varró tudományát, aki külön büszkeséggel említi bemutat-
kozása alkalmával unoka nagynénjét. Mária a családjától elsajá-
tított tudást egész élete során hasznosította, ám a babakészítést 
csak nyugdíjas éveiben kezdte el. Eleinte csak babafejeket készí-
tett, majd a testeket is megalkotta. Végül a megálmodott ruhákat 
megvarrva fel is öltöztette őket. A festészethez édesanyja adta az 
inspirációt. Eleinte családi fotókról kezdett arcokat rajzolni. Bár, 
azóta más témákban és sokféle technikával is alkotott - készít olaj, 
akril, akvarell és pasztell képeket is -,  hozzá ma is a portrékészí-
tés műfaja áll a legközelebb. Több internetes művészeti csoport 
tagja. A kiállítást Bíró István az Ady Endre Művelődési Központ 
és Könyvtár igazgatója nyitotta meg köszöntő beszédével, majd 
Szoboszlai Józsefné nyugdíjas pedagógus bemutatta az alkotókat 
és munkásságukat. A helyi kötődés révén sok ismerős, régi barát 
ellátogatott az eseményre és igazán jó hangulatban telt el a kora 
esti program. A megnyitón Tiliczky-Molnár Erzsébet gitárral kí-
sért énekes előadással működött közre. 

Péterné Kiss Petronella

A Polgári Mazsorett és Táncegyüttes immáron hatodik alkalommal 
rendezi meg tanévzáró táncestjét. A rendezvényt Tóth József polgár-
mester nyitotta meg, melyet követően elismerését fejezte ki a csoport 
vezetője és tagjai felé. A lányok a mazsorett táncok mellett, modern 
táncokkal készültek, melyeket musical zenékre adtak elő. A csoport 
művészeti vezetője Török Judit Kinga mazsorett és modern táncoktató. 
Segédkoreográfus: Zajácz Szabina mazsorettes.

A manó, a gyermek és az ifjúsági csoportra több bemutató vár a nyá-
ron a közeli településeken, a felnőtt csoportra pedig két franciaországi 
turné is vár. Várunk minden táncolni vágyó lányt csoportjainkban!

Török Judit Kinga, művészeti vezető

Ekker Róbert restaurátor műhelyében Bekecsen, a mesterek tájékoz-
tatása szerint július végére a Mária szobor felújítási munkálatai befeje-
ződnek. A megújult szobor visszakerülhet városunkba. Az egyházzal 
történt egyeztetést követően, teljes egyetértésben született meg a döntés 
arról, hogy a felújított Mária szobor végleges helye a templomkertben 
a Szent-István szobor és a kereszt mellett, a város főterére nézve kerül 
elhelyezésre.

Pénzadományaikat a Polgári Bank Zrt. polgári fiókjába a 61200216-
11073000 alszámlára történő befizetéssel tehetik meg. A közleménybe 
szükséges feltüntetni: „Mária szobor felújítás”

Nagylelkű támogatásaikat köszönjük!
Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület

Musical est!

Mária szobor
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Ovi Hírek

Polgári Hagyományteremtő 
Táncház

2018. november 16-án kezdődött és 2019. június 05-ig tartott az Ady 
Endre Művelődési Központban, az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma által meghirdetett és a Csoóri Sándor Program támogatásával 
megvalósult Polgári Hagyományteremtő Táncház. A program célja 
volt, hogy a vidéki településeken élő gyerekek is megismerkedjenek 
a magyar népi kultúra legszebb gyöngyszemeivel, az évszázadok óta 
fennmaradt kulturális értékeinkkel. A táncházak, havonta egy alka-
lommal kerültek lebonyolításra, melyen a Polgári Vásárhelyi Pál Ál-
talános Iskola 3. és 4. osztályos tanulói vettek részt. Fontos szerepet 
szántunk a néprajzi tematikájú előadások, ill. vetélkedők folyamatos 
jelenlétének, a népzenei és néptánc kultúra bemutatásának, a jeles na-
pok és ünnepek megismertetésének. A népi kézműves tevékenységek 
és a jeles napokhoz kötődő népszokások megismerése új távlatokat 
nyitott a gyerekek számára a közösséghez tartozás érzésének megélé-
sében. Az ismeretek bővítése során mind az éneklés, mind a szabad 
tánc, mind a kézműves tárgyak készítése közben egyre biztosabbá 
vált a hangképzés, a táncmotívumok bemutatása, a tárgyak, eszközök 
formálása. A maga közvetlenségével a Táncház szórakoztató, egyedi 
világa érzékelhetően közelebb hozta az osztály-közösségeket, ill. az 
iskolatársakat egymáshoz. A program során a gyerekek megtanultak 
6-7 népdalt; megismerkedtek a Nyírségi, a Dunántúli és a Moldvai 
táncokkal; a gyertyaöntés, a karácsonyi mézeskalács díszítés, a far-
sangi álarckészítés, a húsvéti tojásfestés és a gyöngyfűzés gyakorla-

tával, fortélyaival. Mindezt, egy vetélkedő formájában bonyolítottuk 
le, hogy az ismeretek átadásán túl egy kis izgalommal teli versengés 
is fűszerezze a táncházi alkalmakat. A csoportos vetélkedés mellett 
egyéni verseny is zajlott, a Pünkösdi Király és Pünkösdi Királyné cím 
elnyeréséért. A csoport versenyt a Piros Tulipánok csapata nyerte, 
míg az egyéni versenyben Tóth Lili lett a Pünkösdi Királyné és Dobsi 
Zsolt a Pünkösdi Király. A program állandó résztvevője volt az élő 
zenét szolgáltató vonós zenekar. A táncházi sorozat egyik kiemelke-
dő eseménye volt a Servet zenekar koncertje, melyen részt vettek az 
általános iskola 1. és 2. osztályaiba járó gyerekek is. Szervezőként és 
a lebonyolításban is részt vevőként kijelenthetem, hogy a gyerekek iz-
galommal készültek és várták a táncházakat, élvezettel vettek részt a 
közös éneklésekben, a tánc tanításokban és a kézműves foglalkozáso-
kon. Sikerült olyan élményeket közvetíteni a számukra, melyek örö-
met okoztak nekik, új ismeretekkel gazdagították tudásukat és mind-
eközben jól szórakoztak. A Táncház sikerességében segítőink voltak, 
népzenész, néptáncos, népi kézműves kismesterségekkel és néprajzzal 
foglalkozó pedagógus kollégák. A művelődési központ munkatársai-
nak nevében szeretnék köszönetet mondani a programban részt vevő 
Vásárhelyi Pál Általános Iskola pedagógusainak segítő, lelkes, odaadó 
és példaértékű munkájáért.

Bíró István, igazgató

A természet szeretetére nevelés, a természetközeli élettel való meg-
ismertetés, a természet védelme óvodánkban kiemelt feladat. Fontos-
nak tartjuk, hogy a gyerekek minél több időt töltsenek a szabadban. 
Közvetlen közelről szerezzenek tapasztalatot az őket körülvevő társa-
dalmi és természeti környezetről.

 Szülői segítséggel szerveztünk erdei óvodát a Méhecske csoport 
számára  június első hetében, melynek otthont városunk Strandfür-
dő - Camping területe adott. Az első nap nagy izgalommal telt mire 
elfoglaltuk a fiús-lányos bungallókat.  Felfedeztük a Selypes folyó 
környékét, megfigyeltük a víz sodrását, a növények, állatok élővilágát. 
Természet adta kincseket gyűjtöttünk, melyeket játékhoz, gipszkép 
alakításhoz felhasználhattunk. Nagy élményt nyújtott a fürdő terüle-
tén lévő játszópark, jó egyensúlyérzékkel, biztos mozgással próbálták 
ki a játékokat óvodásaink. A szülőkkel közös bográcsozás zárta a kis 
táborunkat. Köszönjük „ Pista papónak „ /Fenyves Istvánnak/ az ízle-
tes cserászkát, amit a kis csapat jóízűen fogyasztott el.

Máskor is jövünk? – kérdezték a gyerekek. Viszlát jövőre! jelszóval 
zártuk a hetet.

A méhecske csoport nevében Dr Baranya Györgyné óvodapedagógus

Erdei  Óvodában jártunk

Egyházi Hírek – Pünkösdi 
találkozó

„Együtt voltak ugyanazon a helyen” (ApCsel 2,1)
Pünkösd kettős ünnep a liturgikus naptárban: a Szentlélek eljöve-

telére és az Egyház születésnapjára emlékezünk. Ahogy az első hívek 
„együtt voltak ugyanazon a helyen”, Pünkösdhétfőn esztendőről-esz-
tendőre összegyűl egyházközségünk, mint egy nagy család. 

Pünkösdi találkozónk idén 
is szentmisével kezdődött. 
Ezután csoportos vetélkedő-
re került sor. A vetélkedőben 
ügyességi és a 250 éves Kálvá-
riához kapcsolódó feladatokat 
oldottak meg a négy csapat 
tagjai, majd játékra, beszélge-
tésre volt lehetőség. A találko-

zó ebéddel végződött. Mindnyájunk - idősek, felnőttek, fiatalok, gyer-
mekek - szívét öröm és szeretet járta át, újra átéltük, hogy egy család 
tagjai vagyunk, összetartozunk! 

Köszönetet mondok azoknak, akik felajánlásukkal járultak a talál-
kozóhoz, valamint a sok segítőnek lelkes munkájukért! 

Egyházközségünk, a családok családja, nyitott lélekkel várja tagjait 
közösségi eseményeire. 

„Teremtő Lélek, jöjj közénk,  híveid szívét látogasd,  töltsd malaszttal 
a lelkeket,  kiket hatalmad alkotott!”

Maga László atya
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Művészeti tevékenységek hete 
a könyvtárban

A vakáció első napjaiban - június 17 – 21. 
között - ismét gyermektáborrá változtattuk 
délelőttönként a könyvtárat. A szünidei 
könyvtári napokon résztvevő kisiskolás-
ok, az alkotás és játék öröme mellett idén a 
költészet, a bábművészet és a festészet jeles 
képviselőivel is találkozhattak.

Egy héten keresztül, minden reggel tizen-
négy mosolygós gyermeket köszöntöttünk, 
akik már az első napon kis alkotóközös-
séggé formálódtak. Kézműves foglalkozás-
sal kezdtünk, ahol mindenki kedve szerint 
választhatott: játékfigurát állít össze, vagy a 
tűvel ügyeskedve – fonalképet készít. Halk 
morajlás, egy-egy kacaj jelezte, hogy a szor-
gos munka mellett vidám beszélgetés folyt az 
asztaloknál. Összebarátkoztak.

Másnap Pete Margit, helyi költőnő látoga-
tott el hozzánk, aki gyermekversein keresztül 
mutatta meg a költészet szépségét. Néhány 
ráhangoló mondóka és vers felolvasása után 
rímfaragásba is kezdtek. Szabadjára engedve 
a gyermeki képzeletet, a szavak játékos ösz-
szecsengését ízlelgetve született meg közös 
versük, a Hogy is néz ki?, a szerző azonos 
című versének átirataként. Folytatva a rím-
keresést, összekeveredett verssorok helyes 
sorrendjére kellett rátalálni, majd mindenki 
választott egy mondókát, amit illusztrált. 

A nyári forróságban jólesett a hét közepén 
beiktatott hűsítő fürdőzés a strandon. Fel-
frissülve vártuk a következő napot, amikor 

a bábjáték egy különleges formáját próbáltuk 
ki Barkó Judit Réka bábművésszel. Benedek 
Elek: Rozmaringszál című meséjén keresz-
tül láthattuk Judit csodálatos tárgyjátékát. 
Ámulatba ejtette kis közönségét ahogyan 
életre keltette a hétköznapi és használati 
tárgyakat. Ezután két kis bábos csapatot al-
kotva, különböző tárgyak felhasználásával 
megírtuk saját meséinket. A történet alakí-
tásával a tárgyak is átalakultak. A tojástartó 
csónakká, a szívószál horgászbottá, a ketté-
hajtott lap pillangóvá, a vonalzó varázsbottá, 
a puff tengerré változott és így tovább. Na-
gyon élveztük a rögtönzött jeleneteket és a 
leleményes megoldásokat.

A tábor utolsó napján Kovács Anikó 
tiszaújvárosi festőművész társaságában ter-
veztük, és festettük meg saját festményein-
ket. Sok hasznos tanácsot kaptunk miközben 
a színeket kevertük, és a különböző felületek-
re vittük fel a festéket. A témák, és a formák 
azonosak voltak, mégis egyedi, különleges 
képek születtek. Hűen tükröződött bennük a 
gyermekek sokszínű érzelmi világa.

Kézművesség, versírás, bábozás, festés – 
művészeti tevékenységek, melyeket kipró-
bálhattak kis tehetségeink. A hét, az alkotás 
jegyében telt, de természetesen a könyvtári 
környezetben mindenki talált szabad perce-
iben egy-egy újságot, vagy könyvet amit szí-
vesen fellapozott. 

Ferenczné Fajta Mária, könyvtárvezető

Hogy is néz ki?

Átirat Pete Margit azonos című versére

Hogy is néz ki az az alma?
Olyan kerek, mint a labda.
Bepakolom a hasamba,
így az orvost távol tartja.

Hogy is néz ki az a szilva?
Külső héja sötétlila,
belseje, mint a napocska,
mosolyog rád csiklandozva.

Hogy is néz ki az a dinnye?
Zöld az, mint a fa levele.
Elég fincsi a belseje,
arcomon folyik le a leve.

Hogy is néz ki a cseresznye?
Fülbevaló lesz belőle,
ha a számba nem teszem be.
De bekapom! Ide vele!

Hogy is néz ki az a körte?
Olyan, mint a villanykörte.
Belerakom a bendőmbe,
nem világít az sötétbe’!

Hogy is néz ki az a szőlő?
Rengeteg szem nem csak kettő,
se keze, se lába nem nő,
akkora, mint Bodaszőlő.

És hogy néz ki az a meggy?
Finom ízét megleled,
ha  a levesbe teszed,
s jókedvűen lenyeled.

Szünidei Könyvtári Napok, 
2019. június 18. kedd
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Suli Hírek
A 2018/2019-es tanév utolsó napjain különböző évfolyamaink tanul-

mányi kirándulásokra indultak. Az úticélok között a már megszokott 
települések szerepeltek, de együtt lenni, együtt felfedezni a tájakat min-
dig új élményt ad diáknak és pedagógusnak egyaránt: Lillafüred, Mis-
kolctapolca, Debrecen, Eger, Nyíregyháza tájain barangoltunk. Az Ady 
Endre Művelődési Központ és Könyvtár utolsó táncház foglalkozásán a 
versengő csapatok jutalomban részesültek. A Piros pántlikák, 3.a osz-
tály csapata bizonyult a legjobbnak. A pünkösdi király és királyné címet 
Tóth Lili és Dobsi Zsolt 4.a osztályos tanulók érdemelték ki.

A második helyezettek Jamriska Hanna és Papp Csanád 3.a, valamint 
a harmadik helyezett Tiliczki Ágota és Bölcskei Zoltán 3.b osztályosok.A 
helyezettek ajándékcsomagot, oklevelet kaptak, valamint részt vehetnek 
az egynapos nyíregyházi kiránduláson.

2019. június 15-én búcsút vett iskolánktól a 8.a és 8.b osztály. Osztály-
főnökeik: Szabó Erzsébet és Deák Ferencné.

Elismerések: Példamutató magatartásáért intézményvezetői dicsére-
tet kapott: HORVÁTH BÁLINT 8.a

Kulturális munkájáért és tanulmányi versenyeken elért kiemelkedő 
teljesítményéért intézményvezetői dicséretben részesült: PÁL LUCA 
JOHANNA 8.a

Közösségi munkájáért és tanulmányi versenyeken elért kiemelkedő 
teljesítményéért intézményvezetői dicséretben részesült: SEBŐK ÉVA 
VIKTÓRIA 8.a 

Jó sportolói teljesítményéért ,kulturális munkájáért intézményvezetői 
dicséretben, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség Intézményi Bozsik 
Program rendezvényein nyújtott kiemelkedő teljesítményéért elisme-
résben részesült: BALOGH REBEKA  8.b  Jó sportolói teljesítményé-
ért intézményvezetői dicséretet kapott: CSOHÁN ENIKŐ és KULLÁR 
BENCE TAMÁS 8.a, TÓTH IVETT DORINA 8.b   Jó sportolói teljesít-
ményéért és kulturális munkájáért intézményvezetői dicséretet kapott: 
BARI KITTI 8.b  Kulturális munkájáért intézményvezetői dicséretben 
részesült: JÓNÁS ENIKŐ 8.b    Közösségi munkájáért intézményveze-
tői dicséretet kapott: PÁLNOK ORSOLYA 8.a és TÓTH KRISZTOFER 
GÁBOR, TUNNER LEVENTE 8.b   Polgár város kulturális rendezvé-
nyein végzett kiemelkedő munkájáért polgármesteri elismerő oklevelet 
kapott: PÁLNOK ORSOLYA és SEBŐK ÉVA VIKTÓRIA 8.a

Petrikné Sereg Ildikó

JAGSZI Hírek
Határtalanul program

Iskolánk, a BSZC József Attila Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája sikeresen 
pályázott a Határtalanul! programba a Vajdasági 
Nagybecskerekei Nikola Tesla Villamossági és Építé-
szeti Középiskolával közösen. A pályázat az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő finanszírozásával valósult 
meg. A két iskola 22-22 tanulója kereste fel egymás 
települését, és a 4-4 nap alatt ismerkedtek egymással 
és a környék nevezetességeivel. Az első utazás április 
10-13-ig valósult meg Délvidéken. Négy csodálatos 
napot töltöttünk el Nagybecskereken. Felkerestük 
a környék fontosabb nevezetességeit, a Zentai és 
Szabadkai Városházát, jártunk Padicson magán ál-
latkertben, hajókáztunk a Duna-Tisza torkolatban, 

városnézésen vettünk részt Újvidéken, Szabadkán, 
Nagybecskereken. Láthattunk ezeréves romtemplo-
mot Aracson, de megmásztuk a Péterváradi várat is. 
Esténként sokat beszélgettünk, főztünk. A második 
utazásra május 30-június 2. között került sor, amikor 
a vajdasági tanulók jöttek hozzánk. A látogatás során 
megmutattuk nekik Polgár, Debrecen, Szilvásvárad 
és Mezőkövesd nevezetességeit. Tartalmas, szép na-
pokat töltöttünk együtt. Mindenki nagyon hálás volt, 
hogy a pályázatnak köszönhetően eljuthatott ezekre a 
területekre. Reméljük a kialakult kapcsolatot sikerül 
még továbbra is fenntartani. 

 
Gulyásné Lovász Mária, Agócs Zsoltné szervezők 
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Házasságot kötött:
Balogh Zsanett – Rácz Attila Gyula

Bedő Bianka – Szabó Norbert

Szulics Alexandra – Lády Tamás

Oláh Szilvia – Barta Sándor

Kuli Piroska Boglárka – Halas László

Kapus Andrea – Balogh Béla

Akiket újszülöttként 
köszöntünk: 

Zámbó Károly Róbert

Irhás Boglárka

Ládi Martin Zalán

Emődi Alex Iván

Barta Milán Géza

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk:

• Oláh Béláné 

szül.: Bari Mária élt: 68 évet

• Szőllősi Zoltán élt: 63 évet

• Sándor János élt: 81 évet

• Sugár Lászlóné 

szül.: Lovász Margit élt: 63 évet

• Lente Antal Gáborné 

szül.: Pálóczi Ilona Katalin élt: 67 évet 

• Bolgár Ferenc élt: 92  évet 

• Rézműves Józsefné 

szül.: Jónás Valéria élt: 68  évet

• Kovács Istvánné 

szül.: Dudás Rozália élt: 62  évet

• Sebestyén Józsefné 

szül.: Zelei Gizella élt: 95  évet

• Mecsei József élt: 56  évet

• Oláh Sándor élt: 64  évet

• Lengyel Ibolya élt: 48  évet

Anyakönyvi HírekKék Hírek

Köszöntöm Polgár Város Lakóit! 
Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önö-

ket a hatóságunknál az elmúlt időszakban 
indult eljárásokról.

A NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Bűnügyi Igazgatósága tett feljelentést két 
józsefházi lakos ellen, akik a hulladék gaz-
dálkodás rendjét megsértve jelentős meny-
nyiségű veszélyes hulladékot értékesítettek 
a Polgáron található két hulladékfém fel-
vásárló telepen. A gyanúsítottak a bűncse-
lekmény elkövetését elismerték, ellenük a 
büntetőeljárás folyamatban van. 

Garázdaság vétség megalapozott gyanú-
ja miatt folytat hatóságunk büntetőeljárást 
egy polgári fiatallal szemben, aki 2019. 
április 5-én a buszmegállóban szóváltásba 
keveredett egy férfival, akit a vita közben 
bántalmazott. A sértett a bántalmazás so-
rán nyolc napon belül gyógyuló könnyű 
sérülést szenvedett. A gyanúsított a terhére 
rótt bűncselekmény elkövetését elismerte. 

Lopás vétség elkövetése miatt indított a 
rendőrség büntetőeljárást két ismeretlen 
személy ellen, akik az M3 Outlet Center 
egyik üzletéből sportcipőket tulajdonítot-
tak el.A nyomozók az üzlet kamerafelvé-
teleit lefoglalták, majd beazonosítottak két 
férfit, akik megalapozottan gyanúsíthatók 
a bűncselekmény elkövetésével. A ceglédi 
lakosokat gyanúsítottként hallgatták ki a 
rendőrök, és az eltulajdonított cipők egy 
részét is megtalálták, majd lefoglalták. Az 
elkövetők a bűncselekmény elkövetését el-
ismerték.

A nyomozás adatai szerint 2019. május 
22-én ismeretlen elkövető egy Polgár kül-
területén található hétvégi házba betört és 
eltulajdonított két üveg bort. A rendőrök 
adatgyűjtést végeztek, amelynek eredmé-
nyeként azonosították a feltételezett elkö-
vetőt, akit gyanúsítottként hallgattak ki. A 
férfi beismerő vallomást tett.

A Polgári Rendőrőrs felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy amennyiben jogsértést 
észlelnek, vagy jut a tudomásukra, érte-
sítsék a rendőrséget a 107-es, vagy 112-es 
központi segélyhívó számok egyikén, il-
letve tegyenek bejelentést az ingyenesen 
hívható 06-80/555-111-es „Telefontanú” 

zöld számán (hétfőtől-csütörtökig: 8 órá-
tól 16 óráig, pénteken: 8 órától 13 óráig).

Felhívás néhány szabályra a biztonsá-
gos közlekedés érdekében:

Tilos kerékpározni:
Járdán! Kivéve a 12. évnél fiatalabb gye-

rekek, akik főútvonalon még nem kerék-
pározhatnak, ezért ők haladhatnak a pár-
huzamos járdán, valamint lakott területen 
levő olyan úton, ahol az úttest kerékpáros 
közlekedésre alkalmatlan, lehet kerékpár-
ral a járdán közlekedni, de csak a gyalogos 
forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 
km/óra sebességgel.

Polgár területén az úttest mindenütt al-
kalmas a kerékpáros közlekedésre, így ér-
telemszerűen a járdákon kerékpáron fent 
ülve közlekedni tilos!

Egyirányú utcába tilos a forgalommal 
ellenkező irányból behajtani kerékpárral 
is, kivéve, ha a kerékpárt jelző kiegészítő 
tábla ezt megengedi.

A fentiekből egyértelműen következik, 
hogy a kerékpárosok sem a központi busz-
megállóban, sem egyéb egyirányú útsza-
kaszon (pl. Barankovics téren a templom 
mögötti útszakaszon az iskola irányából) 
nem közlekedhetnek forgalommal szem-
ben, (járdán se) ugyanis az ezt engedélyező 
kiegészítő tábla a városban nem került ki-
helyezésre!

A biztonságos közlekedés érdekében a 
gyalogosok csak a kijelölt gyalogátkelőhe-
lyet vegyék igénybe az úttesten való átke-
léshez, míg a gépjárművezetők a részükre 
előírt elsőbbségadási kötelezettségüknek 
tegyenek eleget! A gyalogosok, ahol járda 
van kiépítve, úgy ott azon kötelesek köz-
lekedni, ahol nincs ott az úttest szélén egy 
sorban.

Kérem a tisztelt járművezetőket, hogy 
fokozottan tartsák be a közlekedési szabá-
lyokat, megfelelően válasszák meg a jármű 
sebességét, kerüljék a veszélyhelyzettel járó 
előzéseket, manővereket, és tegyenek eleget 
az elsőbbségadási kötelezettségüknek.

Monoki Viktor r. alezredes, őrsparancsnok
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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, Tóth Tamás · 52/573-510 ·  

• Hirdetés: 52/573-510 · polgartarshavilap@gmail.com • Grafika, tördelés, nyomda: GraFol Print 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!

A polgári labdarúgás 
története

Szépen gyűlnek az adatok, lassan körvonalazódik a PIAC törté-
netéről szóló könyv. Két dokumentummal kapcsolatban kérem a 
PolgárTárs olvasóinak segítségét.

A Nyírvidék című lap rövid, de az utókor számára nagyon fon-
tos közleményben számolt be a PIAC alakuló közgyűléséről. Va-
jon kik ők? – akik 98 éve napi munkájuk mellett vállalták Polgár 
sportéletének szervezését.

Kaptam egy fényképet, amely Budapesten készült 1939. decem-
ber 11-én. A jobb szélen álló mezes focista Tanyi István (20 éves), 
az ’50-es évek elején kalapos volt. A guggoló sorban jobbról a má-
sodik Pallagi Gábor egyesületi intéző. Vajon milyen alkalomból 
jártak a fővárosban a polgáriak. Kik a focisták és az őket kísérő 
népes küldöttség?

Szíves segítségüket a 06 (30) 571-3567 telefonon vagy a nabradi@
gmail.com levelezési címen várom.

Nábrádi Benedek

Foci Hírek

Bronzérmes lett az ifi!
A 2018/2019-es Hajdú-Bihar Labdarúgó megyei II. osztály U-19-

es bajnokság alapszakaszának harmadik helyezettje Polgár ifjúsági 
csapata!

Álló sor: Kovács Zsolt, Rácz Márton Levente,Nagy Dániel, 
Erős Kristóf,Jónás Szebasztián,Papp Gergő,Oláh Imre Guggoló 
sor:Teslér Milán, Kis Krisztián, Kiss Csaba, Balogh József, Réz-
műves László, Balog Zoltán, Váradi György, Rácz Gergő, Rácz 
Ferencné(gondok), Rácz Ferenc(utánpótlás-edző). Gratulálunk a 
csapatnak, további eredményes szereplést kívánunk a következő 
bajnokságban!

Hajrá PIAC!
Tóth Máté, szakosztályvezető

Polgár VSE

A PolgárTárs újság előző számában adtuk arról hírt, hogy a 
2018/2019-es szezonban megye II. osztályban bajnok lett a PIAC. A 
cím elérése esélyt nyújtott a megye I. osztályba lépésre, de a Polgár 
Városi Sportegyesület elnöksége mérlegelve a lehetőséget úgy dön-
tött, hogy a csapat továbbra is megye II. osztályban méretteti meg 
magát, hívja ki bajnokként az ellenfeleket. Értékelve és elismerve 
a végzett munkát és elért eredményt Tóth József polgármester is 
gratulációját fejezte ki a csapattagok részére oklevél és emlékérem 
átadásával. Szép volt PIAC!

Molnár Jánosné, szerk. 

Megye II. osztályban folytatja 
tovább a PIAC
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(fizetett hirdetés)

Tájékoztatjuk a lakosságot és a jogi személyeket az ünnep-
napokra eső szállítások időpontjáról

Ünnepi szállítási időpontok
2019. második félév:

2019. augusztus 20. helyett 2019. augusztus 17.
2019. október 23. helyett 2019. október 26.

2019. november 01. helyett 2019. november 02.
2019. december 25. helyett 2019. december 28.
2019. december 26. helyett 2019. december 29.

2020. január 1. helyett 2020. január 4.
 

A megszokott helyen az elszállítani kívánt hulladékot kér-
jük reggel 6 óráig helyezzék ki.

Információ és további tájékoztatás tel: +36/52-219489
email:ugyfelszolgalat@hhgkft.hu

   
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

4220 Hajdúböszörmény Radnóti u. 1. sz.
Tel: 52/561-375 e-mail: hhgkft@freemail.hu ; titkarsag@hhgkft.hu; 

web:www.hhgkft.hu



(fizetett hirdetés)

(fizetett hirdetés)


