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Választási Hírek
A rendszerváltozás utáni nyolcadik önkormányzati választás részt-

vevői lehettünk 2019. október 13-án, amikor is eldönthettük az elkövet-
kező 5 évre a polgármester és a 8 fős képviselő-testület tagjainak szemé-
lyét, illetve a roma nemzetiség is megválaszthatta 5 fős képviselőit.

Városunk választópolgárainak száma 6.492 fő, melyből 2.857 fő élt 
választójogával -  mely 44,01 %-os részvételi arányt jelentett – gondolta 
fontosnak, hogy kinyilvánítsa véleményét az általa legjobbnak, legal-
kalmasabbnak vélt polgármester és képviselők megválasztására. 

A választás napján 7 szavazókör működött, melyben összesen 64 fő 
szavazatszámláló bizottsági tag és 2 fő nemzetiségi megfigyelő dolgo-
zott. Ezen túlmenően a Helyi Választási Bizottság 6 fővel, a Helyi Vá-
lasztási Iroda 5 fővel végezte napközbeni, majd a szavazat lezárását kö-
vetően eredmény megállapító munkáját. 

A leadott érvényes szavazatok alapján a megválasztott polgármester 
Tóth József (DK) 1666 szavazattal, aki újból kiérdemelte a polgári vá-
lasztópolgárok bizalmát.

Bacskai Béla Zoltán (FIDESZ-KDNP) 1144 szavazatot kapott.

Megválasztott képviselők:
 1. Vincze Attila István  Polgári Lokálpatrióta Mozgalom  1394 szavazat
 2. Struba József Ferenc Polgári Lokálpatrióta Mozgalom  1383 szavazat
 3. Béke László Polgári Lokálpatrióta Mozgalom  1320 szavazat
 4. Kovácsné Hamar Éva Polgári Lokálpatrióta Mozgalom  1319 szavazat
 5. Molnár János Polgári Lokálpatrióta Mozgalom  1311 szavazat
 6. Dr. Hatvani Zsolt Sándor FIDESZ-KDNP                            1234 szavazat
 7. Dr. Faragóné Béres Edit Eszter  Polgári Lokálpatrióta Mozgalom  1193 szavazat
 8. Mecsei Dezső Polgári Lokálpatrióta Mozgalom  1116 szavazat
További sorrend:
 9. Oláh József FIDESZ-KDNP  999 szavazat
 10. Szabó Tiborné Polgári Lokálpatrióta Mozgalom  994 szavazat
 11. Dr. Vámosi Judit FIDESZ-KDNP  935 szavazat
 12. Zajácz Zoltán  FIDESZ-KDNP  789 szavazat
 13. Kártik József Attila FIDESZ-KDNP 733 szavazat
 14. Német Máté Tibor FÜGGETLEN  732 szavazat
 15. Vámosi Gyula József FIDESZ-KDNP  723 szavazat
 16. Tóth Csaba Ferenc FÜGGETLEN 672 szavazat
 17. Jónás János FIDESZ-KDNP 652 szavazat
 18. Balogh Bettina FIDESZ-KDNP  572 szavazat
 19. Czaga János  FÜGGETLEN 458 szavazat
 20. Kovács Máté MUNKÁSPÁRT 306 szavazat
 21. Farkas Bertalan FÜGGETLEN 127 szavazat

Nemzetiségi választás eredménye:
 1. Szitai István LUNGO DROM 58 szavazat
 2. Balogh Gusztáv RPM 56 szavazat
 3. Vadász Lajos RPM 56 szavazat
 4. Farkas Bertalan LUNGO DROM  51 szavazat
 5. Gábor Tünde Emese LUNGO DROM  43 szavazat
További sorrend:
 6. Rácz Gyula RPM 41 szavazat
 7. Siroki Gábor LUNGO DROM  39 szavazat
 8. Balogh Attila RPM 31 szavazat
 9. Krajczár Gergő RPM 24 szavazat
 10. Rácz Bertalanné RPM 15 szavazat
 11. Krajczár Aladár RPM 15 szavazat
 12. Krajczár Aladárné PRM 14 szavazat
 13. Nagy István FIROSZ 12 szavazat
 14. Nagy Istvánné FIROSZ 11 szavazat
 15. Krajczárné Bartha Mónika  RPM 6   szavazat

Megtartotta alakuló ülését a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése is, melynek a Demokratikus Koalíció megyei listájáról to-
vábbra is tagja Tóth József, városunk polgármestere.

Molnár Jánosné, szerk.
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Megalakult az új képviselő-testület
Ünnepélyes keretek között, 2019. októ-

ber 24-én tartotta alakuló ülését a képvise-
lő-testület, melynek tagjai és a polgármes-
ter eskütételét követően megkezdhették 
munkájukat. Az alakuló ülésen törvényből 
eredendően több kötelező napirend van, 
mint pl. az alpolgármester megválasztása, 
a képviselő-testület bizottságainak meg-
alakítása, a működés kereteit szabályozó 
rendelet megalkotása, a polgármester illet-
ményének, valamint a választott tisztség-
viselők tiszteletdíjának megállapítása.

Az ülés az önkormányzati választás 
eredményéről szóló tájékoztatóval kezdő-
dött, melyet Vighné Lovász Éva a Helyi 
Választási Bizottság elnöke ismertetett. 

Az önkormányzati képviselők és a pol-
gármester eskütételét követően a polgár-
mester ismertette az elkövetkező évekre 
vonatkozó programját, melyet az alábbi 
gondolatokkal kezdett: „Az önkormány-
zati választást a helyi demokrácia ünne-
pekén éltem meg, melynek legfontosabb 
szereplői a választók. A választók akarata 
a legfontosabb mérce, melyet megkérdő-
jelezni, vitatni nem érdemes.” Elmondta, 
hogy az új ciklusra vonatkozó program 
nem tartalmaz nagy változást, a folyama-
tosság mellett egyben megújítással is jelle-
mezhető. Ami jól bevált vinni kell tovább, 
folytatni az elkezdett fejlesztéseket, beru-
házásokat, befejezni a folyamatban lévő 
építkezéseket, mint pl. a szennyvízberu-
házást, megvalósítani a kerékpárutat. Ki-
emelte, hogy „új területeken leszünk kez-
deményezők, tervünk egy igazságosabb 
adórendszer kialakítása, benne a kommu-
nális adó csökkentése, kivezetése és két év 
múlva megszüntetése. Tiszta, rendezett és 
virágos város a tervünk, ahol a közösségi 
lét, az együttélés szabályai, a környezetvé-
delem, a közterületek rendje vonatkozá-
sában az épített és természetes környezet 
megóvása érdekében, a hétköznapi nyu-
galom biztosítása, biztonsága érdekében 
fogunk kezdeményezéseket tenni. Legyen 

a mi városunk békés, 
nyugodt, és biztonsá-
gos. A választók erre a 
programra azt mondták 
legyen. Erős a felhatal-
mazásunk a cselekvésre, 
hogy a rendzavarók, a 
rongálók, a szemetelők, 
a garázdák, a szabály-
szegők ellen fellépjünk. 
Szemben állunk a köz-
területek rongálóival, a 
közös értékeink megká-
rosítóival, a mások tulaj-
donát nem tisztelőkkel, a saját ingatlanukat 
elhanyagolókkal. Keresni fogjuk egy haté-
konyabb, rendeleti szabályozás mikéntjét, 
hogy írott vagy íratlan szabályok megszegői 
ellen erőesbb eszközökkel, szankciókkal 
léphessünk fel. Ez a mi városunk, alakítsuk 
mindennapjait, formáljuk 
jövőjét az itt élők elvárásai 
szerint.”

Fontos feladatnak és 
egyben nagy kihívásnak 
tartja a források megszer-
zését és költségvetésbe 
történő bevonását, vala-
mint továbbra is kiemelt 
figyelemmel kell kísérni 
az uniós pályázati lehe-
tőségeket. Többek kö-
zött szólt a környékbeli 
településekkel történő, 
valamint a megyei  kapcsolattartás fontos-
ságáról is. Mondandóját az alábbi gondo-
latokkal zárta: „Minden településen túli 
kapcsolódást, legyen az szakmai, politikai, 
gazdasági, emberi, minden, ami a város-
nak lehetőséget teremt, ami többet nyújt 
az itt élőknek és a településünk javát szol-
gálja, azt meg fogom ragadni.”

A polgármester javaslatára a képvi-
selő-testület egyhangú szavazattal Dr. 
Faragóné Béres Editet választotta meg az 
alpolgármesteri posztra. A képviselő-tes-
tület megalakította munkáját segítő 5 fős 
bizottságait is. 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizott-
ság elnöke Struba József, tagjai: Dr. Hat-
vani Zsolt, Kovácsné Hamar Éva, Szabó 
Tiborné, Zlhehovszkyné Berkes Mária. 

A Pénzügyi és gazdasági bizottság el-
nöke Vincze Attila, tagjai: Béke László, 
Mecsei Dezső, Csikós László, Jáborszki 
Imre. 

A képviselő-testület az idősügyi felada-
tok koordinálására 
Molnár János szemé-
lyében idősügyi ta-
nácsnokot választott. 

A képviselő-testüle-
ti ülések továbbra is a 
hónap utolsó csütörtö-
kén 14 órától kerülnek 
megtartásra, melyet élő 
adásban is követhetnek 
az érdeklődők. 

Molnár Jánosné, 
szerk.
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’56: A SZABADSÁG ÁRA

Halottak Napja - Emlékezés 

Ünnepi megemlékezéssel és koszorúzással tisztelgett városunk 
az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjai előtt 2019. októ-
ber 23-án délután, az esemény 63. évfordulója alkalmából. 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár színházter-
mébe szervezett ünnepségen Olajos Istvánné, a Polgár Városért 
Alapítvány kuratóriumának elnöke, beszédében felelevenítette 
a forradalom helyi vonatkozású történéseit. Elmondása szerint a 
polgári eseményekről keveset lehet tudni, hiszen a forradalom le-
verését követően semminemű „rendszerellenes” dologról nem volt 
szabad, sem ajánlatos beszélni. Írásos ismereteink - városunk erre 
az időszakra eső eseményeiről - rendkívül hiányosak. Ismeretszer-
zéseiben csupán a megyei és a kevéske helyi dokumentált történé-
sekre, szóbeli visszaemlékezésekre támaszkodhatott. 

A történelemkönyvekből és az élő emlékezet által is tudjuk, hogy 
a fővárosban 1956. október 23-án békés tüntetéssel kezdődő, fegy-
veres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Má-
tyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet meg-
szállás ellen. A forradalom a Magyarországon tartózkodó szovjet 
csapatok beavatkozása után fegyveres szabadságharccá változott, 
mely véres vereséggel és embertelen megtorlássokkal végződött. 
Ismerjük a vidék nagyvárosaiban fegyvert ragadó egyetemisták és 
fiatal forradalmárok kitartó ellenállásának történeteit is, de csak 
keveset tudunk a polgári értelmiségi és középosztálybeli fiatalok 
szervezett körökben zajló tevékenységeiről és tetteiről, melyekkel 
a budapesti szabadságharcos törekvéseket támogatták.  „Csak ok-
tóber 25.-e után aktivizálódott a vidéki Magyarország. Polgáron 
is e napokban tudunk önszervező tevékenységről. Ehhez kapcso-
lódik az első esemény Polgáron: a vörös csillag leverése a szovjet 
emlékműről, a Rákosi-rendszer gyülekezőhelyén, a Kálvária domb 
előtti téren.”- tudtuk meg Olajos Istvánné, Marika beszámolójá-

ból. Szavai által felelevenedtek a ’47 és ’56 közötti „padlás lesöpré-
si” és kitelepítési akciók, melyeket városunk lakói is elszenvedtek; 
érzékelhetővé vált a Polonkai-házban székelő ÁVH és a rendőrség 
könyörtelen eljárása, mely központi utasítás szerint hajtotta végre 
feladatait, de sok a fehér folt, a feltételezés.  Ezért, bízunk benne, 
hogy a közeljövőben lesz olyan helyi történészhallgató, aki vállal-
kozik majd arra, hogy felkutassa és hiánypótló dokumentumként 
papírra vesse ennek a rövid, ám annál jelentősebb időszaknak a 
helyi vonatkozású eseményeit. 

Az ünnepi beszédet követően a budapesti HeArt Társulat szín-
vonalas megemlékező műsorát tekinthették meg a jelenlévők. 
Az esemény zárásaként Polgár Város Önkormányzata, valamint 
a településen működő intézmények, pártok és civil szervezetek 
képviselői elhelyezték koszorújukat a Római Katolikus Templom 
kertjében álló emlékműnél.  

Péterné Kiss Petronella

Minden évnek van egy hónapja, a hó-
napnak egyetlen napja, amikor mindenki 
emlékezik ki-ki a maga módján. Tömegé-
vel indul meg mindenki a temetőkertek 
irányába, elköltözött szeretteik, hozzátar-
tozóik előtt leróni, az elmúlás feletti időt-
len gyászt. Emléke-
zünk, fel-felidézünk 
régi történeteket 
gyermekkorunkból, 
az eltelt időkből. 
Eszünkbe jutnak 
kedves történetek, 
események. S mint 
egy régi, kopott, 
porlepte fotót, úgy 
söpörjük le elköltözött szerettünk arcáról 
a feledés homályát. És eközben elfog ben-
nünket egy fanyar, de örömteli érzés, mert 
tudjuk ők is életünk részét képezték. Édes 
emlékeinket, könnyeink sója járja át. Drá-
ga könnyek ezek, melyek szívünkben hála-
adással és hiányérzettel együtt, lelkünket 

Murvai Józsefné Vámosi Veronika

Gyertyák

„Gyertya fénye lobban, a mécses világít,
Messziről jött ember sírok közt bóklászik.
Keresi, kutatja szerettei sírját,
hogy oda helyezze hálája virágát.
Meghatottság árad a tekintetéből,
átitatva van az régi emlékektől.
Kik előttünk éltek, milyenek lehettek?
Örömük, bánatuk kivel osztották meg?
Háborúk és viták, szegénység, szorgalom,
Hogy lett úrrá rajtuk, hogy mégis haladjon.
Gyermeket neveltek, küzdöttek, szerettek,
Vajon a sírjukon gyertyafény remeghet?
És a szeretteink el tudtak-e jönni?
Vagy csak gondolatuk tud ide szárnyalni?
Jártunkban-keltünkben itt vannak ők velünk,
Béke a temető, csak észre kell vennünk. 
Nyugalom a sírok közt merengve sétálni,
S régi idők emlékével tisztelettel bánni.”

mardossák. Most nekünk, itt maradottak-
nak legnagyobb feladatunk és szeretettel-
jes kötelességünk úgy élni tovább, hogy 
elköltözött szeretteink a mindennapjaink-
ban „köszönjenek” vissza ránk. Mert akik 
lettünk, azok őáltaluk is lettünk. Azonban 

az élet, véget itt nem 
érhet, hiszen Jézus 
mondta: Én élek, ti 
is élni fogtok! Ő, aki 
diadalmaskodott a 
halál felett, nyilván-
valóvá tette minden-
ki számára, hogy a 
halál nem a vég, csu-
pán a földi lét vég-

pontja, mely folytatódik egykor odafenn 
a Mennyei honban. Szeretteink emlékei 
szívünkben éljenek, további életünkben 
adjon Isten áldást, békességet.

Kovács Imre, református lelkész
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TÖK JÓ PROGRAM
Hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre városunkban 

az első „töklámpás party” 2019. október 30-án délután az Ady Endre 
Művelődési Központ és Könyvtár előcsarnokában.

Manapság a töklámpás készítését sokan az angolszász és amerikai 
ünnephez, a Halloween-hez kötik, pedig a tökfaragás Magyarorszá-
gon is régi hagyomány.  Olyannyira régi, hogy az első erről szóló tör-
ténet egészen Salamon, Árpád-házi királyunk idejébe nyúlik vissza, 
aki trónviszályban állt Gézával, majd később Lászlóval. 1081-ben Sa-
lamon ugyan elismerte Lászlót, mint magyar királyt, cserében meg-
tarthatta királyi címét és László udvartartást is rendelt mellé, Salamon 
azonban a királyi udvarban is terveket szőtt a trón visszaszerzésére. 
Ezek után László biztonsági okokból a visegrádi vár tornyába záratta. 
Az őröknek parancsba adták, hogy sötétedés után töklámpásokkal 

világítsák ki a tornyot, hogy 
éjszaka is szemmel tarthas-
sák a rabot. A különleges 
„fáklyák” azonban nemcsak 
a vár foglyát világították 
meg, hanem a Dunán közle-
kedő hajósoknak is támpon-
tul szolgáltak. Innen ered 
a mondás: „fénylik, mint a 
Salamon töke”.

Napjaink töklámpásai jel-
lemzően sütőtökből faragott 

lámpások. A tipikus töklámpások tetejét levágják, belsejét kikaparják, felü-
letére jellemzően szörnyszerű arcot faragnak, belsejébe pedig gyertyát vagy 
lámpát helyeznek. 

A program apropóján a művelődési központ előcsarnoka narancs-
sárga - fekete díszítést kapott, és már a bejáratnál csalogató őszi deko-
ráció fogadta az érkezőket. A hagyomány szerint a narancssárga szín a 
termény betakarítására utal, a fekete pedig az ünnep éjszakai sötétségét 
fejezi ki.  Az esemény igen nagy népszerűségnek örvendett, hiszen az 
előcsarnok és a színházi folyosó is megtelt vidám tökfaragókkal. Nagy 
örömünkre mindenféle korosztály képviseltette magát és  kis híján fél-
száz tököt faragtak ki és neveztek be a versenyre. Volt aki jelmezben jött 

a „party-ra”, hogy kifaraghassa a töklámpását. Mindenki nagyon izga-
tott volt, hiszen ez volt városunk első ilyen programja. Csodálattal néz-
tük a gyerekeket és felnőtteket, ahogyan kezeik között szebbnél szebb 
és kreatívabb alkotások születnek. Azok a gyerekek, akik még kicsik 
voltak a faragáshoz, vagy már otthon elkészítették a töklámpásukat, 
origami hajtogatással, színezéssel szórakoztatták magukat, s egymást. 
A konyhából áradt a sütőtök és a frissen főzött tea illata. A zsűri, a leg-
kreatívabb, a legviccesebb és a legijesztőbb alkotásokat díjazta a Telekov 

Kft. felajánlásának jóvoltából.  A programon résztvevők közönségdíjas 
kategóriában szavazhattak a számukra legjobban tetsző tökfaragásra.

A  szavazást követően a Művelődési Központ előtti téren elhelye-
zésre kerültek a mécsesekkel felszerelt, immár világító töklámpásokat 
és az eredményhirdetés keretében átadták a verseny győzteseinek járó 
díjakat. Minden alkotás valóban kreatív és vicces volt egytől-egyig, kö-
szönjük a jelenlévők lelkes munkáit. A résztvevők egyöntetű vélemé-
nye volt, hogy a hasonló, családi jellegű, közösség építő, szórakozást és 
kikapcsolódást nyújtó programokra a továbbiakban is szükség van. A 
művelődési központ már most szeretné felhívni a figyelmet az Adven-
ti Mézeskalácsműhely sütő és díszítő foglalkozására, amely november 
utolsó hetében és december közepén kerül megrendezésre. 

Molnár Szabina

Polgári Polgármesteri Hivatal Polgár
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

 pályázatot hirdet jegyző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 4090 Polgár Barankovics tér 5.
Pályázati feltételek:
     - Felsőfokú képesítés, Főiskola vagy egyetemi iskolai végzettség, igazgatásszervező vagy közigazgatás- 
                 szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett 
                 szakképzettség vagy közigazgatási menedzser szakképzettség.
     - Közigazgatási szakvizsga.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Legalább 3-5 év önkormányzati közigazgatási tapasztalat, legalább 1-3 év 
vezetői tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.
                                                      A munkakör betöltésének  időpontja: 2020. január 1.
                                                      A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.
                                                      A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.
 A pályázatii kiírás további közzétételének helye, ideje:
 A pályázat teljes terjedelemben megtekinthető, elérhető a www.admin.kozigallas.gov.hu oldalon, továbbá a 
www.polgar.hu oldalon.

Polgármesteri Hivatal 
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Suli Hírek
2005. szeptember 30-án rendezték meg először Benedek Elek 

születésnapjára emlékezve a Magyar Népmese Napját.
„A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek megtanul saját 

lelkében olvasni.”
(Bruno Bettelheim)
Idén alsós diákjaink illusztrációkat készítettek 2 kiválasztott 

meséhez. A legjobbakat az iskola faliújságján meg lehet tekinteni.
2019. október 9-én iskolánkban a szakmákkal való ismerkedésé 

volt a főszerep. Hatodik osztályos diákjaink Debrecenben jártak a 
„Szelet a vitorlába!” kiállításon. A hetedik és nyolcadikos tanulók 
Tiszavasvári középiskolájának nyílt napján voltak. A 3. évfolyam a 
kőműves, a lakatos, az asztalos és a kertész foglalkozással ismerke-
dett a Városgondnokság műhelyeiben, illetve kertészetében

Az 1. osztály képkirakóval, játékkal, rajzokkal próbált közel 
kerülni a különböző foglalkozásokhoz, másodikosainak a mentő-
állomás és a kertészet dolgozói mutatták be a mindennapjaikat, 
munkahelyüket.

A 4. évfolyam Maja Gyógynövénybolt, Klárika Virágbolt, Szer-
számüzlet, Masszás-szalon munkáját figyelte meg.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny helyi fordulójának eredményei
2. évfolyam
I. helyezett:  Kovács Réka Panna 2. c
                       Felkészítője: Zsipi Gyuláné
II. helyezett:  Szahnov Konstantin 2. c
                        Felkészítője: Zsipi Gyuláné
III. helyezett:  Bacsa Attila 2. c
                          Felkészítője: Zsipi Gyuláné

3. évfolyam 
I. helyezett:  Mézes Nikolett 3. c
                       Felkészítője: Kun Tibor
II. helyezett:  Héjjas Tünde  Rebeka    3. a 
                        Felkészítője: Polonkainé Szabó Marianna
III. helyezett:  Balogh Brendon Szebasztián 3. a
                          Felkészítője: Polonkainé Szabó Marianna
 
 4. évfolyam
 I. helyezett:  Szabó Petra 4. b
                        Felkészítője: Kalózné Szendrei Györgyi
 II. helyezett:  Papp Csanád  4. a        
                         Felkészítője: Mecseiné Gulyás Erika
 III. helyezett:  Bölcskei Zoltán 4. b
                           Felkészítője: Kalózné Szendrei Györgyi

Október elején a diákönkormányzat szervezésében csibeavatót 
tartottunk, ahol az ötödikesek játékos feladatok megoldásával vál-
tak a felső tagozat tagjaivá.

Megemlékeztünk az aradi vértanúkról, és 1956 hőseiről, a kiseb-
bek kisfilmen tájékozódtak, a nagyobbak ünnepi műsort néztek 
meg, melyet felsősök egy csoportja adott elő. Molnárné Kovács Ju-
dit, valamint Petrikné Sereg Ildikó tanította be a diákokat.

Petrikné Sereg Ildikó

Huszadik alkalommal várták a diáko-
kat, a szülőket a „Szelet a vitorlába!” Csa-
ládi Napok-Debreceni Pályaválasztási és 
Szakképzési Kiállításra, amelyet a Főnix 
Csarnokban rendeztek meg 2019. október 
9-11. között. 

A rendezvény célja a továbbtanulás segíté-
se mellett a szakképzés népszerűsítése volt.

A szakképzési kiállításon 40 oktatási 
intézmény, 42 munkáltató és 15 pályavá-
lasztásban közreműködő szervezet mutat-
kozott be. Az oktatási intézmények között 
kapott helyet iskolánk is a Berettyóújfalui 
Szakképzési Centrum József Attila Gim-
náziuma, Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolája.

A legizgalmasabb és legnehezebb dönté-
sek egyike egy nyolcadik osztályos tanuló 
számára, hogy hogyan és merre tovább. 
Ezen a három napos eseményen a szakmák 
világában kalandozhattak az általános is-
kolások. Különböző előadásokkal, szak-
mabemutatókkal, önismereti sarokkal, 
játékos nyelvi tesztekkel, valamint pálya-
orientációs és pályaismeret bővítő felada-
tokkal várták a diákokat.

A rendezvény lebonyolításában intézmé-
nyünkből 3 szakoktató Horváthné Hevér 
Judit, Kovácsné Vámosi Mária és Struba 
József Levente valamint Kovács Viktória, 
Nagy Vivien Melinda, Radics Dzsenifer és 
Szabó Patrik tanulók vettek részt.

Az iskolánk tájékoztató anyagok, szó-
rólapok, apró ajándékokkal valamint lát-
ványos, gyakorlati bemutatókon keresztül 
(szakács, pincér, eladó) segítették a pálya-
választást.

Egészséges életmóddal kapcsolatos 
TOTÓ kitöltése, cukorka mérése digitális 
mérlegen, hozzá nyugta kitöltése valamint 
különleges éttermi eszközök felismeré-
sével hoztuk közelebb a szakmához az 
odalátogató diákokat. Standunknál gyü-
mölcs- és zöldségsalátát is fogyaszthattak 
a vendégek.

Egy jó szakma biztos megélhetést jelent!

Kovácsné Vámosi Mária, szakoktató

„Szelet a vitorlába” 2019

JAGSZI Hírek
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Alkotó közösségek nyomában

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉG A FÖLDÉRT 

Kóstoló címmel nyílt kiállítás a Hajdú-
Bihar Megyei Képzőművészeti Alkotókö-
rök Tárlatának munkáiból 2019. október 
18.-án, pénteken 17 órától az Ady Endre 
Művelődési Központ és Könyvtár Megyesi 
fivérek termében. 

A Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-
Bihar Megyei Igazgatósága szervezésé-
ben megvalósult tárlat anyagát vándor-
kiállítás keretében láthatják megyeszerte 
az érdeklődők.

A kiállítást három szomszédos város 
– Kaba, Nádudvar, Püspökladány – köz-
művelődési szakemberei és a NMI megyei 
igazgatósága azzal a céllal hívta életre, hogy 
segítse az amatőr alkotók helyi elismertsé-
gét. A műfaji és a tematikai szempontból 

is sokszínű válogatás 
tavaly októberben 
került először bemu-
tatásra Nádudvaron. 
A szervezők egy 25 
darabos kollekci-
ót állítottak össze, 
elsősorban festmé-
nyekből, grafikák-
ból. A gyűjtemény 
időközben további 
alkotásokkal bővült, 
így városunkban 
Nádudvar, Püspök-
ladány, Téglás és 

Hosszúpályi alkotóköreinek munkáit te-
kinthetik meg a látogatók. 

Megnyitó beszédében Kolozsváriné 
Ugrai Mária, a Nádudvari Képzőművé-
szeti Kör és Szabadiskola tagja röviden 

bemutatta a csoportokban zajló műhely-
munkát és a hozzá kapcsolódó szakmai és 
közösségi élményeket. A művészet, mint 
önkifejező eszköz, felszabadítja a lelket 
a hétköznapok nyomása alól. Mária arra 
biztat minden arra fogékony embert, hogy 
vegyen ecsetet, ceruzát, fényképezőgépet 
vagy bármilyen kifejezőeszközt a kezébe 
és hozzon létre valami olyat, ami örömmel 
tölti el. A megnyitó keretében bemutatott 
egy olyan akvarell képalkotási technikát, 
mellyel bátran próbálkozhat bárki, hiszen 
nem feltételez előzetes ismereteket, szak-
tudást. Igen érdekes volt látni, hogyan 
elevenedik meg egy csodás, őszi tájkép a 
bevizezett lapra felvitt vízfestékfoltok és 
vonalak által. 

Szeretnénk, ha Polgáron is létrejönne és 
működni tudna ilyen alkotóműhely, ezért 
várjuk a művelődési központban azoknak 
a képzőművészeknek, amatőr alkotóknak 
a jelentkezését, akik szeretnének tagjai 
lenni egy értékteremtő közösségnek. A 
tárlat november 18-ig látogatható.

     
  Péterné Kiss Petronella

A könyvtárak idén, az ENSZ fenntart-
ható fejlődési keretrendszerét alapul 
véve, mindannyiunk, gyermekeink és 
unokáink életét is alapvetően befolyásoló 
témákat érintő programokkal csatlakoz-
tak az Országos Könyvtári Napok – 2019. 
szeptember 30 – október 6. – eseményeit 
gazdagítva. 

A polgári Városi Könyvtárban a „Velünk 
élő természet” és a „Jövőnk, az ökokultúra” 
kérdéskörében szólítottuk meg óvodás 
gyermekeinket, illetve a családokat. Ok-
tóber 2-án Erdők-mezők állatai-ról tar-
tottunk csoportos foglalkozást ovisoknak. 
A mese és a játék varázslatos nyelvét hasz-
nálva, a gyermekekkel együtt szedtük cso-
korba azokat a helyes magatartásformákat, 
melyekkel mi magunk is tehetünk az álla-
tok élőhelyeinek megóvásáért és tisztasá-
gáért. 

A Könyves Vasárnapon, - október 6-án 
- Családi játszóházat szerveztünk. Az évek 
óta töretlen népszerűségnek örvendő, jeles 
napokhoz kötődő játszóházat másképp, ez 
alkalomból Kreatív újrahasznosítás cí-
men hirdettük meg. A vállalkozó családok 

háztartási hulladékokból /papír-guriga, 
parafadugó, tejes-flakon, tojástartó…stb./ 
összeállított egységcsomagból választották 
ki az elképzelt alkotáshoz szükséges dara-
bokat. Lenyűgöző élmény volt végignézni 
azt a sürgés-forgást, hogyan 
valósítják meg ötleteiket 
a gyerekek anyukájukkal, 
testvérükkel. A különleges 
kreációkból kiállítást ren-
deztünk, majd szavazásra 
bocsátottuk helyben és a 
könyvtár facebook oldalán. 
Egy hétig gyűltek a szava-
zatok és like-ok a „Csodá-
latos erdőre”, a „Csodaször-
nyekre”, a „Tündérlakra”, 
a „Kreatív apróságokra”, a 
„Szafarira”, a „Tengeri keresztmetszetre”, a 
„Cifra palotára”, a „Csóró várra” és a „Ten-
gernyi falatra”. A leadott voksok alapján, a 
Legkreatívabb alkotás címet a Magera csa-
lád által készített, „Tengeri keresztmetszet” 
nyerte el. Laura és Péter boldogan vette át 
az érte járó jutalmat.

Az előző évekhez hasonlóan, idén is 

egész héten, késedelmi díj megfizetése 
nélkül hozhatták vissza olvasóink a köl-
csönzési időn túli könyveket, a Könyves 
Vasárnapon pedig lehetőség nyílt a ked-
vezményes beiratkozásra. 

Az országos könyvtári héthez csatlakoz-
va, mi is tettünk talán néhány apró lépést 
a figyelem felkeltésével, az információk 
átadásával, sajátos eszközökkel, könyvtári 
környezetben.

Ferenczné Fajta Mária
könyvtárvezető
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Házasságot kötött:
Izsvák Dóra – Varga Balázs Viktor

Farkas Judit – Izsvák Péter
Bencze Zsuzsa – Bolgár Károly

Oláh Annamária – Irhás Károly
Szakácsi Ivett – Balog László
Subicz Éva – Lengyel Zoltán

Rácz Katalin Mária – Balogh Attila

Akiket újszülöttként 
köszöntünk:

Szajkó Dorina
Sipos Boglárka

Bacsa Hanna Patrícia
Csonka István
Molnár Alex
Bene Botond
Rente Flóra

Balogh Fruzsina Zoé
Kajuha Noé
Jónás Gréta

Erdei Hunor Nimród
Kapitány Máté
Balogh Konor

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk:

• Juhász Péter élt: 29 évet
• Bolgár István Tibor élt: 68 évet

• Sipos Géza élt: 72 évet
• Péter József élt: 93 évet

• Sebők Andrásné 
szül.: Majoros Ágnes élt: 81 évet

• Bóza János élt: 64 évet
• Nagy Miklós élt: 69 évet
• Tóth Árpád élt: 72 évet

• Mecsei János élt: 66 évet
• Kurucz Dezső élt: 80 évet
• Farkas János élt: 86 évet

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!

Anyakönyvi HírekOktóber a mellrák elleni 
küzdelem hónapja volt

Pinktóbernek is nevezik az év tizedik hó-
napját. Mindenütt rózsaszínű, pink szala-
gok, karkötők, lufik hívják fel a figyelmet a 
mellrák betegség megelőzésére.

Magyarországon évente körülbelül 5-6000 
új emlőrákos beteget fedeznek fel, és nagy-
jából 2000 nő hal bele a betegségbe. Az em-
lőrák ezzel a magyar nők leggyakrabban 
előforduló daganata. Összehasonlításul: 
méhnyakrákban évente nagyjából 1100-an 
betegszenek meg és 4-500 nő hal meg emiatt.

Az emlőrák eredményes kezelése nagy-
mértékben függ attól, hogy milyen korán ke-
rül felfedezésre a daganat. Éppen ezért nem 
lehet eléggé hangsúlyozni a rendszeres ön-
vizsgálat jelentőségét, és a szűrővizsgálatok 
(mammográfia) fontosságát. A korai stádi-
umban felismert daganat ugyanis jó eséllyel 
gyógyítható, elhanyagolt esetben viszont na-
gyon kicsi a gyógyulás valószínűsége.

Az ÉN történetem egy október 26-ai na-
pon kezdődött, s ez is egy olyan dátum az 
életemben, amit soha nem fogok elfelejte-
ni. Minden percére emlékszem. Két évvel 
ezelőtt ezen a napon omlott össze egy pil-
lanat alatt az életem. Közölték velem, hogy 
mellrákom van. Igen. Nekem. 39 évesen. 
Kétségbe estem, megállíthatatlanul folytak 
a könnyeim, nem tudtam megszólalni, nem 
tudtam kérdezni. Teljes ürességet éreztem. 
Az első kérdésem az volt, hogy gyógyítha-
tó? Ezután átkerültem egy másik világba, 
ahol minden ismeretlen és ijesztő volt. Egy 
szempillantás alatt értékelődött át minden. 
Egyetlen dolog számított, hogy minél előbb 
meggyógyuljak. 

Felgyorsultak az események, és minden 
nap versenyfutás volt az idővel. Vizsgála-
tok, altatások, műtétek, kemoterápiás- és 
sugárkezelések, fájdalmak, tűszúrások, in-
fúziók, fájdalomcsillapítók, szétégett vénák, 
kopaszság, átzokogott éjszakák. Két hosszú 
év, de még nincs vége, az utókezelések még 
tartanak, a helyreállító műtét még várat ma-
gára. Hosszú utat jártam be, s még hosszú 
út áll előttem, de végigmegyek rajta! Nem 
volt könnyű, de fantasztikus orvosokkal, 
emberséges ápolókkal ismerkedtem meg, 

és ma, 2 évvel később már nincs bennem 
harag és düh. Megbékéltem a sorsommal és 
magammal. Elvesztettem, de visszakapom a 
nőiességemet, elkezdtem rendszeresen fut-
ni és jógázni. Megtanultam a legfontosabb 
dolgot: azt, hogy a jelenben éljek! Csak és ki-
zárólag a MA számít, SEMMI más! Ma már 
nem akarok senkinek sem megfelelni, csak-
is magamnak. Büszke vagyok magamra, a 
kitartásomra, az erőmre, és tisztelem ma-
gamat, tisztelem az életet, nem veszem már 
természetesnek, hanem hálás vagyok érte! 
És ez óriási különbség! Hálával tartozom a 
szüleimnek, a férjemnek, a családomnak, 
akik mindenben maximálisan mellettem 
álltak, támogattak, gondoskodtak rólam, s 
egy percre sem hagytak magamra.  Minden 
nap hálát adok, amiért itt lehetek és tehetem 
a dolgom, és valóra válthatom az álmaimat, 
és láthatom a lányomat felnőni.

Ez az én történetem, melyet figyelemfel-
hívásnak szántam, annak érdekében, hogy 
mindez a lehető legkevesebb emberrel for-
duljon elő. Így kérek mindenkit, tegyen meg 
mindent a megelőzés érdekében:
• 20 éves kortól havonta végezze el az emlő 

önvizsgálatát!
• Évente járjon el rákszűrő vizsgálatra!
• A legkisebb gyanú esetén is forduljon 

szakorvoshoz!
Minden Nőtársamnak felhívom a figyel-

mét, hogy éljen a lehetőséggel és menjen 
el az ingyenes mammográfiai szűrésre, és 
vigye magával a barátnőjét, édesanyját, lá-
nyát is!

Minden női családtagot rá kell venni, hogy 
amikor teheti, legalább évente 1 alkalommal 
menjen el és vizsgáltassa meg magát. A friss 
eredmények azt mutatják, már nem csak 
az idősebb korosztály veszélyeztetett, egyre 
több fiatal lány, anya szervezetében diag-
nosztizálják ezt a betegséget. 

Mindenki számára megszívlelendő: „Ve-
szélyes, de gyógyítható betegségről van szó, 
de  a megelőzésben nagy jelentősége van a 
szűréseknek.”  

 
B.V.A.
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2019 | 06. | 06.
POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGÚJUL A POLGÁRI PIAC, AZ EURÓPAI UNIÓS PROJEKT 
HAMAROSAN ZÁRUL

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg több 
mint 60 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

A pályázó, Polgár Város Önkormányzata régi vágya volt egy eu-
rópai uniós színvonalú piactér létrehozása, mivel nem rendelkezett 
olyan minőségű piactérrel, ahol főként a helyi termékek piacra jutását 
tudta volna elősegíteni. A TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00014 „A piaci 
terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának érde-
kében” című projekt megvalósítását az önkormányzat szívügyének 
tekintette és mindent megtett annak érdekében az üzemeltető Város-
gondnoksággal karöltve – még ha időközben csökkentett költségekkel 
is – hogy megvalósuljon a projekt.

A fejlesztésre nagyon nagy szükség volt, ugyanis az eddigi piactér 
elavult, korszerűtlen volt, műszakilag indokolt volt a felújítás, nem 
volt akadály mentesítve, a vizesblokk a terepszint alatt helyezkedett el, 
szinte használhatatlan volt, a szerkezet állaga megromlott, karbantar-
tás mellett sem volt fenntartható hosszú távon. Akadálymentes meg-
közelítése és akadálymentes WC kialakítása pedig nem volt lehetsé-
ges. A piactér aszfaltburkolatú felülete több helyen süllyedt, repedezett 
volt, a gyakori csőtörések miatt foltszerűen javított, melynek követ-
kezményeként az árusító asztalsorok és árusító helyek stabilan nem 
álltak meg a lábukon. A piacot eredetileg kihasználó árusító asztalso-
rok elavultak, rozsdásodtak, csak részben voltak fedettek. Az árusító 
helyek felülete nem felelt meg az élelmezés-egészségügyi előírásoknak, 
mosható és fertőtleníthető felületekre volt szükség. Körülhatárolt, zár-
ható árusító pavilonokra volt szükség, voltak olyan kereskedők, akik 
folyamatos árukészlettel, kiszolgáló eszközökkel berendezhető, biz-
tonságos helyet akartak bérelni.

A piacot kiszolgáló parkoló és rakodó helyek száma kevés volt, a 
Báthory utcán a meglévők felújítása, illetve új parkolók kialakítása vált 
szükséges. Ehhez elengedhetetlen volt a nyílt rendszerű csapadékvíz 
elvezetés átépítése. Kevésnek bizonyult a meglévő kerékpártárolók 
száma is, ezért új kerékpártámaszok elhelyezésére volt szükséges.

A helyi piac üzemeltetését a fejlesztést megelőzően, illetve a projekt 
sikeres zárását követően is Polgár Város Önkormányzatának Város-
gondnoksága látja el, mint önállóan működő és gazdálkodó intéz-
mény.

Az új piacon olyan he-
lyi termékek lesznek el-
érhetőek, mint pl: füstölt 
húskészítmények, kerti 
zöldségek, polgári terme-
lők által előállított méz, 
palánták, sajt és tejtermé-
kek, tojás, virágok és szá-
mos olyan termék, amit a 
helyi lakosok szívesebben 
vásárolnak meg itt, mint a 
szupermarketekben.

A piac heti rendszerességgel kedden, csütörtökön és szombaton lesz 
nyitva, 6 órától 13 óráig.

A pályázat útján megvalósított projekt a város fejlődését és épülé-
sét szolgálja. A piac felújítása egy olyan lehetőség, amely számos jóté-
kony hatást gyakorol Polgár gazdaságára, társadalmára és közvetetten 
a lakosok életszínvonalára is. A fejlesztéssel az önkormányzat a helyi 
alapanyagokra alapozott, helyi termelők piacra jutását segíti.

PROJEKTADATOK:
Kedvezményezett neve: Polgár Város Önkormányzata
Címe: 4090 Polgár Barankovics tér 5.
Projektazonosító: TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00014
Projekt kezdete: 2017.06.26.
Projekt várható befejezése: 2019.07.31.
Támogatási összeg: 69 979 540 Ft
Megvalósítási hely: 4090 Polgár – hrsz: 668/33 4090 Polgár – hrsz: 667 
4090 Polgár – hrsz: 668/32
Támogatás intenzitása: 100%

Az Európai Unió pályázati rendszerében előírt kötelező tájékoztatás.

(fizetett hirdetés)

Az idén is keressük a 
Város Karácsonyfáját!

Folytatva az előző évek hagyományát az idén is 
keressük azt a fenyőfát, amely alakjánál, méreténél fogva a 

Város Karácsonyfájává válhat és egyben ünnepi 
hangulatot teremt a Városháza előtti téren.

Ha a városlakók körében van olyan, aki alkalmasnak tartja 
fenyőfáját e célra és azt jó szívvel fel is ajánlja a város számára, 
úgy kérjük 2019. november 29-ig jelezze a polgarhiv@polgar.

hu e-mail címen, vagy a Polgármesteri Hivatal 
573-511-es telefonszámán.

Molnár Jánosné, szerk. 

(fizetett hirdetés)
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Jótékonysági Sütiakció Levi lépteiért 
Ismert lett a kis 

Zente története az 
egész ország számára, 
eddig példátlan össze-
fogás történt a gyógy-
ulása érdekében. A kis 
Levi is SMA betegség-
ben szenved, amely  
ritka betegség, gerinc 
eredetű izomsorvadás 
-  jelenleg ennek a leg-
drágább a gyógyszere a 
világon. Zentének már 
sikerült összegyűjteni 
a pénzt, Leventének is 
szüksége volt erre, így 
az egész ország  össze-
fogott érte. Országszer-

te süteményfelajánlásokból gyűjtötték neki az adományt. Olvasva 
ezekről a sikeres gyűjtésekről, jött az ötlet hogy kis városunkban is 
lehetne gyűjtést szervezni. Felhívást tettem közzé az interneten és 
nagy örömömre sokan támogatták a javaslatomat.

Időközben írtam Kovácsné Hamar Éva képviselő asszonynak, aki 
szintén támogatta az ötletet és mindenben segített nekünk a gyűjtés 
fővédnökeként.

Az adománygyűjtés megszervezésében segítségemre voltak a hú-
gom, Balogh Bettina, Magyar Bettina, Balogh Vivien, Bártfai Anna, 
Nyikes Szabolcsné. Segítőink voltak: Hajdúné Ancika, Bereczkiné 

Takács Ágnes, Czinglér Tamásné és Icsu Ferencné. Mindannyiuknak 
hálás köszönet. 

November 2-án, reggel izgatottan vártuk a sütifelajánlásokat a Kál-
vária domb előtti téren felállított sátorba, amelyek nagy örömünkre 
az önzetlenül segíteni szándékozó polgári lakosoktól megállás nélkül 
érkeztek. Jó volt látni, ahogy hozták a megrakott tálcákat, jöttek olya-
nok, akik hajnalban sütötték meg a süteményt, hogy friss legyen, jöt-
tek  gyermekes családok, akik együtt készítették el a felajánlott finom-
ságokat. Ezek a gyerekek ma tanultak valamit: emberséget, szeretetet, 
a segítés örömét -  írta az egyik hozzászóló az interneten.

A hideg, esős nap ellenére szépen gyűlt az adományösszeg, ösz-
szesen 298 150 Ft-ot tudtunk utalni át a „Levi Lépteiért” alapítvány 
számlájára. 

Szeretnénk megköszöni mindenkinek, akik finom sütemény-
nyel, tortákkal, akár tárgyi eszközök biztosításával járultak hozzá 
az akció megvalósításához, illetve minden segítőkész polgári lakos 
adakozását a nemes cél érdekében. Bár időközben összegyűlt a pénz 
a gyógyszerre, így az általunk gyűjtött adomány a kis Levi  utókeze-
léseire,  rehabilitációjára lesz fordítva.

A Jótékonysági Sütiakció sikerességét tekintve, szerintünk lehet-
ne máskor is szervezni hasonlót, akár a kis városunkban élő beteg 
gyermekek, a tartósan ágyban fekvő betegek vagy rászorultak ré-
szére is.

Bebizonyosodott számunkra, hogy Polgár lakói önzetlenek, jólel-
kűek, segítőkészek, ha nemes cél érdekében kell összefogni. Min-
denki érezte, hogy jó célért együtt dolgozni jó. Köszönjük Polgár!

Balogh Etelka főszervező

2019 | 08. | 31.
POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGÚJULT A POLGÁRI PIAC, LEZÁRULT AZ EURÓPAI 
UNIÓS PROJEKT

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg csak-
nem 70 millió forint európai uniós támogatás segítségével. Polgár 
Város Önkormányzata régi vágya volt egy európai uniós színvonalú 
piactér létrehozása, mivel a település nem rendelkezett olyan minő-
ségű piactérrel, ahol főként a helyi termékek piacra jutását tudta volna 
elősegíteni. A TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00014 „A piaci terület felújítása 
Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának érdekében” című projekt 
az uniós támogatásnak köszönhetően tudott ilyen színvonalon megva-
lósulni.

A piacot kiszolgáló parkoló és rakodó helyek számának bővítése el-
engedhetetlenné vált, ezért a Báthory utcán a már meglévők felújítása, 
illetve új parkolók kialakítása is megtörtént. Ennek megvalósításához a 
nyílt rendszerű csapadékvíz elvezetés átépítésével kellett kezdeni. Ke-
vésnek bizonyult a meglévő kerékpártárolók száma is, ezért új kerék-
pártámaszok kerültek elhelyezésre a piac területén belül.

Az új piacon olyan helyi termékek lesznek elérhetőek, mint pl: füs-
tölt húskészítmények, kerti zöldségek, polgári termelők által előállított 
méz, palánták, sajt és tejtermékek, tojás, virágok és számos olyan ter-
mék, amit a helyi lakosok szívesebben vásárolnak meg itt, mint a szu-
permarketekben.

A pályázat útján megvalósított projekt a város fejlődését és épülé-
sét szolgálja. A piac felújítása egy olyan lehetőség, amely számos jóté-
kony hatást gyakorol Polgár gazdaságára, társadalmára és közvetetten 
a lakosok életszínvonalára is. A fejlesztésnek köszönhetően megvalósul 
a helyi alapanyagokra alapozott, helyi termelők piacra jutása.

PROJEKTADATOK:
Kedvezményezett neve: Polgár Város Önkormányzata
Címe: 4090 Polgár Barankovics tér 5.
Projektazonosító: TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00014
Projekt kezdete: 2017.06.26.
Projekt befejezése: 2019.08.31.
Támogatási összeg: 69 979 540 Ft
Megvalósítási hely: 4090 Polgár – hrsz: 668/33 4090 Polgár – hrsz: 667 
4090 Polgár – hrsz: 668/32
Támogatás intenzitása: 100%

(fizetett hirdetés)

Az Európai Unió pályázati rendszerében előírt kötelező tájékoztatás.
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AZ ŐSZ VESZÉLYEI 
AZ UTAKON

Beköszöntött az ősz, melynek egyik természetes velejárója az út 
-, látási - és időjárási viszonyok fokozatos, vagy ugrásszerű válto-
zása. Erre sajnos a járművezetők többsége nem kellően készül fel. 
A különböző fronthatások, a rosszul megválasztott ruházat, a gép-
kocsi szellőző - fűtő berendezésének helytelen üzemeltetése fáradt-
ságot, bágyadtságot okozhat, mely a reakcióidő megnövekedésével 
jár együtt.

Az eső, a betakarítások miatt az úttestre kerülő sárfelhordás fo-
kozottan körültekintő és előrelátó vezetési stílust, a kormány és a 
pedálok lágyabb kezelését igényelné, melyet sokszor nem vesznek 
figyelembe, a sebességet nem az út - és látási viszonyoknak megfe-
lelően választják meg.

A betakarítás kezdetével együtt az utakon több munkagéppel, 
lassú járművel, valamint állati erővel vont járművel találkozha-
tunk. A földekről az útra felhajtó munkagépek vezetői sokszor 
az előírásoktól eltérően nem takarítják meg a járművük kerekeit 
a rátapadt sártól, mely az úttestre kerülve balesetveszélyt jelent. 
Az állati erővel vont járművek vezetői többször fényvisszaverő 
prizma, illetve világítás nélkül közlekednek szürkület után is az 
utakon, emiatt az arra közlekedő gépjárművek vezetői már csak 
későn észlelhetik őket.

 A fentiek miatt célszerű, ha olyan útszakaszokon, melyek köze-
lében feltehetően betakarítási munkák folynak, lassabban, körülte-
kintőbben veszünk részt a közlekedésben. 

A járművek műszaki állapota is több esetben kifogásolható, mely 
ebben az időszakban jelentős baleseti veszélyforrást jelenthet. A 
gumiabroncsok kopott futófelülete növeli az ún. „vízen futás” je-
lenségének létrejöttét, a kopott ablaktörlő gumik és rosszul beállí-
tott fényszórók a látást, míg az üzemképtelen fényjelző berendezé-
sek a láthatóságot csökkentik.

A kerékpárosoknak is célszerű járművük előírásszerű felszerelt-
ségét ellenőrizni, hiszen lassan egyre hamarabb köszönt be a szür-
kület, illetve egyre később kel fel a nap. Az első – és hátsó lámpák, 
a hátul piros színű, nem háromszög alakú prizma, valamint a kere-
kekre az előírásoknak megfelelően felszerelt küllőprizmák mind a 
láthatóságukat segítik elő, fokozzák biztonságukat.

A gyalogosoknak is célszerű világosabb öltözetet viselni, vala-
mint még fokozottabban körülnézni az úttestre való lelépés előtt, 
hiszen az esőtől, reggeli harmattól csúszóssá váló úton a járműve-
zetők fékútja is jelentősen megnövekedhet.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA, ÓVJUK MAGUNK ÉS MÁSOK 
ÉLETÉT, TESTI ÉPSÉGÉT !

Balesetmentes közlekedést kíván a Hajdúnánási 
Balesetmegelőzési Bizottság

(fizetett hirdetés)

Hálásan köszönjük 
mindenkinek, aki édesanyánk 

JUHÁSZ IMRÉNÉ 
 sz. Kuli Piroska

emlékét megtisztelve, 
fájdalmunkban osztozva, 

utolsó útjára elkísérte.

a gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

GÖ-RITA KFT ÉPÜLETFEJLESZTÉSE
Anna vendéglő korszerűsítése

A gazdasági társaság régi vágya volt az üzemeltetése alatt mű-
ködő vendéglátó hely korszerűsítése, fejlesztése. A Vidékfejlesz-
tési Program keretén belül a Hortobágyi LEADER Közhasznú 
Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-45-1.-17 
kódszámú, - Induló és működő mikrovállalkozások támogatása a 
Hortobágyi LEADER illetékességi területén című felhívásra a GÖ-
RITA Kft. sikeresen pályázott a Polgáron található ANNA ven-
déglő teljes korszerűsítésére, komfortfokozására.

A pályázati forrás megszerzése ezen étterem épület korszerű-
sítésére irányult. Elsődlegesen a Polgári Fürdő vendégeinek, az 
idelátogató turisták kiszolgálását céloztuk meg, de természetesen 
a helyi lakossági és térségi igényeket is kielégítjük. Lehetőséget kí-
vánunk nyújtani szolgáltatásunkkal a helyben maradás, helyi ér-
tékek és gasztronómiai különlegességek bemutatására, a turisták 
helyi szinten való költési hajlandóság kihasználásra, ezáltal növel-
ve vállalkozásunk, de egyben a település gazdasági gyarapodását. 

A vállalkozás fő tevékenységét ellátó épület energetikai korsze-
rűsítése a további működés szempontjából elengedhetetlenné vált. 
Olyan felújítási és korszerűsítési munkálatokat kívánunk megva-
lósítani, ami az eredményesebb gazdálkodást és a jövőbeni fejlő-
dési lehetőségek megvalósulását szolgálják.

A fejlesztés révén kettős célt kívánunk elérni, egyrészt a fenn-
tartási, működési költségek visszaszorítását, hatékonyabb gazdál-
kodást, másrészt az akadálymentes megközelítés mellett további 
komfortfokozó beruházásokkal a vendégek és idelátogató turisták 
kényelmének és elégedettségének növelését, a helyi gasztronómiai 
értékek magasabb szinten való prezentálását. 

PROJEKTADATOK:
Kedvezményezett neve: GÖ-RITA KFT
Címe: 4090 Polgár, Ady Endre utca 23.
Projektazonosító: VP6-19.2.1.-45-1.-17
Projekt kezdete: 2019. 09. 26.
Projekt várható befejezése: 2020.05.30.
Támogatási összeg:7 628 161 Ft
Megvalósítási hely: 4090 Polgár  hrsz:3420/1/A
Támogatás intenzitása: 60%




