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Városházi Hírek
November 28-án tartotta soron következő ülését a kép-

viselő-testület - immár az új személyi összetételben – me-
lyen az önkormányzat működését érintően túl, több terület 
feladatellátási tevékenységéről szóló tájékoztató is napirenden 
szerepelt. 

Minden év novemberében tárgyalja és fogadja el a képvise-
lő-testület az önkormányzat költségvetési koncepcióját, amely 
alapja lesz a 2020 évi költségvetési rendeletnek. Bár e terv ösz-
szeállítása nem kötelező feladata az önkormányzatnak, mégis 
fontosnak tartja, hogy meghatározza a 2020. évi költségvetés 
tervezésének fő irányait, szempontjait annak érdekében, hogy 
februárban egy biztonságos működtetést megalapozó költség-
vetést tudjon elfogadni a képviselő-testület.  

Több önkormányzati rendelet módosításáról is döntés szü-
letett: Továbbra is 400 Ft/m3 kedvezményes díjjal kerül meg-
állapításra a talajterhelési díj azon kibocsátó esetében, aki 
nyilatkozatban vállalja, hogy ingatlanán a szennyvízhálózat-
ra legkésőbb 2020. december 31-ig rácsatlakozik. 

Kommunális adó mértékéről is döntött a képviselő-testület, 
így 2020. január 1-jétől a magánszemélyek kommunális adó-
jának mértéke a jelenlegi 9.000 Ft-ról 7.000 Ft-ra csökken. 

Meghatározásra kerültek a januártól életbe lépő étkezési té-
rítési díjak is, mely  

- az óvodás gyermek esetében 380 Ft/nap, 
- a bölcsődés gyermek esetében 390 Ft/nap. 
- a 7-10 éves gyermek esetében 415 Ft/nap, 
- a 11-14 éves gyerek esetében 440 Ft/nap, 
- a 15-18 éves gyermek esetében 335 Ft/nap (ebéd).
A bölcsődei gondozás térítési díja 5.040 Ft/hónap. 
Az összegek az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

Molnár Jánosné, szerk

Tájékoztató közszolgáltatási 
tevékenységekről

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről 
nyújtott tájékoztatást a Debreceni Hulladék Közszolgáltató 
Nonprofit Kft., 2018. január 1-től a Hajdúsági Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. alvállalkozó útján látja el a feladatot 
településünkön.  A tájékoztatóban kiemelték, hogy a közszol-
gáltatást a törvényi előírásoknak megfelelően folyamatosan és 
teljeskörűen végzik. A lakosok számára továbbra is biztosított 
helyben az ügyfélszolgálat és a megfelelő tájékoztatási rendszer 
működtetése. A számadatok alapján a városból 2019. szep-
tember 30-ig elszállított hulladék mennyisége 817.993 kg volt, 
melyből kevert csomagolási hulladék 55.351 kg, üveg hulladék 
12.562 kg, lom hulladék 11.989 kg.

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. is be-
számolt a városban végzett tevékenységéről. 

A vízszolgáltatással kapcsolatos tevékenységet az elmúlt évben 
is alapvetően a hálózatban bekövetkezett hibaelhárítás és karban-
tartási feladatok határozták meg. A város ivóvíz hálózatrendszere 
elöregedett, melyből adódóan az elmúlt évben gerincvezetéken 31, 
a bekötővezetékekben és aknákban összesen 102 csőtörés volt.  A 
vízhálózat állapotából adódóan magas a hálózati veszteség, mely 
jelenleg 26,5%. 

Nem jobb a helyzet a szennyvízelvezetés területén sem, mivel 
a feladatok nagy részét a szennyvíztisztító telep és az átemelők 
karbantartása és hibaelhárítása jelentette. A 32 db átemelő szi-
vattyú üzemeltetése rendkívüli feladatokat ró a munkatársak-
ra, mindennaposak a szivattyú meghibásodások, dugulások a 
rendszeren.  

Molnár Jánosné, szerk.

Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban
Figyelembe véve a karácsony előtti és a két ünnep közötti munkarendet és élve a törvény adta felhatalmazással a képviselő-

testület igazgatási szünet elrendeléséről döntött. A döntés értelmében 2019. december 23-án, 30-án és 31-én a Polgármesteri 
Hivatalban ügyelet biztosítása mellett az ügyfélfogadás szünetel.

Polgármesteri Hivatal

Az idei évben is több helyi lakos és szervezet ajánlotta fel fe-
nyőfáját, hogy ékes dísze legyen városunk főterének. Ezúton is 
megköszönjük a felajánlásokat, melyek közül a felkért zsűri ne-
héz döntéssel ugyan, de kiválasztotta a magassága, alakja sze-
rinti legmegfelelőbb fenyőt, melyet Hornyák István, Táncsics 
úti lakosunk ajánlott fel.  A Városgondnokság közreműködésé-
vel kerül felállításra és feldíszítésével, fénypompájával meghitt, 
karácsonyi hangulatba öltözteti közösségi terünket.  

Molnár Jánosné, szerk.

Kiválasztottuk a Város 
Karácsonyfáját!

Tisztelt Polgáron 
Gazdálkodók!

Az önkormányzati külterületi földutak állapotát, annak ren-
deltetésszerű használatát a mezőőrök napi munkájuk során 
folyamatosan ellenőrzik. A mezőőri szolgálati naplóba tett be-
jegyzések miatt, felhívjuk figyelmüket, hogy a téli csapadékos 
időjárási körülményeket figyelembe véve csak indokolt esetben 
használják a külterületi utakat. Amennyiben az elkerülhetet-
len úthasználat miatt károkozás történt az útban, kérjük annak 
mihamarabbi helyreállítását.

 Mezei őrszolgálat
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Oktatási intézmények 
tájékoztatója

Tájékoztatást nyújtott a Polgári Váráshelyi Pál Általános Iskola és 
a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája az elmúlt tanévben végzett te-
vékenységéről. 

Az általános iskola elmúlt tanévi tanulói létszáma 441 fő volt, ösz-
szesen 23 osztályban. A tanulmányi munkát nehezíti a magas hiány-
zás jelenléte, mely évek óta problémaként jelentkezik az intézményben. 
Az elmúlt tanévben az 1-8. évfolyam tekintetében az összes mulasztott 
órák száma 58.725 óra, melyből igazolatlan 5.071 óra. Az intézmény 
vezetése minden alkalommal megteszi a szükséges intézkedéseket, de 
a helyzetet tovább nehezíti az is, hogy a szülők egy része nem minden 
esetben partner a probléma megoldásában. Az iskola kiemelt célként 
kezeli a tanulók képességeik szerinti fejlődését, melyet a tanórai diffe-
renciált, valamint az egyéni és kiscsoportos felzárkóztató foglalkozások 
segítettek. Fontos feladatuk továbbá a tehetséggondozás, valamint a pá-
lyaorientáció és a pályaválasztás segítése. 

A BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája tagintézmény vezetője is tartalmas anyag összeállításával 
prezentálta az elmúlt tanévben végzett nevelő-oktató munkát. Az in-
tézmény a 14-22 évesek iskola neveléséről, oktatásáról, a szakképzés 
feladatainak megvalósításáról gondoskodik. A 249 fős tanulói létszám-
ból 67 fő szakgimnáziumi, 92 fő szakközépiskolai, és 90 fő felnőttok-
tatásban vett részt. Az intézmény olyan képzési struktúrát alakított ki, 
amely kínálatával egyszerre biztosít lehetőséget a különböző képességű, 
irányultságú, igényű és célú tanulók számára.  A felnőttoktatás beindí-
tásával második szakképesítés megszerzését tudja biztosítani az intéz-
mény, esti tagozatos oktatással. Az oktatási intézmény nagy hangsúlyt 
fektet az iskola népszerűsítésére, melyet a korábbi évektől eltérően nyílt 
hét keretében biztosított az érdeklődők részére. 

Molnár Jánosné, szerk. 

Újjáalakult a Polgári Idősügyi 
Tanács 

Folytatja munkáját a Közbiztonsági Fórum

A Polgári Idősügyi Tanács 2012. évi megalakulása óta először történt 
szervezeti változás.

Polgár Város Önkormányzatának a Szervezeti és Működési Szabály-
zata (továbbiakban SzMsz.) tartalmazza az idősügyi tanácsnokra és a 
Tanácsra vonatkozó rendelkezéseket. Az önkormányzati SzMSz 45. § 
rendelkezik a tanács összetételéről, akiket a bejegyzett szervezetek kép-
viselői adnak.  Az idősügyi tanácsnok a szervezeteket levélben felkérte 
a delegálásra, amit határidőben teljesítettek, így a tanács megalakulásá-
nak nem volt akadálya.  

A Tanács összetétele a következők szerint alakult:
1. Képviselő, idősügyi tanácsnok: Molnár János 
2. Polgári Nyugdíjasok Klubja Egyesület: Takács Károlyné 
3. TVK alkalmazottak Nyugdíjasok Klubja: Sánta József 
4. Polgári Szociális Szolgáltató Központ: Molnár Marianna 
5. Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület: Polonkai Gábor 
6. Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület:     
     Kuczik Sándorné 
7. Polgármester delegáltja: Szalontai Sándor
A Tanács alakuló ülésén szószólójának választotta Sánta Józsefet, 

aki a képviselő-testületi ülésen tolmácsolja az idősek részéről felmerülő 
kérdéseket, problémákat, és tájékoztatja a képviselő-testületet a Tanács-
ban folyó munkáról. 

A 2019. november 27-én megtartott  Közbiztonsági Fórum szereplői 
megerősítették, hogy továbbra is jelen kívánnak lenni a város életében, 
feltérképezve azokat a problémákat, amely a város lakosságát érinti 
és érdekli, megkeresni a közös megoldást, a közbiztonság érdekében 
együttműködve. A Közbiztonsági Fórum rendszeres résztvevői az ön-
kormányzat és intézményeinek képviselői, a rendőrség, a mezőőrség, 
a vadásztársaság képviselői, a természetvédelmi őr, valamint a Polgár-
őrség elnöke. A Közbiztonsági Fórum szószólja Szabó Tiborné, aki a 
képviselő-testületi ülésen tájékoztatást a fórum munkájáról.  

                                                                  Andorkó Mihályné, irodavezető

A közigazgatási munka 
megyei elismerése

Előadás önkormányzati 
szemszögből

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése általa alapított 
díjakat november 22-én a Megyenap alkalmából tartott ünnepi ülés 
keretében nyújtotta át Pajna Zoltán a közgyűlés elnöke az arra érde-
mesnek ítélt személyeknek. Nagy örömünkre és büszkeségünkre a 
díjazottak körében volt dr. Váliné Antal Mária városunk címzetes 
főjegyzője is, aki több, mint 40 év közigazgatásban végzett eredmé-
nyes munkájával a háta mögött kiérdemelte a „Hajdú-Bihar Megye 
Önkormányzatának Emlékérmét, a Megye Közigazgatásáért. E jeles 
esemény alkalmából Tóth József polgármester is elismerését és gra-
tulációját fejezte ki a képviselő-testületi ülésen. 

Molnár Jánosné, szerk. 

A Belügyminisztérium adott helyszínt a 2019. november 27-én 
megrendezett „Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése 
II” projektzáró konferenciának, melynek felkérésre egyik előadója 
volt városunk polgármestere is, aki önkormányzati oldalról mu-
tatta be  a projekt  kutatásainak eredményét és jelentőségét. Az 
ÖFFK II. projekt a helyi szintű közigazgatás szervezeti rendszerei-
nek javításához, a szolgáltató önkormányzati szemlélet fejlesztésé-
hez, a közszolgáltatásokat érintő területi és központi döntéshoza-
talhoz szükséges információellátás feltételeinek javításához kíván 
hozzájárulni. 

Molnár Jánosné, szerk.
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Városgyűlés

Jótékonysági SÜTINAP a mi lánykánkért, Gabicáért!

Kialakult szokásként városgyűlésre invitáltuk a polgári lakosokat, 
melyre  13. alkalommal, november 29-én került sor. Az érdeklődők 
köre idén is megtöltötte az Ady Endre Művelődési Központ Színház-
termét, akik szerettek volna többet megtudni az önkormányzat mun-
kájáról, a város gazdasági helyzetéről, egy-egy döntés hátteréről. 

A városgyűlés a már jól megszokott keretek között zajlott, melynek 

első részében Tóth József polgármester nyújtott tájékoztatást az ön-
kormányzat 2019. évi működéséről, érintve benne a város demográfi-
ai helyzetének alakulását, az önkormányzati intézményrendszert és a 
foglalkoztatotti létszámot. Kiemelte, hogy 2015 óta stagnáló lakossági 
létszámban 2018-tól némi emelkedés figyelhető, melyhez bizonyítot-
tan hozzájárult a fiatalok részére nyújtott lakástámogatás is, melyet 
2019-ben 56 család kapott meg, összesen 21.915.000 Ft összegben. 
Következő blokkban az év történéseiről volt szó, bemutatva az ön-
kormányzat költségvetésének helyzetét, a helyi adópolitikát, kitérve 
az adóbevételekre és hátralékokra, valamint a bevételekből megva-
lósuló önként vállalt feladatokra, támogatásokra fordított költségek 
nagyságára, valamint a 2019-ben megvalósult fejlesztésekre. Hangsú-
lyozta, hogy  2020. évre is stabil, reális, következetes és fenntartható 
költségvetés készítése a cél, amely a kötelező feladatok ellátásán túl az 

önként vállalt feladatok ellátására is hivatott, mindezt létszámleépítés 
és elbocsátások nélkül, a kommunális adó csökkentésének alkalma-
zása mellett. Ismertette többek között a 2020-2025 évekre vonatkozó 
Gazdasági Program célkitűzéseit, önkormányzati ingatlanok fejlesz-
tésének, hasznosításának lehetőségeit, a város jövőképére vonatkozó 
elképzeléseit.

A közmeghallgatás során lakossági hozzászólásként hangzott el a 
főutcán tapasztalható szemetelés, melyen a felvető szerint több hul-
ladéktároló edényzet kihelyezésével lehetne javítani, mely véleménye 
szerint olcsóbb, mint a közfoglalkoztatotti munkaerő. A közvilágítás 
időkapcsoló rendszerére vonatkozóan is jelzés érkezett, mely nem 
igazodik a reggeli világosodáshoz és az esti sötétedéshez. Lakossági 
felvetésként szó volt a szennyvízberuházással érintett utcán, az idő-
járás miatt kialakult sáros helyzetről is. A felszólalásokra reagálva a 
polgármester elmondta, hogy az a legolcsóbb hulladékkezelés, ami 
nem is keletkezik, és nem gondolja, hogy a buszmegálló és a közin-
tézmények környékén sűrűbben elhelyezett szemétgyűjtő edényzeten 
túlmenően a város egyéb utcáin is el kellene helyezni a probléma 
megoldásaként. Itt elsősorban, az emberi magatartáson és a megszo-
káson kellene sok lakosnak változtatni. A közvilágítással kapcsolatos 
felvetésre Kissné Barta Piroska műszaki irodavezető elmondta, hogy 
az E.ON által programozott alkonykapcsolóval működik a rendszer, 
amely valóban nem teljesen igazodik a napszakhoz, melyet már több 
alkalommal jeleztek a közszolgáltató felé, de eddig nem történt benne 
változás. Most ismételten jelzik a problémát. A szennyvízberuházást 
követően az esős időszak beálltával az érintett utcákban a közlekedés 
nehézkessé vált a felázott föld és a kialakult sáros helyzet miatt. A 
problémát jelezve Kissné Barta Piroska műszaki irodavezető elmond-
ta, hogy az érintett utcákban, a kivitelezés végéig ideiglenesen lesznek 
az utak helyreállítva, melyhez kéri a lakosság megértését.

Molnár Jánosné, szerk.

Az előző Sütimustra akciónk 
sikerességét tekintve, úgy döntöt-
tünk, hogy még az ünnepek előtti 
időszakban szervezünk egyet a 
többek által is javasolt polgári 
kislánynak, Gabicának.

Gabica - Dankó Gabriella – egy 
kedves helybéli házaspár 3 éves 
mozgássérült kislánya, aki saj-
nos súlyos alsó végtaghiányokkal 
született, ezért folyamatos reha-
bilitációra, kezelésekre szorul. 
Ez év tavaszán ideiglenes művég-
tagokat kapott, amellyel egyre 
szebben, segítséggel, de apró lép-
tekben halad előre. Gabica szülei 

családi házuk akadálymentesítését tervezik kislányuk számára, hogy 
könnyebbé válhasson Gabica közlekedése. 

Ennek az akadálymentesítésnek a költségeire szerveztük az adomány-
gyűjtést, „ Jótékonysági Sütimustra Gabica könnyebb lépteiért „ címmel. 
Sorra érkeztek a felajánlások: a sütemények és az egyéb szeretetből fel-
ajánlott termékek, ajándéktárgyak a lakosságtól, helyi vállalkozóktól, 
cukrászüzemektől. Minden adományt sütivel köszöntünk meg. A sütik 
mellé kaptunk még mézet, könyveket, plüss játékokat, karkötőket és ka-
rácsonyi díszeket, helyi gyerekek kis alkotásait és a Móra úti  óvodások 

Süni csoportja által készített kis díszeket. 
Óriási közös összefogást láthattunk ezen a délelőttön városunkban. 

Szorgos kezek által Gabica megsegítésére készültek  a finomabbnál-fino-
mabb sütemények, érte keltek fel sokan hajnalban, hogy frissen sült po-
gácsával, süteményekkel érkezhessenek a 9 órai kezdésre. Rövid idő alatt 
elfogytak a felajánlott sütemények és a gyűjtő dobozokban lévő adomá-
nyok összeszámolásánál a vártnál jóval nagyobb segítséget kaphatott a 
polgáriaktól Gabica.

Külön köszönjük Kovács Józsefnek  a rendezvénysátor felajánlását, a 
csomagoló anyagokat Retzler Ágnesnek, a polgári Goods Marketnek és 
a Valentin Cukrászda - Bálint Zoltánnak. Köszönjük Ekéné Tusi Gizel-
la, a helyi Köztisztviselők és Közalkalmazottak Nyugdíjas Klubja veze-
tőjének, hogy összefogta a klubtagokat és általuk is nagyon sok finom 
sütiket kaptunk. Köszönet a tiszaújvárosi Rétes Süti üzem -Kovács And-
rea, a  tiszacsegei  Reni Cukrászda - Kovács Renáta, a miskolci Ebédfutár 
Kft,.–Rézműves Tibor felajánlásait. Köszönjük a méz-felajánlásokat Sza-
kos Krisztinának és Bákainé Vámosi Anikónak. Köszönet illeti a Sütinap 
szervezőcsapatának állandó segítőit, illetve mindazokat, akik a sátornál  
segítették a csomagolást, de elsősorban természetesen minden jó szívű és 
ügyes kezű süteménykészítő embertársunknak és minden jó lelkű ada-
kozónak.

Polgár ismét bizonyította, ha nemes célért összefogunk, nagy csodák 
születhetnek, most például Gabica könnyebb lépteiért. Köszönjük!!

Kovácsné Hamar Éva és Balogh Etelka szervezők 
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Városunk „pici” hősei
November 17-e a 

Koraszülöttek Vi-
lágnapja, amikor is 
a legkisebbek tisz-
teletére mindenki 
és minden lilába 
borul. Aznap söté-
tedés után számos 
m a g y a r o r s z á g i 
épület is lila színt 
ölt, kivilágításával 
is egy kis figyelmet 
irányítva a koraszü-

löttekre. Az idén első alkalommal csatlakozott városunk is e jelentős ese-
ményhez, melynek kezdeményezője Polonkai Anikó szülő volt, Kovácsné 
Hamar Éva önkormányzati képviselő mentorálásával. A rendezvény fő 
résztvevői azok a gyerekek voltak, akik annak idején „idő előtt” érkeztek a 
nagyvilágba és sokan közülük hősiesen küzdöttek az életben maradásért. 
A rendezvényt dr. Faragóné Béres Edit alpolgármester nyitotta meg és kö-
szöntötte a jelenlévőket, majd a Polgári Mazsorett Tánccsoport előadása 
hozott vidám, ritmusos perceket. Szülők segítségével kiállításra kerültek 
a gyerekek koraszülött kori apró kis ruhái, valamint minden résztvevő 
születéskori és jelenkori adatai felkerültek a lila színű, szív alakú karton-
lapra, mely szintén azt mutatta be, hogy milyen nagy utat is jártak ők be 
„időre” született társaikhoz képest. Az est jó hangulatban telt és kora este 
a koraszülöttek nemzetközi színét jelképezve lilába borult a rendezvény 
helyszíne, az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár épülete, ezzel 
is megemlékezve városunk „pici” hőseiről.

Molnár Jánosné, szerk.

Advent
Ismét beköszöntött a Tél. Vidám havazással jelezte, hogy itt van. 

A nappalok egyre rövidebbek. Várjuk a fény születését és különböző 
eseményekkel próbálunk vidámságot, melegséget csempészni az egy-
re hosszabb estékbe. Készülődünk… Közeledik Karácsony! December 
21-e az utolsó nap, amikor a sötétség tovább tart, mint a világosság.  A 
téli napfordulóval megtörik a hatalma és a fény napról napra visszaál-
lítja uralmát a világban és bennünk.  A keresztény - és minden emberi 
- közösség tapasztalata, hogy a nagy eseményekre készülni kell. Advent 
idején, nemcsak környezetünket, házainkat, hanem szívünket és em-
beri kapcsolatainkat is igyekszünk rendbe tenni. Feladataink, elfoglalt-
ságaink mellett fontos egy kis időt szánni a számvetésre, és meg kell 
tanulnunk szeretetteljesen elfogadni a világ és önmagunk árnyékos és 
fényes oldalát. Az adventi időszak a megtisztulás, az elfogadás, az elen-
gedés és a sérelmek megbocsátásának az ideje is. A várakozás ideje alatt, 
a közösségi programok alkalmával találkozhatunk barátainkkal, isme-
rőseinkkel. A családi események pedig, közös örömmel ajándékozzák 
meg a kicsiket, nagyokat egyaránt. Városunk nevelési-oktatási intéz-
ményei és civil szervezetei mellett az Ady Endre Művelődési Központ és 
Könyvtár is számos vidám, kikapcsolódást nyújtó programmal várja a 
városlakókat. Hiszen, a családi közösség mellett, fontos a lakóközösség 
összetartozás érzésének erősítése is. Erre remek lehetőséget nyújtanak 
a mézeskalács műhelyek, a városi mikulás ünnepség, a könyvtári ját-
szóház és az adventi vasárnapokon, a gyertyagyújtás meghitt alkalmai, 

kulturális rendezvényei. Érdemes részt venni ezeken a programokon. 
Lehet, hogy fáradtak vagyunk, lehet nincs kedvünk készülődni sem, de 
aki eljön, kikapcsol erre az időre, feltöltődik és talán, más megvilágí-
tásba kerülnek a saját dolgai is.  November 28-án délután, az ünneplő-
be öltözött művelődési központ előcsarnokát mézeskalács illata lengte 
be. Az első mézeskalács műhely alkalmával 23 család díszített együtt 
és szebbnél szebb sütemények születtek a nagyik gyakorlott ujjai és a 
kis kezek szorgos munkája nyomán. A Polgári Ezüsthíd Tanoda diákja 
is bekapcsolódtak programunkba és Dormány Anikó munkatársunk 
segítő vezetésével lelkesen gyúrták, nyújtották, szaggatták a tésztákat, 
díszítették a kalácsokat. December 1.-jén, az első adventi vasárnapon, a 
két országos arany és öt Aranypáva díjjal büszkélkedő görbeházi Cserfa 
népdalkör örvendeztette meg vendégszereplésével az ünneplő közönsé-
get. Műsorösszeállításuk felelevenítette a népi emlékezet karácsonyhoz 
fűződő szép dallamait, hagyományait.  A Cserfes Népdalkör általános 
iskolás diákjai betlehemes játékot és citera kísérettel gazdagított ünne-
pi énekeket adtak elő, míg a Cserfácska Népdalkör óvodásai kántálást 
mutattak be. Polonkai Gábor, az Élet Virága Egészségvédő Egyesület 
tagja adventi beszédében kiemelte a várakozás fontosságát. „Ha jól 
várakozunk, megértjük, mit tanít nekünk a karácsony. Használjuk ki 
az előttünk lévő időt és találjuk meg újra önmagunkban a szeretetet, 
a megbocsátás képességét, legyünk türelmesebbek és fordítsunk több 
figyelmet egymásra.” – hangzott az üzenet. Nagyanyáink süteményeit, 
az ünnepekhez illeszkedő polgári ízeket felidézve, az Élet Virága Egész-
ségvédő Egyesület helyben sütött herőcét kínált a jelenlévők részére, 
míg a művelődési központ dolgozói finom teával és forralt borral várták 
a melegedni vágyókat. Várjuk szeretettel városunk lakóit a téli ünnep-
kör további programjaira, rendezvényeire is, hiszen együtt lenni, együtt 
tenni jó!  Boldog Karácsonyt Kívánunk!

               Péterné Kiss Petronella

Polgáron járt a Mikulás! Ebben a feje tetejére állt, rohanó világban létezik 
egy dolog, ami mindig is állandó és megkérdőjelezhetetlen: a Mikulás.  Mió-
ta eszünket tudjuk, mindig eljött, bekopogott az ablakon, kitömte csokival a 
legszebb csizmácskánkat, aztán eltűnt az éjszakában, akár a kámfor. Persze 
mindezt akkor, ha énekeltünk neki valami szépet. A Mikulás mindenki jóte-
vője és a gyerekek kedvence, hiszen a csöppségek már az első sötét és hideg 
este után elkezdik visszaszámolni a napokat addig, amíg ki nem rakhatják 
csizmáikat az ablakba. A magyar néphagyomány szerint, a Mikulás decem-
ber 5-én éjjel meglátogatja a gyerekeket és ha jól viselkedtek az évben, akkor 
ajándékot ad nekik. A hiedelem szerint a Mikulás Lappföldön lakik, szánon 
érkezik, amit rénszarvasok húznak. Kísérői a Krampuszok, akikre azért van 
szükség, mert ők hozzák a virgácsot azoknak a gyerekeknek, akik rosszul vi-
selkedtek. A jó gyerekek ablakába narancs, dió, mogyoró és csoki kerül.

Kovácsné Hamar Éva képviselő asszony volt az ötletgazdája az Ady End-
re Művelődési Központ és Könyvtárban 2019. december 6-án megvalósult 
Városi Mikulás Ünnepségnek. A gyerekek összegyűltek szüleikkel és nagy 
izgalommal várták a Mikulás érkezését. A várakozás izgalmát Kovács János 
mókamester fokozta Mikulásról szóló találós kérdéseivel. Az ünnepség kez-
detén a szuper hangulatot a Helikoffer együttes Mikulásváró műsora bizto-
sította. Őket a színpadon a Mazsorett Táncegyüttes felnőtt lányai követték 
piros jelmezes táncukkal.  

Ezután érkezett meg a Városunk Mikulása, aki feldíszített kandallója mel-
lett kedvenc hintaszékében ülve elmesélte, hogy milyen messziről jött és vá-
laszolt a gyermekek feltett kérdéseire. A kicsik lelkesen szavaltak és énekeltek 
a már régóta várt Mikulásnak. Szavakkal leírni nem lehetett a gyermekek te-
kintetét és örömét a Mikulás társaságában. A program végén a színházterem-
ben a Mikulás és a krampuszai szaloncukrokat és kifestő füzetet ajándékoz-
tak a gyerekeknek és sok közös fotó is készülhetett. Köszönjük a rendezvény 
szponzorainak, akik tevékeny részvételükkel vagy tárgyi felajánlásukkal tá-
mogatták a Városi Mikulás Ünnepséget. Reméljük jövőre is ellátogat hozzánk 
a Városi Mikulás!

 Molnár Szabina

Városi Mikulás ünnepség
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JAGSZI Hírek

Karácsonyra várva
Egy újabb év elteltével a Nap-

lemente Idősek Klubjának tagjai 
már szorgalmasan készülődnek 
a közelgő ünnepekre. Kará-
csonyváró rendezvényünket 
ebben az évben is az óvodások 
fellépése teszi színesebbé. Szor-
galmas felkészülésüket szerény 
vendéglátással és ellátottjaink 
által saját kezűleg készített apró 
ajándékkal köszönjük meg. A 
IV. adventi gyertyagyújtás al-

kalmából intézményünk nagy örömmel készíti el a mézes süteménye-
ket, mellyel az ünnepségre érkezőknek fogunk kedveskedni. Állandó 
foglalkozásaink továbbra is működnek, ilyen pl. a csiga-pöndörgetés, 
a lelkigyakorlat, a kártyázás, a horgolás. Terveink közt szerepel még 
az „Óév-búcsúztató” is, ahol a közösen szerzett élményeinket, legfon-
tosabb eseményeinket elevenítjük fel.

Molnár Marianna, klubvezető

A Berettyóúj-
falui Szakkép-
zési Centrum 
GINOP-6.2.3-
17-2017-00006 
azonosító szá-
mú, „A szak-
képzési intéz-
ményrendszer 
átfogó fejlesz-
tése a Berety-
tyóújfalui Szak-

képzési Centrumban” című projekt keretében került megrendezésre 
a „SzakmaTúra - Centrumban a Jövő(d)!” elnevezésű pályaválasztási 
kiállítás 2019. november 13-án a hajdúnánási Somorjai László Vá-
rosi Sportcsarnokban. A kiállításon a Centrum 13 tagintézménye 
és 4 külső partner rendelkezett standdal. Ezen kívül 8 interaktív 
foglalkoztatósziget és folyamatos színpadi műsor várta az érdeklő-
dőket. Iskolánkból Strubáné Fenyves Anita tagintézmény-vezető, 
Kovácsné Vámosi Mária és Struba József Levente szakoktató, Nagy 
Vivien Melinda, Radics Dzsenifer és Szabó Patrik tanulók vettek részt. 
Nagy volt a látogatottság, a térség iskoláiból közel 1200 általános is-
kolás tanuló regisztrált. A standunkhoz látogató diákokat és szüle-
iket gofrival vártuk, amelyeket saját kívánságuk szerint ízesíthettek 
és fogyaszthattak el. Egy kis játékra is invitáltuk a diákokat. A pin-
cérek által használt különleges eszközöket helyeztünk el az asztalon, 
melyeket fel kellett ismerniük a pályaválasztóknak. Valamint egészsé-
ges életmód totót tölthettek ki és cukorkamérésben is részt vehettek 
standunknál. A nagyon ügyes, aktív látogatókat meg is jutalmaztuk. 
Intézményünk logójával ellátott toll, különféle kulcstartók, nyakpánt 
és hűtőmágnes közül választhattak az ügyes gyerekek. A tanulóink 
által osztogatott szórólapjainkon széles körben ismertté tettük képzé-
si kínálatunkat. Városunk polgármestere Tóth József is megtisztelte a 
rendezvényt jelenlétével.

Kovácsné Vámosi Mária, beiskolázási felelős

SzakmaTúra - Centrumban a 
Jövő(d)!

Szelektív szállítási időpontok Polgár 2020.

Áthelyezett 
hulladékszállítási napok

2020. január 1. helyett 
2020.január 4.

2020. április 13. (Húsvét) 
helyett 2020. április 11. 

2020. június 1. (Pünkösd) 
helyett 2020. május 30.

2020. augusztus 20. 
helyett 2020. augusztus 22.

Szállítási napokon a hulladé-
kot reggel 6:00 óráig kérjük 
kihelyezni a közterületre!
A szállítás reggel 6:00 és 
délután 16:00 óra között 

történik!

Hajdúsági 
Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft.

(fizetett hirdetés)

(fizetett hirdetés)
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A nyolcadik évfolya-
mosok osztályfőnöke-
ikkel Hajdúnánáson 
részt vettek a Szakma-
túra kiállításon, illetve 
a helyi középiskolában 
jártak nyílt napon, ahol 
a megújuló szakképzés-
ről hallhattak, s bemu-
tató órákon ismerked-
hettek szakmákkal.

Petrikné Sereg Ildikó

„Legdrágább kin-
csünk az egészségünk!” 
címmel november 12-
18. között az egészséges 
életmód népszerűsíté-
sére egészségvédelmi 
napokat rendeztünk. 
Ezen a héten kiemelt fi-
gyelmet fordítottunk az 
egészségünk védelmére, 
a helyes táplálkozásra, 
és a szabad levegőn való 

mozgásra. Reggeli tornával indítottuk a napot, gyümölcs- és zöldségtálat 
készítettünk és fogyasztottunk el. Meghívott vendégünk Kobzos Erzsé-
bet dietetikus jó tanácsokkal látta el a gyerekeket az egészséges táplálko-
zás témakörében. A Polgári Méhész Egyesület képviseletében Tóth Balázs 
és Vámosi József méhészek a méz és a méhészeti termékek jótékony hatá-
sáról és a méhek munkájáról tartottak kiselőadást, majd egy ínycsiklandó 
mézes reggelivel kedveskedtek diákjainknak. A gyerekek nagy érdeklő-
déssel fogadták az előadókat, amit a lelkesen feltett kérdéseik nagy száma 
is bizonyított. Tanulóink tartalmas programokban vettek részt, amelyek 
reméljük felkeltették kíváncsiságukat az egészséges életmód iránt.

Czaga-Elek Krisztina, Diákönkormányzatot segítő pedagógus

Karácsony közeledtével a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom 
Egyesület felhívással fordul minden jólelkű polgári lakoshoz. A 
9 évvel ezelőtt elindított adománygyűjtő akciónkat, - amelyhez 
az elmúlt években csatlakozott a Vöröskereszt Helyi Szervezete 
- ez évben is folytatjuk. A polgári rászoruló családok megsegí-
tésére várjuk az Önök javaslatát pontos névvel és lakcímmel 
rövid indoklással. A főtéren felállításra kerülő adomány gyűjtő 
sátorban :

2019. december 19-én csütörtök 10-15 óra 
2019. december 20-án péntek 10-15 óra
2019. december 21-én szombat 9-11 óra időszakban 
várjuk a felajánlásokat, ahol tartós élelmiszereket és pénz-

adományokat gyűjtünk.
Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület

Kedves Polgáriak!

Ovi Hírek
„Nyisd ki a szemedet, 

csökkentsd a szemetet”

Globális felmelegedés, környezetszennyezés, ökológiai katasztrófa.  
Az év gyakori szókapcsolata: klíma vészhelyzet. Mindezekről egyre 
többet hallani a médiában. Bár az óvodásokhoz is eljutnak ezek a fo-
galmak, ők még nem érzik ezeknek a kifejezéseknek a súlyát. Rajtunk, 
felnőtteken azonban sok múlik, hogyan mutatunk példát a gyerme-
keinknek. A környezetbarát életvitel nem jár nagy erőfeszítéssel, és 
már egészen apró dolgokkal tehetünk a környezetünk védelme ér-
dekében. Szerencsére az óvodában a kis óvodásaink olyan miliőben 
nevelkednek, ahol odafigyelhetnek a környezetvédelemre. A 2019-es 
Európai Hulladékcsökkentési Hét a „Nyisd ki a szemedet, csökkentsd 
a szemetet” szlogen köré épült. Az óvónénik által készített nagy, szí-
nes plakát segítségével szemléltettük, hogy mi történik a Földünkkel a 
környezetszennyezés hatására. A kampány legérdekesebb része persze 
a szülők-gyerekek által, hulladék anyagokból készített produktumok 
kiállítása volt. A töretlen lelkesedést mutatta, hogy milyen sok szép 
és ötletes kreatív alkotás született az újrahasznosított anyagokból. A 
munkájuk elismeréséért járó emlékérmet örömmel vették át a gyere-
kek. Az eredmény, a gyermekek mosolyában volt mérhető, akik na-
gyon büszkék voltak szüleikre is, hiszen ők segítettek az elképzelések 
megvalósításában. Köszönjük az alkotók munkáját!  

Tóth Tiborné, óvodapedagógus

Suli Hírek
Egészségvédelmi napok az 

alsó tagozaton

Évfolyam találkozó

2019. szeptember 7-én egykori diáktársaimmal gyűltünk össze a 
Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolában, hogy felidézzük általános 
iskolás éveinket. 35 évvel ezelőtt ballagtunk el a nyolcadik évfolyam-
ról, egyesek külföldön élnek, mások az ország különböző városaiban, 
de néhányan maradtunk itt, Polgáron. Egykori tanáraink közül Csá-
szárné Kovács Katalin, Gyarmati Benjáminné, Sóvágó Mihály és Sza-
bó Bertalan tudott eljönni, s velünk emlékezni. Jó volt együtt lenni! Öt 
év múlva újra várom azokat is, akik most nem tudtak eljönni!  

Petrikné Sereg Ildikó
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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!

ADVENT LELKE

Adventi gondolatok

Ezen az estén egy ház nyitva áll, ahova minden ember haza jöhet,
Egy hely, ami régebbi Édennél és nagyobb Rómánál.
Útjának végére ért a ragyogó csillag, ahhoz a helyhez, 
ahol Isten hajléktalan és minden ember otthon van. 
(G. K. Chesterton, Karácsony háza) 

 
Az esztendő körforgásában ismét elérkezik az új egyházi és a kará-

csonyi előkészület 4 hete. Sokan nem ismerik pontosan az Advent szó 
jelentését. A latin szó ennyit jelent, eljövetel, Úrjövet. Az Egyház három-
féle Adventről beszél: az első a történelmi Úrjövet, amely a múltra irá-
nyítja a figyelmünket. Bekapcsolódunk Isten népének több évszázados 
várakozásába, várjuk Jézus földi születésének ünnepét, a Karácsonyt. A 
jövőbeli Advent emlékeztet a vég elérkezésére. A hívő ember reménye, 
hogy a világvégén, életünk végén nem a megsemmisülés vár ránk, ha-
nem Jézus jön el. Erre a találkozásra éberen, készenlétbe várunk, a hit és 
szeretet égő mécsesével. De az a Krisztus, aki eljött egykor világunkba 
és ismét eljön majd, itt és most is közeledik hozzánk. Kopogtat szívünk 
ajtaján, bebocsátást, helyet kér életünkben.

Ma egyre többen készítenek adventi koszorút. Családokban, óvo-
dákban, iskolákban, települések főterén hétről-hétre meggyújtják a 
gyertyákat. Ez lehet külsőség, Karácsonyvárás Krisztusvárás nélkül, de 
Adventnek lehet lelke is! Az igazi tartalom megélésében nyújtanak se-
gítséget ősi, keresztény hagyományaink, amelyek csak rajtunk áll, hogy 
lelki előkészületünk része lesz vagy a feledés homályában vesszenek. 

Gyertyagyújtás: - Az adventi koszorúkészítés és gyertyagyújtás az 
evangélikus egyházban kezdődött el. Nem véletlen, hogy mindenhol el-
terjedt, hiszen az üzenet világos: a növekvő fény jelzi Krisztusnak, a vi-
lág világosságának közeledtét. Ő, aki legyőzte a sötétség, a gonosz erejét 

arra hív, hogy a mi szívünkben is növekedjen fény, a jó, áradjon belőlünk 
a meleget adó szeretet!

Rorate – Katolikus Egyházban a hajnali szentmisék neve. A Rorate 
latin szó kezdete az imádságnak: „Harmatozzatok, egek, onnan felül-
ről, és ti, felhők, hullassátok az Igazat! Nyíljék meg a föld és teremje az 
Üdvözítőt.” Várjuk a felülről jövő Igazat, Isten Fiát, megnyitjuk Előtte 
szívünket. Még sötét van, amikor a hajnali misékre megyünk, de már 
világos, amikor visszatérünk. Az Istennel való találkozás elűzi a sötét-
séget, fényt hoz számunkra. 

Szálláskeresés – A családoknál, hívek házában végzett népi imád-
ság felidézi, hogy Szent József és Szűz Mária hogyan keresett szállást 
a Gyermeknek. Szeretnénk, ha a Mindenség Alkotója nem maradna 
hajléktataln, szívünk Betlehem lenne számára.

A Katolikus Egyház az adventi időszakban a leendő édesanyát, Szűz 
Máriát álltja elénk. Az ő figyelmét nem terelte el a népszámlálás nyüzs-
gése és lármája, semmiféle csillogás, ragyogás. Ő szeretettel, örömmel, 
teljes szívvel várta az Úr eljövetelét, Isten Ajándékának érkezését!

Polgár város minden családjának, lakójának kívánom, szeretettel, öröm-
mel, teljes szívvel várta az Úr eljövetelét, Isten Ajándékának érkezését!

Ünnepi miserend:
Dec. 24. Kedd: 17.00 Karácsonyi játék

 24.00 Éjféli szentmise
Dec. 25-26. Szerda-Csütörtök: 9.30 Ünnepi szentmise

Dec. 31. Kedd: 17.00 Évvégi hálaadás 
Jan. 1. Szerda: 9.30 Ünnepi szentmise

Maga László esperes, címzetes kanonok 

Az év legmeghittebb ünnepe közeledik, amelyet szinte az egész vi-
lág a szeretet ünnepének nevez. Erre az ünnepre készülődik minden-
ki a legizgatottabban, s már hetekkel korábban érezzük, hogy valami 
közeleg. Az adventi időszak, a várakozás és a felkészülés lehetőségét 
hordozza magában, amely azt akarja megengedni számunkra, hogy 
valóságos meghittség és szeretet legyen az életünkben az ünnepen. 
Hogy készek legyünk a megváltó Jézus Krisztus születésének ünnepé-
re, készek legyünk az ünnep minden pillanatát boldogságban, békes-
ségben, szeretetben megélni szeretteinkkel. Nagy lehetőség az adventi 
időszak számunkra. Hiszen lehetőség arra, hogy magunkba nézzünk, 
és meglássuk azt, ami még hiányzik az életünkből. Lehetőség a talál-
kozásra, az Istennel való találkozásra. Ezekben a hetekben készítsük 
magunkat lelkileg is az ünnep valóságos lényegére, hogy az életünk 
része lehessen az Úr Jézus Krisztus. Díszítsük fel szívünket, lelkünket 
és várjuk, hogy az a Csoda, amelyet Isten elkészített ennek a világnak 
megérkezzen és befogadhassuk. Mert Isten karácsonykor megmutatta 
a világ számára a legnagyobb szeretetet, és a legnagyobb találkozást, 
amikor hidat épített számunkra magához.  Ez a Híd pedig nem más, 

mint az Egyszülött Fia! Aki értünk jött és miattunk. Jézus Krisztus ma 
is ott áll szívünk ajtaja előtt, és azt várja, hogy behívjuk az életünkbe, 
hogy megélhessük az Ő szeretetét és békességét, családjaink, szerette-
ink közösségében, hogy áldott, békés, boldog ünnepünk lehessen!

Ünnepi alkalmaink decemberben: 
Adventben is minden vasárnap 10 órakor van istentisztelet. 

December 24-én 17 órakor Szentesti istentisztelet. 
December 25-én 10 órakor úrvacsorás istentisztelet. 

December 29-én 10 órakor óév búcsúztató istentisztelet. 
2020. január 5-én 10 órakor újév köszöntő istentisztelet.

Aki bármilyen módon szeretne egyházközségünk működéséhez 
hozzájárulni, megteheti egyházfenntartói járulék és más adomány 
formájában, decemberben szerdai napokon, délelőtt 9-11 óra között 
és délután 15-17 óra között. Valamint a Polgári Református Misszi-
ói Egyházközség számláján keresztül: 11738156-23192002. Közle-
ményben kérjük, jelölje meg adomány formáját! A jókedvű adakozót 
szereti és megáldja az Isten!

Kovács Imre, református lelkész
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LEGKIVÁLÓBB TÁNCISKOLA

A Fitt-Dance Tánccsapat 2019. november 
16-án részt vett Debrecenben a DANCE 
STAGE 2019 – FORRADALOM Nemzet-
közi Minősítő és Díjkiosztó Táncművésze-
ti Versenyen. A csapat 12 koreográfiával 
indult az őszi versenyen, amit a gyerekek 
már nagyon vártak és gőzerővel készültek 
a megmérettetésre. A Fitt-Dance Tánccsa-
pat munkáját a zsűri elismeréseként a Leg-
kiválóbb Tánciskola díjjal jutalmazta, így 
nem maradt el az öröm sem. Hip-hop szóló 
kategóriában Túróczi Hanna, Magera La-
ura és Bócsi Attila kiemelt arany minősí-
tést, Kujbus Kira, és Palócs Bence arany 
minősítést kaptak koreográfiájukra. Ladár 

Napsugár, Tóth Edina, Pongó Loretta egyé-
ni produkcióját és Bucsi Vivien, Slezsák 
Dóra duó koreográfiáját ezüst minősítés-
ben részesítették. Az Emerging Team cso-
port Action című koreográfiájára a zsűri 
kiemelt arany minősítést ítélt, míg a Gold 
Team és a Polgári Fitt-Dance Tánccsoport 
„forradalom” témás táncát arany minősí-
tésben részesítették. 

A tánccsapat vezetői Katlan Judit és Bócsi 
Attila táncoktatók, koreográfusok.

„A Fitt-Dance nem csak egy csapat, ha-
nem egy összetartó család, hisz mindenki-
ben van egy közös, a tánc szeretete!”

Katlan Judit, koreográfus 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet a Polgári Szociális Központ intézményvezető 

(magasabb vezető) munkakör betöltésére

A munkavégzés helye: 4090 Polgár, Dózsa György u. 1. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2020. március 01-től  2025. február 29-ig szól.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 6. 16 óráig beérkezően.
A pályázat elbírálásának határideje:   2020. január  30.

A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni „Polgári 
Szociális Központ intézményvezetői pályázat”, és a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítási számot: I/8996-1/2019. Postai cím: Polgár Város Önkormányzata 4090 

Polgár, Barankovics tér 5.
A részletes pályázati kiírása elérhető a www.polgar.hu weboldalon.

  Polgármesteri Hivatal 

Akiket újszülöttként 
köszöntünk: 
Jónás Zoltán Kevin

Holácsik Mirella
Nagy Ádám 
Bene Hunor

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk:
• Makó Balázsné 

szül. Széles Róza Erzsébet élt: 78 évet
• Bán Jánosné 

szül. Pók Erzsébet élt. 66 évet
• Battyáni Lászlóné 

szül. Győrfi Ildikó élt: 49 évet
• Tóth István élt: 84 évet
• Balogh Géza élt: 64 évet

• Kiss Lajosné 
szül. Nagy Mária élt: 80 évet

• Bajusz Istvánné 
szül. Balla Terézia élt: 90 évet
• Rézműves Zoltán élt: 68 évet

• Lovász József  élt: 79 évet
• Pető József élt: 54 évet

• Hágen Jánosné 
szül. Kocsis Anna élt: 76 évet                

• Varga Gáborné 
szül. Várkonyi Erzsébet élt: 68 évet

Anyakönyvi Hírek

Házassági évforduló

Sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább,
Az élet viharában Te vigyázol reám.

Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel nekem,
S hogy megosztod az életed velem.

(Vörösmarty Mihály)

Ezúton is szeretettel gratulálunk szüleink, 
Varga József és Varga Józsefné Kurucz 
Piroska 60. házassági évfordulójához, 

melyet családi körben ünnepeltek. 
További jó egészségben és boldogságban 

eltöltött éveket kívánunk! 
szerető családja

Köszönetnyilvánítás 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

Bán Jánosné sz.: Pók Erzsébet 
temetésén megjelentek, ravatalára az emlékezés virágait 

elhelyezték és részvéttel osztoztak gyászunkban. 

a gyászoló család
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rendezésre, ahol a Hajdúnánási Rendőrkapitányság illetékességi terü-
letéhez tartozó iskolák közül meghívás alapján a Polgári Vásárhelyi 
Pál Általános Iskola 4 tanulója Tóth Petra, Szilaski Dániel, Hankó 
Hanna, és Hadari Vanessza képviseltette magát, akik maximálisan 
helyt állva teljesítették a feladatokat. 

A gyermekek a versenyről dobogós helyezéssel sajnos nem, de él-
ménnyel, tudással és ajándékokkal gazdagabban tértek haza. 

A Polgári Rendőrőrs felhívja a lakosság figyelmét, hogy ameny-
nyiben jogsértést észlelnek, vagy jut a tudomásukra, értesítsék a 
rendőrséget a 107-es, vagy 112-es központi segélyhívó számok egyi-
kén, illetve tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 06-80/555-
111-es „Telefontanú” zöld számán (hétfőtől-csütörtökig: 8 órától 
16 óráig, pénteken: 8 órától 13 óráig).

Ezúton kívánok Polgár Lakosságának saját és munkatársaim nevé-
ben Boldog, Békés bűn-és balesetmentes Karácsonyi Ünnepeket és 

Sikerekben Gazdag Boldog Új Esztendőt! 
        

Monoki Viktor r. alezredes
  őrsparancsnok  

Kék Hírek
A Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság 
Területi Kisebbségi Kap-
csolattartási Munkacso-
portja 2014. november 
14-én rendezte meg „A 
GYERMEKEK EGYMÁ-
SÉRT – A RENDŐRÖK 
A GYERMEKEKÉRT! 
2019.” elnevezésű a Haj-
dú-Bihar megyei általá-
nos iskolák 6. osztályos 
tanulói számára meghir-
detett csapatversenyét, 

melynek célja a hátrányos helyzetű gyerekek és a megkülönböztetések 
nélkül élő gyerekek csapatban történő közös versenyzése volt, melyen 
keresztül a gyermekek együtt, egymást segítve tanulhatták meg a 
közlekedésbiztonsági, bűn-, és baleset-megelőzési ismereteket, illetve 
ügyességi sorversenyeken vettek részt.

A rendezvény a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Deb-
recen, Mikes Kelemen utca 4. szám alatti objektumában került meg-

Polgár Város Önkormányzata a projekt megvalósításával célul 
tűzte ki a kisgyermekek számára a napközbeni ellátását nyújtó in-
tézmény kapacitásbővítését, az általa nyújtott szolgáltatások minő-
ségének javítását, a nők munkaerő-piaci részvételének elősegítése és a 
korai iskolaelhagyók arányának csökkentése érdekében. A TOP-1.4.1-
15-HB1-2016-00002 „Építsünk jövőt gyermekeinknek!” című projekt 
szükségességét indokolta, hogy a csoportok létszáma a 25 fős maximum 
fölötti átlaglétszámmal működött.  A fejlesztéssel érintett ingatlan át-
alakításával, felújításával, továbbá kismértékű bővítésével két új 25 fős 
csoportszoba és kapcsolódó foglalkoztató helyiségek (logopédiai fejlesz-
tő, pszichológiai vizsgáló-fejlesztő és sószoba), továbbá kiszolgálóhelyi-
ségek (gyermeköltözők, mosdók, illemhelyek, tálalókonyha, szociális 
helyiségek, óvónői szoba, iroda, öltöző, stb.) kialakítása történt meg. A 
beruházás során megvalósult a homlokzati nyílászárók cseréje, az épület 
teljes külső hőszigetelése, magastető építése, épületgépészeti és villamos 
berendezések felújítása. A fejlesztés során a napenergia alkalmazásához 
kiépítésre kerültek a napelemek, a fűtési rendszer korszerűsítése révén 
több fokozattal javult az épület energetikai besorolása. A volt szolgála-
ti lakás felújításával akadálymentes illemhely és óvodai foglalkoztató 
helyiségek létesültek. Az épület belső átalakítása során a nyílászárók 
cseréje, valamint belső burkolatok cseréje megtörtént, valamint új ját-
szóudvar épült, új játékelemekkel. A működéséhez óvodai eszközök, 
berendezési tárgyak, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek számára 
fejlesztő eszközök is beszerzésre kerültek, összhangban az óvodai peda-
gógiai programmal. A létesítmény kiszolgálásához új parkolóhelyek ke-
rültek kialakításra. Az épület nettó alapterülete a beruházást követően 
300,88 m2-ről 418,42 m2 területűre nőtt. 

A projekt sikeres zárását követően az új óvodai egység üzemeltetését 
a Napsugár Óvoda és Bölcsőde látja el, mint önállóan működő in-

tézmény. A projekt keretében megvalósuló óvodai kapacitásbővítés és 
szolgáltatásfejlesztés által jelentősen javul a város köznevelési helyzete. 
Az intézménybe járó gyermekek közül évről évre kiemelkedően magas 
a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek aránya, a számuk-
ra nyújtott minőségi szolgáltatások hozzájárulnak a kisgyermekeket 
nevelő hátrányos helyzetű családok segítéséhez, a szülők munkába 
állásához. Az intézmény vezetése nyitott arra, hogy az egyedi igénye-
ket is meghallgatva, rugalmasan vizsgálja felül nevelési évenként az 
intézmény nyitva tartását, igazodva a gyermekek szüleinek munka-
rendjéhez. 

A pályázat útján megvalósított projekt a város fejlődését és gyara-
podását szolgálja. Az új 50 férőhellyel bővült óvodai intézmény hoz-
zájárul a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő 
szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkozta-
tás növeléséhez és az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg közel 
138,4 millió forint európai uniós támogatás segítségével. 

PROJEKTADATOK:

Projekt címe: Építsünk jövőt gyermekeinknek!
Kedvezményezett neve: Polgár Város Önkormányzata 
Címe: 4090 Polgár Barankovics tér 5.
Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00002 
Támogatási összeg: 138 377 365 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt kezdete: 2018.03.01.
Projekt várható befejezése: 2019.09.30. 
Megvalósítási hely: 4090 Polgár – hrsz: 1105/2 és 1106

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SAJTÓKÖZLEMÉNY

50 FÉRŐHELLYEL BŐVÜLT 
A NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, 

AZ EURÓPAI UNIÓS PROJEKT HAMAROSAN ZÁRUL
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Foci Hírek

Második helyen várja a 
folytatást a PIAC!

A 2019/2020-as évadban is a megyei II. - osztályban kezdte sze-
replését Polgár. Nehezen indult, de az ősz végére magára talált a 
csapat, és bebizonyította, hogy nem érdemtelenül nyerte meg ta-
valy a bajnokságot. A tavalyi kerethez képest két személy tekinte-
tében volt változás. Tóth Attila hazaigazolt Egyekre, Áfra Tamás 
csatalakozott hozzánk Újszentmargita csapatától. Összeszokott 
csapat képét mutatták a fiúk az ősz folyamán, külön említésre 
méltó Dobó Viktor teljesítménye, aki 10 forduló alatt elért 26 gól-
jával magasan vezeti a góllövő listát. A csapat az ősszel lejátszott 
10 meccsből, 6 alkalommal győzni tudott, 2 döntetlent ért el, és 
2 vereség is becsúszott Kövér Zsolt együttesének. Ifjúsági fronton 
Rácz Ferenc legénységének az ősz folyamán akadtak hozzáállás-
beli problémái, nagy erőfeszítést jelent az edzőnek és a technikai 
személyzetnek az ifjúsági csapat koordinálása. Felhívom minden 
olyan 2002.január.1 és 2006.december.31 között született fiatal 
figyelmét, aki érez magában affinitást arra, hogy csatlakozzon a 
Polgár Városi Sportegyesület U-19-es korosztályához, és szeret-
né megmutatni futball tudását, az nyugodtan keresse fel a csapat 
edzőjét, vagy az egyesület szakosztály vezetőjét! Utánpótlás csa-
pataink (U-7;U-9;U-11;U-13) a Bozsik tornákon és fesztiválokon 
,mint minden évben rendszeresen részt vesznek, és jól szerepel-
nek. Dohány László személyében egy szakmailag felkészült, meg-
bízható utánpótlás edző foglalkozik heti rendszerességgel, az ifjú 
futballpalántákkal. Nem vonul még téli pihenőre a felnőtt csapat, 
több teremtornán is érdekelt az egyesület az év végéig. December 
7.-én Berettyóújfaluban, december 21.-én Balmazújvárosban, de-
cember 28.-án Nyíregyházán lesz érdekelt a nagycsapat.

Ezúton is szeretném megköszönni az edzőknek az egész éves 
munkájukat.  Kövér Zsoltnak, Rácz Ferencnek, és Dohány Lász-
lónak. Köszönjük Polgár Város Önkormányzatának az egész éves 
támogatását. Köszönjük a Gö-Rita Kft.-nek az egész éves szponzo-
rálását.  A csapat és az egyesület elnöksége nevében Kellemes Ka-
rácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag Új Évet kívánok 
valamennyi polgári lakosnak, szurkolónak, sportbarátnak!

Tóth Máté, PVSE Szakosztályvezető

AKCIÓS FENYŐFA VÁSÁR

a volt Móricz úti óvoda udvarán
Vágott lucfenyő és ezüstfenyő

2019.12.09. (hétfőtől)-2019.12.23. (hétfőig)
Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 8.00-16.00

Szombaton: 8.00-12.00
Aktuális információk: a Polgári CSEMETE Szociális 

Szövetkezet facebook.com oldalán

Tisztelt Mezőgazdasági Termelő!

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben az őstermelői igazol-
vány betétlapja lejárt, úgy a 2020.évi érvényesítést, 

2020. január 2.-tól 2020. március 20.-ig teheti meg, 
telefonos egyeztetés alapján. 

Kérem, hogy az érvényesítés érdekében hozza magával az 
őstermelői igazolványát!

Makó László, falugazdász
                   +36/20-4988-887

Ég a gyertya ég
A közelgő karácsonyi ünnepek alkalmával felhívjuk a 
lakosság figyelmét arra, hogy a fenyőfára elhelyezett 

díszkivilágítás a szabvány előírásainak megfelelő legyen, 
mint kültérben mint beltérben. Az adventi koszorú gyertyáit 

és a fenyőfa csillagszóróit ne hagyjuk felügyelet nélkül!
Békés, Boldog Karácsonyi ünnepeket és Sikerekben gazdag 

Új esztendőt kívánunk!

Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Karácsonyi 
Adománygyűjtés

A Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete az idén is tartós 
élelmiszerek gyűjtését szervezi a rászoruló 

polgári családok számára.
Az adományok leadhatók

- a Járóbeteg Szakellátó Központ aulájában elhelyezett 
ládában: 2019 december 20-ig.

- a Sziget COOP és a Holló COOP üzletekben
 2019. december 10-13-ig

Előre is köszönjük adományaikat!

Magyar Vöröskereszt Polgár 




