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Városházi Hírek
A 2019-es év utolsó ülésére gyűlt össze a képviselő-testület de-

cember 19-én, 15 téma megtárgyalására és arra vonatkozóan a 
döntések meghozatalára. A polgármesteri jelentés keretében a me-
gyei önkormányzat, közúthálózat fejlesztése témában meghozott 
döntéséről is tájékoztatást nyújtott a polgármester, mely közve-
tetten érinti városunkat a közlekedés terén. A megyei közgyűlés 
döntése értelmében az idei évben megvalósításra kerül a Folyás-
Újszentmargita közötti, mintegy 10 km-es kritikus állapotú útsza-
kasz felújítása, valamint a tervek között szerepel az M3-as autó-
pálya görbeházi lehajtó és átfordító csomópont kiépítése, mellyel 
lehetőség nyílna a Nyíregyháza-Debrecen autópálya útvonalra. A 
közgyűlési napirendek tárgyalásánál jelen volt a közútkezelő me-
gyei vezetője, így a polgármester megemlítette a Polgárt elkerülő 
és a régi 35-ös főút kereszteződésénél több esetben történt, halá-
lozást is eredményező közlekedési baleseteket – számadatokkal 
alátámasztva - és egyben arra kérte, hogy vizsgálják felül korábbi 
szakmai álláspontjukat, melyben a csomópontnál körforgalom ki-
építését nem tartották indokoltnak.

Tájékoztatást nyújtott a polgármester a beérkezett pályázatok 
alapján kiválasztott új jegyző személyéről. Dr. Sivák Anita 2020. 
január 1-től a Polgári Polgármesteri Hivatal jegyzője. (A jegyzővel 

Elismerés a „Véradó 
Mozgalomért”

Hazánkban november 27-én ünneplik a Véradók Napját. A Ma-
gyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat által az emlék-
napra szervezett központi díjátadón több kategóriában elismerések 
átadására került sor. Az évente megrendezett eseményen sokszoros 
véradók, több éve a véradásszervezésben tevékenykedők, véradóba-
rát munkahelyek és a véradó-mozgalom támogatói részesültek elis-
merésben. Büszkeségünkre a díjazotti körnek Kiss Ilona a Pétegisz 
Zrt. vezérigazgatója is tagja volt, aki  joggal érdemelte ki kiemelkedő 
véradásszervező munkájáért a „Véradó Mozgalomért” ezüst em-
lékérmet. A kitüntető díjhoz ezúton is gratulálunk!

Molnár Jánosné, szerk.

készült bemutatkozó cikk a februári számban olvasható.)
A képviselő-testület a napirendek tárgyalása sorában meghatározta 

az önkormányzati lakások február 1-től alkalmazandó bérleti díjait. 
A szociális főzőkonyha felújítására elnyert pályázati összeghez 

további 10.575.959 Ft kiegészítő forrást biztosított a képviselő-tes-
tület. A projekt során nyílászárók cseréje, épületgépészeti munká-
latok, víz, szennyvíz és elektromos hálózat korszerűsítése, belső 
burkolatok cseréje, szociális helyiségek felújítása, kültéri térburko-
lás, valamint nagykonyhai eszközök beszerzése valósul meg. 

A 2016-ban létrejött Polgári Települési Értéktár Bizottság tagjait 
választotta újra a képviselő-testület, mivel a működési szabály-
zatuk alapján a tagok megbízása az önkormányzati ciklus végé-
ig szólt, jelen esetben 2019. október 13-ig. A döntés értelmében 
a 2019-2024-ig tartó időszakban Ferenczné Fajta Mária, Olajos 
Istvánné, Kovács János, Puskás János és Tóth Józsefné folytatják 
bizottsági tagként, értékmegőrző munkájukat. 

A jelenleg funkcióval nem bíró Polgár, Barankovics tér 7. sz. 
alatti önkormányzati ingatlan (volt Munkaügyi Központ épülete) 
hasznosításra történő meghirdetéséről is döntött a képviselő-tes-
tület, mely felhívás az újság 3. oldalán található. 

Molnár Jánosné, szerk.

Adománygyűjtés 
A vöröskereszt helyi önkénteseivel együttműködve, három 

nap alatt közel 1200 kg tartós élelmiszert, valamint 
297.800 Ft pénzadományt gyűjtöttünk. Örömmel 

csomagoltuk a karácsonyi ajándék dobozokat és az Önöktől 
kapott javaslatok alapján, az önkéntes szállítók segítségével 

152 polgári családhoz sikerült eljuttatni azokat.

Felajánlásaikat megköszönve 
Boldog, békés új esztendőt kívánunk!
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Városházi Hírek

Polgármesteri fogadóóra
2020-ban is minden héten pénteki napon 9.00-10.00 óráig tart 
fogadóórát Tóth József polgármester. Esetleges akadályozta-

tása esetén Dr. Faragóné Béres Edit alpolgármester fogadja az 
ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal 

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!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy 2020. január kö-
zepétől a szociális főzőkonyhán (Polgár, Barankovics tér 12.) 
önkormányzati pályázat útján elnyert forrásból, saját erő hoz-
zárendelésével felújítási folyamat fog megkezdődni. Elsősorban 
belső, részben külső szakipari munkákat fogunk végezni, illetve 
néhány eszközcsere fog megtörténni. 

A felújítás ideje alatt nincs arra lehetőség, hogy a főzés ezen a 
konyhán történjen, ezért január végétől – június közepéig a szolgál-
tatás biztosítása a Gimnázium volt konyháján fog megtörténni.

Terveink szerint január 24.-ig a szolgáltatás igénybevételét válto-
zatlan formában a szociális főzőkonyháról biztosítjuk. Január 27.-
től viszont már a Gimnázium ideiglenesen üzembeállított konyhá-
ja (Polgár, Kiss E. u. 10.) fogja főzni és kiszolgálni az ebédet. 

A beruházás befejezését követően június végétől-július elejétől 
már a megszokott helyen folyik tovább a konyhai tevékenység és 
feladatellátás.

Hágen József intézményvezető

Lakossági tájékoztató!

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Önkormányzati tulajdonú ingatlanrész bérbeadására

Az ajánlattételi felhívást kiíró szerv megnevezése, székhelye: 
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Az ajánlattételi felhívás célja: Polgár Város Önkormányzatá-
nak tulajdonát képező 626. hrsz-ú, földszinti 148 m2 alapterüle-
tű ingatlanrész, ellenérték fejében történő bérbeadása.
Ajánlattétel beérkezésének határideje: 
2020. január 20. 12 óra 
Az ajánlat benyújtásának helye: Polgári Polgármesteri Hivatal 
4090 Polgár, Barankovics tér 5.sz. 
Benyújtás módja: Személyesen vagy postai úton.  
Az ajánlati kötöttség időtartama: Az ajánlati kötöttség az el-
bírálástól számított 30 napig tart. 
Ajánlattételi biztosíték: Az ajánlatkérő ajánlattételi biztosíté-
kot kér, melynek mértéke 360.000 Ft.
Bírálati szempontok: Az önkormányzat számára legelőnyö-
sebb tevékenység és a megajánlott bérleti díj összege.
A bérelhető ingatlanrész adatai:
Ingatlanrész címe: 4090 Polgár, Barankovics tér 7. sz.  
Az ingatlanrészben vállalkozási tevékenység végezhető. Az 
ajánlattétel benyújtásakor kérjük a tevékenység megjelölését.
A bérleti idő: 2020.02.01.-től kezdődik, időtartama 1 + 2 év.
Havi bérleti díj: Minimum nettó 120.000 Ft/hó + Áfa. A bérle-
ti díj összege évente a KSH által közzétett infláció mértékének 
alapul vételével változik. Az ingatlanrész bérbeadási ára nem 
tartalmazza az épület rezsiköltségét.  

Kaució összege: Az ajánlattevő által megajánlott bérleti díj 3 
havi bruttó összege.
Az ajánlatok elbírálásának határideje: 2020. január 30.
Az ajánlatkérő az ingatlanrész megtekintését előzetes egyez-
tetés alapján biztosítja. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva sé-
rülésmentes zárt, borítékban 1 példányban kell benyújtani az 
ajánlatkérő székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az aján-
latbeadásra vonatkozó határidőig.  
A borítékra a következőt kell ráírni: 
Ajánlattevő neve, címe, valamint „Ajánlat a Polgár, 
Barankovics tér 7. szám alatti önkormányzati tulajdonú in-
gatlanrész bérbevételére”. 
Az ajánlattételi felhívásra vonatkozóan egyéb információ 
kérhető: a Polgári Polgármesteri Hivatalnál, az 52/573-511 te-
lefonszámon.
Az ajánlatkérő az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

Polgármesteri Hivatal
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Az ünnep fényei még díszítik a szürke utcákat, szívünk őrzi 
még a karácsony örömteli pillanatait és így, január elején még 
jó érzéssel gondunk vissza a decemberi várakozás történéseire.

Mint, sok más településen, úgy Polgár közösségének is fon-
tos, hogy méltóképpen, felkészülve fogadja az Ünnepek Ünne-
pét. Mindenki a legjobbat próbálja adni magából, és igyekszik 
örömet szerezni a számára legkedvesebbeknek. A szülők igye-
keznek több közös programmal gyermekeik kedvében járni, 
míg a gyermekek, – a pedagógusoknak hála – szívmelengető 
műsorokkal ajándékozzák meg a büszke szülőket, nagyszülő-
ket.  A nagy karácsonyi forgatagban mindig jókor jön egy – egy 
baráti jó szó, sokszor elkél a segítség és a jókívánságokban sem 
szűkölködünk. 

A város főterén felállított adventi koszorúnál, vasárnapon-
ként, most is sok ember összegyűlt. Jó volt együtt ünnepelni, ki-
csit hátrahagyni a fáradalmakat, és újult erőre kapni a gyertyák 
lángjai, a kedves ismerősök társasága 
mellett egy pohár melengető forralt bor, 
tea és finom sütemények kíséretében. 

December elejének ünnepi programja-
iról már beszámoltunk, de három adven-
ti hét még hátra volt karácsonyig. 

December 8-án, a második adventi va-
sárnapon Détár Enikő és Ladinek Judit 
színművésznők, ünnepre hangoló, zenés 
műsorával igyekeztünk egy kis csillogást 
varázsolni a várakozás idejébe. A szín-
vonalas programot követően - Domo-
kos Dóra kezdeményező és kivitelezést 
megszervező munkájának köszönhetően 
- átadásra került az Ady Endre Művelő-
dési Központ és Könyvtár épülete előtt 

felállított „Polgári Szív Küldi” – jótékonysági kupakgyűjtő szív, 
melyet ez alkalomból a Polgáriak a Városért Egyesület fogadott 
örökbe. A főtéren, a gyertyagyújtás ceremóniája alkalmával 

Makray R. László Karácsony felé félúton 
című versét Tar Antal kiváló előadásában 
hallgathattuk meg, majd Papp Mária, a Pol-
gáriak a Városért Egyesület tagja mondott 
adventi köszöntőt, melyben kiemelte az el-
fogadás és a megbocsátás fontosságát, saját 
magunk és embertársaink irányában. Ezt 
követően meggyújtásra került városunk ad-
venti koszorúján a remény gyertyája. 

A hagyományosan megtartott Városi Ka-
rácsonyváró Gála december 15-én került 
megrendezésre az Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár színháztermében. Az 
ünnepséget a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 
Micimackó csoportjának kisgyermekei nyi-
tották meg vidám hangulatú verses-zenés 
karácsonyi műsor-összeállításukkal. Szé-
pen felépített, kedves előadásukat követően 
a Polgári Római Katolikus Egyházközség 
hittancsoportjának színvonalas előadásá-

ban A három fa legendája című tanulságos mesefeldolgozást 
tekinthették meg a jelenlévők, majd a Polgári Református Misz-
sziói Egyházközség hittanos gyermekei örvendeztették meg a 
közönséget csodás, ünnepi versekkel. A Polgári Mazsorett és 
Táncegyüttes csoportjai látványos, karácsonyi hangulatú pom-
pomos és zászlós táncaikkal varázsoltak vidámságot a színház-
terembe. Feszesebb koreográfiáikat a BSZC József Attila Gim-
náziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 11.a osztályos 
diákjainak szépen összehangolt táncos produkciója követte. A 
Gála zárásaként a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 4. 
évfolyamos tanulóinak igényes műsor-összeállítását láthattuk, 
amely szívmelengető, műfajilag változatos formában dolgozta 
fel a karácsonyi ünnepkör eseményeit.
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A gálaműsort követő harmadik Adventi Gyertyagyújtó Ün-
nepség alkalmával Papp Bettina 7.b osztályos tanuló verses 
előadását követően Tóth József polgármester, Főtisztelendő 
Maga László esperes, címzetes kanonok  és Nagytiszteletű 
Kovács Imre lelkipásztor osztották meg a jelenlévőkkel ün-
nepi gondolataikat. „Az elmúlt hetekben számtalan példáját 
láttuk, hogy nem vezényszóra, hanem egyszerű emberek, 
működő civil közösségek ötletével és kezdeményezésével 
csupa jó dolgokat élt meg ez a város. Ennek a városnak az 
erejét nemcsak a vagyonban, az épületekben, hanem az em-
berek szívében, lelkében lévő erőben mérhetjük.” 
– hangsúlyozta beszédében Tóth József polgár-
mester. Az adventi üzeneteket követően Aranyosi 
Ervin: Öregapó karácsonya című versét Gáspár 
Kitti, Bölcskei Zoltán és Szabó Petra 4. osztályos 
tanulók tolmácsolásában hallgathatták meg a je-
lenlévők. Az ünnepség zárásaként az öröm szim-
bólumaként meggyújtásra került a harmadik 
gyertya is városunk adventi koszorúján.

A december 22.-i, utolsó Adventi Gyertyagyújtó 
Ünnepséget a Polgári Ezüsthíd Tanoda tehetséges 
diákjainak színvonalas, karácsonyi hangulatú ver-
ses-zenés műsorösszeállítása nyitotta meg. Ezt kö-
vetően Dr. Faragóné Béres Edit, a Tanoda szakmai 
vezetője, városunk alpolgármestere mondott adven-
ti üzenetet a téren összegyűlt ünneplő közösségnek. 
Beszédében szólt arról, hogy a várakozás ideje alatt 
rengeteg talmi dologgal homályosítjuk el az ünnep 
igazi értelmét - értékét, de mindezek ellenpontjaként megvan 
rá a lehetőségünk, hogy az adventet egyfajta lehetőségnek te-
kintsük arra, hogy szeretettel forduljunk embertársaink felé; 
családunkra, gyermekeinkre figyeljünk; adakozzunk a rászo-
rulók részére vagy meglátogassuk a magányosan ünneplőket. 

Hiszen, advent a felkészülés ideje Jézus eljövetelére, a szeretet 
ünnepére. A rendezvény az újtikosi Borockás Néptáncegyüttes 
hagyományőrző előadásával folytatódott, melyben autentikus 
karácsonyi énekeinket és a polgári csapásolást, - mint egyedül-
álló, rögzített formájú magyar táncot - idézték fel a fiatalok. Az 
ünnep zárásaként meggyújtásra került a negyedik gyertya az 
adventi koszorúnkon: fellobbant a szeretet lángja és a fény le-
győzte a sötétséget. A rendezvény alatt a Polgári Lokálpatrióta 
Mozgalom Egyesület adománygyűjtő akciójának zárásaként 
egy kis szeretetvendégséggel várta a jelenlévőket.

Kedves hagyomány szerint a városunkban működő civil 
szervezeteinknek, és intézményeinknek köszönhetően idén is 
finom süteményekkel kínálták a jelenlévőket az adventi ün-
nepségek alkalmával. Ezért a szép gesztusért, valamint az ezzel 
járó anyagii ráfordításért és munkáért hálánkat fejezzük ki az 

Élet Virága Egészségvédő Egye-
sületnek, a Polgáriak a Városért 
Egyesületnek, a BSZC József At-
tila Gimnáziuma, Szakgimnázi-
uma és Szakközépiskolájának, 
valamint a Polgár Város Ön-
kormányzatának Szociális Szol-
gáltató Központja keretei között 
működő Naplemente Idősek 
Klubjának. Köszönjük továbbá, 
az ünnepi műsorokat betanító 
óvodapedagógusok, pedagó-
gusok, hitoktatók és művészeti 
vezetők szeretetteljes, áldozatos 
munkáját. 

Hála.
Péterné Kiss Petronella
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részt vettek a csoportszoba szebbé tételében. Örömmel tették 
magukévá a dalokat, énekeket, verseket, kis mesedarabbal is 
kedveskedtek a Télapónak. Boldogan osztották meg és adták 
át fantáziadús rajzaikban a jókívánságaikat a Mikulásnak. A 
gyerekek csodálattal készültek a kis Jézus születésére, számol-
ták a gyertyák meggyújtásának számait. Az Adventi várakozás 
örömmel töltötte el a gyerekeket. A gyermekszív még nagyon 
ártatlan, védeni kell, óvni kell a külső ártalmak ellen. Amit 
a kisgyermek átél, amit megtapasztal otthon vagy közvetlen 
környezetében, azt a legnagyobb örömmel adja át. Áhítattal, 
minden külső szándék nélkül azt akarják, hogy te és mindenki 
nagyon boldog legyen. Nyílt nap keretében együtt szorgoskod-
tunk a szülőkkel, süteményt sütöttünk, barkácsoltunk, megle-
petés ajándékokat készítettünk, mert ajándékot adni és kapni 
egyaránt öröm. Ünnepkörünk zárásaként közös ünneplésre 
gyűltünk össze óvodánk aulájában felállított karácsonyfa alatt, 
a csillagszórók fényei minden gyerek tekintetében örömet va-
rázsoltak.

Köszönjük Pásztor Csabának a felajánlott fenyőfát, amellyel 
meghittebbé tette óvodánk karácsonyát.

Bába Péterné óvodapedagógus.

Ovi Hírek

Nagy készülődéssel indult a december óvodánkban, s így volt 
ez csoportunkban is. A gyerekek izgatottan várták az ünnep-
séget, hiszen minden kívánságuk teljesedett, esett a hó! Hófe-
hérbe öltözött a táj, ezért a havazás öröme és a kíváncsiság, a 
Télapóvárás módfelett izgalmassá tette az egész hetet. Aktívan 

A Maci csoportban is járt a Mikulás!

Óévbúcsúztató a 
Naplemente Idősek Klubjában…

2019. december 30-án a Naplemente Idősek Klubja megtartotta 
Óévbúcsúztató ünnepségét. A vendégek köszöntése után, vetítéssel 
egybekötve felelevenítettük az év legfontosabb eseményeit. Min-
denki szép emlékekkel gondolt vissza, az együtt töltött pillanatok-
ra. Pezsgős koccintással búcsúztattuk az óévet. Sokan megtették 
újévi fogadalmaikat, és már elkezdtük tervezgetni a következő évi 
programjainkat. 

Állandó foglalkozásaink között szerepel a csiga-pöndörgetés, a 
lelkigyakorlat, a kártyázás, a horgolás, és a tánc.

Reméljük sikerült ízelítőt adni kedves kis közösségünk életéből.
Molnár Marianna klubvezető
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Újévköszöntő
A hagyományokhoz híven január első napján, Polgár főterén 

Városi Újévköszöntő ünnepséggel üdvözöltük a 2020-as évet.

Az új év, új életet, új reményeket ad. Mindenkinek boldogságot, 
békét kívánunk és új terveket szövögetünk. Keresünk valami meg-
ígérni valót, valami fogadalmat, amit betartva, szebbé tudjuk ten-
ni életünket az újesztendőben. A új év első napja a hagyományok 
sorában  a legfontosabb ünnep. A Városi Újévköszöntő ünnepség 
rendezvényeink sorában is kiemelkedő fontossággal bír és igen 
népszerű a lakosság körében. Tóth József polgármester köszöntő-
jében kifejezte jókívánságait városunk lakói felé, majd a Polgári 

Lovas Hagyományőrző Egyesület huszárainak közreműködésével 
meggyújtásra került az életerőt szimbolizáló „Város Tüze”. Amíg 
a lángok vidáman pattogva, cikázva beragyogták a teret, addig a 
színpadon a ’90-es évek népszerű zenei formációjából, a  Bestiák 
zenekarból ismert Miss Bee énekesnő és táncosai, egy szuper Retro 
Party hangulattal igyekeztek mozgásba hozni a közönséget. A fá-
zós időben igen jólesett a finom, fűszeres, forralt bor és a meleg tea 
is, ami mellett a baráti társaságok, jó ismerősök derűsen köszönt-
hették egymást. A tombolasorsolás izgalmas percei tovább fűtöt-
ték a hangulatot. Hagyományos módon 13 szerencsés szelvény 
tulajdonosa közül került ki az idei év fő nyertese, aki - az állat-
egészségügyi helyzetből adódóan - most rendhagyó módon nem 
egy élő malacot, hanem annak az árát tartalmazó malacperselyt 
nyert. A többiek sem távoztak üres kézzel a színpadról, hiszen a 
Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület jóvoltából egy-egy ér-
tékes ajándékokkal teli dobozt vihettek haza. A tizenhárom tom-
bolán kívül kisorsolásra kerültek a Polgáriak a Városért Egyesület 
ajándékcsomagjai, valamint a polgármester által felajánlott 20 
üveg saját készítésű kézműves pálinka is. A rendezvényt újévi tű-
zijáték zárta, ami nemcsak látványosan szép volt, hanem, zajkeltő 
funkcióját is betöltve, reményeink szerint, távol tart majd minden 
ártó szándékot az új évben.

Boldog új évet, Polgár!
Péterné Kiss Petronella

Vöröskeresztes Hírek
A Vöröskereszt Helyi Szervezete 2020. évben is bővelkedni fog 

a programokban, tennivalókban. Előbb azonban az évvégi esemé-
nyekről. 2019. december 10-13. között sikeres adománygyűjtést 
végeztünk a helyi Copp Áruházakban, közel 500 kg tartós élel-
miszer gyűlt össze, melyet a rászoruló családok karácsony előtt 
kézhezvehettek. 2019. december 3-án ünnepeltük véradóinkat, 19 
véradónk részesült kitüntetésben. Név szerint: ifj. Dobó Adorján, 
Farkas János, Illés Károly, Kathi Imre, Kocsis Sándor, Szarka Judit, 
Varró Zsuzsa, Szilvási József, Tóth János, Kiss Sándorné, Kákóczky 
Tibor, Puskás János Péter, Balogh Lászlóné, Juhász Bertalan, Illés 
Sándor, Bolgár Csaba László, Véber Ferenc József, Vámosi József, 
aki 100-szoros, Kovács Sándor, aki 120-szoros véradó.  Polgári 
szervezetünk vezetője Kiss Ilona a Véradómozgalomért országos 
szintű elismerésben részesült, melyet a budapesti ünnepségen ve-
hetett át. Legközelebbi véradás 2020. február 3. 15.00-18.00 óráig. 

Május 1-én, júniusban a Retro Véradáson és augusztusban a 
Vámpírok Éjszakáján, hagyományoknak megfelelően különböző 
programelemekkel készülünk a véradáson résztvevőknek és csa-
ládtagjaiknak. 

Továbbra is szívesen várjuk a lelkes önkénteseket adománygyűj-
téseinkhez, toborozzuk a vöröskeresztes tagokat, hogy minél töb-
ben vehessenek részt e felemelő, karitatív tevékenységben.

Andorkó Mihályné, vezetőségi tag
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Suli Hírek

ADVENT a JAGSZI-val

A decembert a magyar népi kalendárium 
„karácsony havá” - nak nevezi. A paraszti 
munkák már mind véget értek, eljött a pihe-
nés, a családi együttlét ideje, az egész évben 
végzett munka gyümölcsének megérdemelt 
élvezete. Ebben a békés hangulatban jutott 

idő az ünnepi készülődésre, a számos de-
cemberi jeles nap megünneplésére is.

Iskolánkban is hagyománnyá vált az ad-
venti koszorún a gyertyák meggyújtása ün-
nepélyes formában; az alsó és felső tagozaton 
is egy-egy évfolyam készült verssel, dallal, je-
lenettel a jeles alkalmakra. Negyedik évfolya-
mosaink színvonalas műsorral szerepeltek a 
városi Karácsonyváró Gálán, melyre a tanu-
lókat Czaga-Elek Krisztina, Lukácsné Győrfi 
Lilla és Tóth Istvánné készítette fel.

Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 számú 
„A tanulói lemorzsolódással veszélyezte-
tett intézmények támogatása” című pro-
jekt keretein belül december 19-én  családi 
napot tartottunk a karácsonyi készülődés 
jegyében. A délutáni programok között 
volt kézműves foglalkozás, mézeskalács dí-
szítés, sportverseny, számítógépes játékok, 

illetve ünnepi műsor. Itt megtekinthettük a 
negyedikesek műsorát, valamint a felsősök 
szívhez szóló jelenetét, melyet Kis Boglárka 
tanárnő rendezett, segítője Petrikné Sereg 
Ildikó volt.

Évek óta hagyomány, hogy iskolánk alsó 
tagozata benevez a megyei Benedek Elek 
Versmondó Versenyre. 4 tanulónk képvisel-
te a tagozatot és szép eredményekkel gazda-
godva tértek haza. Illés Gergő 2. c osztály 1. 
hely, Jamriska Lili 2. c osztály 4. hely, felké-
szítjük Farkas Zoltánné. Tiliczky Ágota 4.b 
osztály 1. hely, felkészítő: Lukácsné Györfi 
Lilla. Jamriska Hanna 4.a osztály oklevél, 
felkészítő: Tóth Istvánné.

Gratulálunk és további szép sikereket 
kívánunk a következő évekre is! Boldog új 
esztendőt kívánunk mindenkinek!

Petrikné Sereg Ildikó

Értékes ajándékokat kaptak a tanulók
Az alsó tagozaton a Diákönkor-

mányzat egyik kiemelt feladatának 
tekinti a diákok környezettudatos 
szemléletének formálását. A környe-
zetünk védelme, a fenntartható élet-
mód és ennek részeként a szelektív 
hulladékgyűjtés mind olyan témakör, 
amit nem lehet elég korán gyermeke-
inkkel megismertetni.

Ennek érdekében iskolánk csat-
lakozott a PontVelem Okos Prog-
ramhoz, amely Magyarország egyik 
legjobb gyerekeket fejlesztő kezdemé-
nyezése. A program játékos formában 
ösztönöz a szelektív hulladékgyűjtés-
re, a pénzügyi tudatosságra és a fenntart-
ható életmódra, ugyanis használt elemek, 
kisméretű akkumulátorok, használt mo-

biltelefonok és e-kütyük gyűjtését szor-
galmazza. A szelektív hulladékgyűjtéssel 
a gyerekek pontokat gyűjtenek, a pontok-

kal gazdálkodhatnak és beválthatják 
azokat különböző tárgyi ajándékokra. 
A programban az on-line játékokkal is 
gyarapíthatják értékes pontjaik számát.

Iskolánk lelkes tanulói a tanév kez-
dete óta 154 kg használt elemet, 56 
db használt mobiltelefont és e-kütyüt 
gyűjtöttek, aminek köszönhetően a 
gyerekek által kiválasztott szép aján-
dékokkal gazdagodtak.

A Diákönkormányzat szervezésé-
ben a program továbbra is folytatódik, 
várjuk környezettudatos diákjaink és 
szüleik aktív és támogató közreműkö-
dését.

Czaga-Elek Krisztina, 
Diákönkormányzatot segítő pedagógus

2019. december 15-én isko-
lánk is képviseltette magát a 
harmadik adventi ünnepen a 
helyi művelődési ház által szer-
vezett karácsonyi gála műsor-
ban. 11.A osztályos szakgim-
náziumi tanulóink: Labancz 
Anna, Radics Dzsenifer, Sán-
dor Viktória, Sári Máté, Seres 
Viktória, Szabó Patrik kará-
csonyi táncos produkciót ad-
tak elő. A műsort követően a 

tanulók Nagy Vivien 10.V osztályos 
szakács tanuló közreműködésével az 
általuk készített karácsonyi sütemé-
nyeket kínálták a városlakóknak. A 
sütemények elkészítésében Kovácsné 
Vámosi Mária szakoktató és Agócs 
Zsoltné iskolatitkár segített.

Strubáné Fenyves Anita, 
tagintézmény-vezető
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Anyakönyvi Hírek

JAGSZI Nyílt Hét 2019.
Intézményünk harmadik éve 

ad lehetőséget nyílt hét kereté-
ben 2019. november 18. és 22. 
között a pályaválasztás előtt álló, 
nyolcadikos diákoknak és szüle-
iknek, hogy betekintést nyerje-
nek intézményünk mindennapi 
életébe. Ezen időszakban több 
tanóránk is látogathatóvá vált, 
így az érdeklődők közvetlen és 
valósághű tapasztalatokat sze-
rezhettek a nálunk folyó mun-
káról. Ezzel próbáltunk segíteni 
az érintetteknek a határozott pályaválasztási 
döntés meghozatalában.

A hagyományos Nyitott Kapuk Napja 2019. 
november 21-én zajlott le iskolánkban – főként 
a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola tanu-
lóinak részvételével, de környékbeli általános 
iskolák diákjai is ellátogattak rendezvényünk-
re. Örömünkre szolgált, hogy számos érdeklő-
dőt vonzott ez a beiskolázási esemény. 

Iskolánk tagintézmény-vezetője, Strubáné 
Fenyves Anita tájékoztatta a leendő kilencedi-
keseket az átalakuló szakképzésről, az intézmény 
képzési struktúrájáról, a megszerezhető végzett-
ségekről, és természetesen képekkel szemlél-
tettük a tartalmas diákéletet, a tanórákon kívül 
folytatható, érdekes tevékenységeket is.

Diákjaink szórakoztató műsorszámokkal 
tették vidámmá a hozzánk ellátogató általános 

iskolások délelőttjét.  Vida Vik-
tória tanulószerződéses tanács-
adónak, a Hajdú- Bihar megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
képviselőjének a tájékoztató-
ját Radics Dzsenifer és Szabó 
Partrik 11.A osztályos tanulók 
beszámolója következett az 
iskola diákéletéről, majd  osz-
tálytársaikkal énekeltek Lukács 
Alexander gitár kíséretével. A 
rendezvény második részében 
bemutatóórákon vehettek részt 

az érdeklődő nyolcadikosok eladó-, szakács-, 
valamint pincérgyakorlaton interaktív módon 
betekintést nyerhettek a kereskedelem és ven-
déglátás világába. Digitális mérleg használa-
tát, asztalterítést, szalvétahajtogatást és akár a 
gofrisütést is kipróbálhatták vendégeink.

Jó hangulatban és tartalmasan telt a délelőtt.
Kovácsné Vámosi Mária, 

beiskolázási felelős

Szeretetkabátok a Főtéren

Ennek a jótékonysági kezdeményezésnek 
az ötletét egy önzetlen Bacsó úti lakostól 
kaptuk, aki december elején kiakasztgatta a 
kerítésére a még jó állapotú meleg kabátait 
azzal a céllal, hogy akinek szüksége van rá, 
ingyenesen elviheti onnan. Erre felfigyelve 
szerveztük meg a kabátok adományozásá-
nak szervezett lehetőségét, helyét a közel-
gő karácsonyra kiállított főtéri pavilonok 
egyikében alakítottuk ki. Elképzelésünk 
szerint jó állapotú, mindenféle méretű 
kabátokat, meleg sapkákat, sálakat , kesz-
tyűket vártunk felajánlásra, amelyekből az 
arra rászoruló polgári emberek bátran vá-
logathatnak majd. A közösségi oldalakon 
igyekeztünk tájékoztatni a város lakosságát 
erről az adománygyűjtő akciónkról, mely 
december első hetében indult, a SZERE-
TETKABÁTOK elnevezést kapta és szlo-

genje HA FÁZOL, VIGYÉL 
EGYET ! lett. Nagy öröm-
mel tapasztaltuk, hogy a 
jószándékú kezdeményezést 
a polgári lakosok önzetlenül 
támogatták, már másnaptól 
kezdték hozni az adomány-
ra szánt meleg holmikat és 
rövidesen megjelentek azok 
is, akiknek szükségük volt 
rá. Jó volt látni az örömöt az 
arcokon, amikor kiválasz-
tották a megfelelő mérete-

ket maguk és gyermekeik számára. Egész 
decemberben szépen fogytak és pótlódtak 
is a meleg holmik, jelenleg is még van le-
hetőség a pavilonba elhelyezni azokat, hi-
szen a hideg téli időjárás indokolttá teszi, 
hogy folytatódjon ez a kezdeményezés. 
Ezért arra kérjük Önöket, továbbra is hoz-
zanak és helyezzenek el a Szeretetkabátok 
pavilonjába téli kabátokat, - mely február 
végéig lesz megtalálható a téren -  ezzel is 
segítve embertársainkon. Polgár lakosai az 
utóbbi időben több nemes célért történő 
összefogásban bizonyították, hogy önzet-
lenek, segítőkészek, ezúton is köszönetet 
mondunk minden jószándékú segítség-
nyújtásért, adományozásért ! Mert jó célért 
együtt tenni jó !

a szervezők nevében: 
Kovácsné Hamar Éva 

Házasságot kötött:
Pető Nikolett – Tisza Sándor

Murvai Katalin Anna – Nagy József Tibor

Akiket újszülöttként 
köszöntünk:

- Rézműves Zsófia Damina
- Lády Zselyke Anna

- Balogh Dzsenet Maja
- Oláh Hanna Bianka 

- Csuhai Zsombor
- Dobó Andrea

- Szatmári Vendel
- Nagy Marcell Noel

- Fehér Lara

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk:
• Seres Istvánné 

szül.: Hadari Klári élt: 64 évet
• Kis Tibor élt: 67 évet

• Nyikon Gyuláné 
szül.: Kanyuk Irén élt: 94 évet

• Fekete Istvánné 
szül.: Zöldi Gizella élt: 81 évet

• Urbán Ferencné 
szül.: Kiss Katalin élt: 89 évet

• Tállai János élt: 81 évet
• Létrai László Géza élt: 72 évet

• Csohány János élt: 78 évet
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World Jumping – a fitnesz új stílusa

Számtalan forrásból hallhattunk, olvashattunk a sportolás adta 
örömök mellett, annak szervezetre gyakorolt jótékony hatásairól. 
A szakemberek azt mondják, hogy minden nap 30 perc séta töb-
bet lendít az egészségi állapotunkon, mint a gyógyszerek, továbbá 
súlyunk karbantartásához legalább napi 30 perc erőteljes test-
mozgásra van szükség. Ehhez természetesen fontos a kitartás és 
a rendszeresség. 

Ma már mindenki megtalálhatja a számára legjobb mozgásfor-
mát, melyet végezhet teremben, vagy szabadban, egyedül, vagy 
csoportosan. Jellemzően az újévi fogadalmak közé tartozik, hogy 

egészségünk érdekében többet mozgunk, melynek betartása már 
több-kevesebb sikerrel történik.  

2017-ben városunkban is megjelent a fitnesz egy új stílusa a World 
Jumping. Ez egy trambulinos edzés, ami azt jelenti, hogy kicsi, nagy-
jából 120 cm átmérőjű, egyedileg formatervezett trambulinon törté-
nik a különböző gyakorlatok elvégzése. Bár a gyakorlatok egyszerűek, 
de a trambulin adta instabilitás miatt még is nehezebbnek tűnnek. Az 
egy órás edzés alatt, kardió, nyújtó, zsírégető és lazító gyakorlatokat 
végzünk, melynek  során nagyon sok izomcsoport kerül megmozga-
tásra, mint pl. a mély hátizom, törzsizom, fenék és combizom. Ám ha 
ez még nem volna elég, további szuper hatásai is vannak, hiszen haté-
kony fogyókúrás program, jobbá teszi az egyensúlyozó képességet, jó 
has, csípő, comb, derék, és popsi formálásra is. 

Városunkban a trambulinos edzés az Egészségfejlesztési Iroda 
szervezésében ingyenesen kerül megtartásra, jelenleg heti két alka-
lommal, képzett tréner irányításával a Művelődési Központban. A 
résztvevők többsége a kezdetek óta stabil tagja a csoportnak, vidám 
hangulatú „ugrálós” közösségé fejlődtünk.  

Kezdőknek és haladóknak egyaránt ajánlott, hiszen a különbö-
ző nehézségi fokok bemutatásával és alkalmazásával mindenki az 
edzettségi állapotának megfelelő gyakorlatot, a neki megfelelő in-
tenzitással végezheti. 

Ha könnyed, élvezetes és egyben intenzív mozgásformára 
vágysz, akkor legyél Te is a kis közösségünk tagja és ugráld át ve-
lünk a világot!  

Molnár Jánosné, szerk. 
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Tisztelt Mezőgazdasági Termelő!

Szépkorú köszöntése
Már az új év első napjaiban köszönthettünk 

szépkorú lakost, mivel 
Dobó Imréné Erzsike néni január 5-én 
családja körében ünnepelte 90. életévét. 

E jeles évforduló alkalmából 
Tóth József polgármester is felkereste az ünnepel-
tet és tolmácsolta az önkormányzat jókívánságait. 

Még nagyon sok erőben, egészségben eltöltött 
boldog éveket kívánunk!

Molnár Jánosné, szerk.

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben az őstermelői 
igazolvány betétlapja lejárt, úgy a 2020.évi érvényesítést, 
2020. január 2.-tól 2020. március 20.-ig teheti meg, tele-
fonos egyeztetés alapján. 

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

Makó László, falugazdász +36-20/498-8887

(fizetett hirdetés)

Szelektív szállítási időpontok Polgár 2020.

Áthelyezett 
hulladékszállítási napok

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)

A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje

Hétfő – Szerda: 08.00 – 12.00 óra
Kedd: az ügyfélfogadás szünetel

Csütörtök: 08.00 – 17.00 óra
Péntek: 08.00 – 13.30 óra



Újévköszöntő képekben  


