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Városházi Hírek

Engedélyezett szabadtéri égetés

Február 20-án ülésezett a képviselő-testület, melynek napiren-
di sorában több,  egész évre vonatkozó döntést hozott meg. Ebbe 
a körbe tartozik a város költségvetése is, melyet egyhangú szava-
zattal fogadtak el a képviselők. (A költségvetésről bővebben a 4-5. 
oldalon lehet olvasni.)

2020. április 1-től változik a szociális étkezés térítési díja, mely 
kiszállítás nélkül bruttó 445,- Ft-ról 550,- Ft-ra, kiszállítással 535 
Ft-ról 650 Ft-ra módosul. 

Beszámolt elmúlt évi munkájáról az Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár, illetve elkészítette a 2020. évi munkatervét 
és a városi rendezvénytervet, melyet szintén elfogadott a képvise-
lő-testület. A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság javaslatára 
feladatul kapta az intézmény vezetése, hogy a munkaterv egészül-

jön ki június-július hónapokban kulturális szórakoztató rendez-
vényekkel. A városi rendezvényterv megvalósítására 13.000.000 
Ft-ot hagyott jóvá a képviselő-testület az önkormányzat költség-
vetésében, mely most is változatos programokat kínál, melyben  
minden korosztály megtalálhatja a számára kikapcsolódást, szó-
rakozást nyújtó lehetőséget. 

A helyi értékeink megmentéséért munkálkodó Polgári Telepü-
lési Értéktár Bizottság is beszámolt a 2019. év II. félévében végzett 
tevékenységéről, mellyel törvényi előírásnak tesz eleget. A jelenleg 
nyilvántartott nemzeti értékek száma 15. A bizottság munkájáról 
az összegyűjtött helyi értékekről bővebben lehet tájékozódni a 
www.polgar.hu weboldalon, a Polgári Települési Értéktár fül alatt.  

Molnár Jánosné, szerk.

A tavasz közeledtével, a kedvező időjárás hatására lassan meg-
kezdődnek a kerti nagytakarítási munkálatok, melynek része le-
het a száraz növényi hulladékok elégetése is. A város környezetvé-
delméről szóló önkormányzati rendelet évente két időszakot jelöl 
meg, melyben végezhető szabadtéri égetés. 

A tavaszi idényben március 16-tól április 30-ig lehet a száraz 
növényi hulladékot szabadtéren elégetni.

Kérjük a fenti időpont betartását!
Molnár Jánosné, szerk

Tájékoztató helyi 
adórendelet változásáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy Polgár Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 1/2014. 
(I.31.) önkormányzati rendelete alapján 2020. január 01. napjá-
tól a magánszemélyek kommunális adója 9.000 Ft-ról 7.000 Ft-ra 
csökkent. Az adócsökkentésről szóló határozatokat, valamint az 
első félévre vonatkozó befizetéshez szükséges csekkeket február 
első hetében valamennyi adózó részére postáztuk. Amennyiben a 
kommunális adót érintő adókötelezettségben változás történt (in-
gatlan adás-vétel, öröklés, stb), úgy a tulajdonosok az ezt igazoló 
okirat bemutatásával és az erre a célra szolgáló „adatbejelentés” 
nyomtatvány kitöltésével kötelesek megtenni a bejelentést. 

Tájékoztatjuk továbbá a gépjárműtulajdonosokat, hogy akinek 
2020. január 01-jétől a gépjármű tulajdonjogában vagy a gépjár-
műadó mértékében változás következett be határozattal értesí-
tettük a változásról, amelyhez mellékeltük a postai csekkeket is. 
Amennyiben van olyan gépjármű az adózó tulajdonában, amely-
lyel kapcsolatban adóösszegváltozás nem következett be (vagyis, 
amelyről nem kapott határozatot), úgy az arra vonatkozó gépjár-
műadó összegét az adószámla kivonattal kiküldésre kerülő csek-
kel kell befizetni.

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy március első hetében pos-
tázzuk az I. félévi adószámla kivonatokat, amely sem a kommu-
nális adó, sem pedig a gépjárműadó határozatokban szereplő fize-
tendő adókat és csekkeket nem fogja tartalmazni (vagyis azokat, 
amelyekről korábban határozatot kapott). 

Felhívjuk az egyéni vállalkozók és gazdálkodó szervezetek fi-
gyelmét, hogy a kötelező elektronikus ügyintézés biztosítása érde-
kében számukra kizárólag elektronikus (ügyfélkapus, cégkapus) 
tárhelyükre fog érkezni a tájékoztatás. Az esetleges problémák 
elkerülése érdekében kérjük, folyamatosan gondoskodjanak saját 
tárhelyük megtekintéséről, a küldemények letöltéséről, valamint 
az egyéni vállalkozók az adóbefizetéseikhez szükséges csekkek 
beszerzéséről. Az adószámla kivonat a https://ohp-20.asp.lgov.hu 
(E-Önkormányzat) érhető el ügyfélkapus bejelentkezést követően 
az „adóegyenleg lekérdezése” menüpontban. 

 
Polgármesteri Hivatal  

Húsvéti kirakodóvásár a 
polgári termelőkkel

A „Polgári Hurka-pite” Fesztivál állandó programeleme a hús-
véti kirakodóvásár, mely az idén is beépül a rendezvénybe. Az elő-
ző években már tapasztalhattuk, hogy a vásári forgatag portékái 
között egyre több kézműves terméket kínálnak a készítők és a ter-
melők, melyet egyrészt esztétikai szempontból, míg az élelmiszer 
jellegű termékeket az ízük, valamint termelési és előállítási sajá-
tosságuk miatt veszünk meg előszeretettel. 

Ezúton hívjuk és várjuk az április 4-ei fesztiválra azokat a pol-
gári vállalkozókat, termelőket, akik szívesen bemutatnák az álta-
luk készített termékeiket! Az árusítás továbbra is térítésmentes, de 
közterület használati engedély köteles, melyet a Polgári Polgár-
mesteri Hivatalban, Brieger Sándor közterület-felügyelőnél lehet 
igényelni 2020. március 20-ig. Bővebb felvilágosítás kérhető az 
52/573-517-es telefonszámon. 

Molnár Jánosné, szerk.

Személyi változás a nem-
zetiségi önkormányzatnál
Az őszi választás során a roma nemzetiség is megválasztotta 5 

fős képviselőit, így megalakult a Polgári Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat. Szitai István képviselő 2020. február 21. napjával 
lemondott képviselői mandátumáról, így helyébe a következő 
legtöbb szavazatot kapott Rácz Gyula (41 szavazat) lépett ötödik 
tagnak. 

Helyi Választási Iroda
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Virágzó növényház
2019 végén Polgár Város Önkormányzata másodjára is kiegé-

szítő támogatási kérelmet nyújtott be a Belügyminisztériumhoz 
„Mezőgazdasági Startmunka Mintaprogram” továbbfejlesztése 
érdekében. A kiegészítő támogatás pozitív elbírálása után 2020 
februárjában megkezdődött a második komplett HÍRÖS A 10-es 
típusú (10*40 méter) alagút rendszerű növényház építése. Az új nö-
vényház rendelkezni fog belső épület gépészeti fűtéssel, termesztő 
asztalrendszerrel, valamint szellőztető automatikával. Terveink 
szerint ebben a növényházban évelő virágokat, sziklakerti növé-
nyeket, örökzöldeket és dísznövényeket termelünk, szaporítunk.

Az egynyári virágok nevelése már megkezdődött, amelyek ki-
ültetését majd közfoglalkoztatottak segítségével végezzük a mező-
gazdasági program részeként. 

A növényházban nevelt virágokra sokszínűség és fajtagazdagság 
jellemző a minőség mellett, amelyből az idei első lakossági érté-
kesítésen a közelgő HURKA-PITE fesztiválon április 4.-én lehet 
vásárolni is.

Fotódokumentáció a fóliaépítésről, virágnevelésről, kiültetésről 
a város honlapján megtalálható (www.polgar.hu).

Csibi Lajos programvezető

TÁJÉKOZTATÁS BEÍRATKOZÁSRÓL
Tisztelt Szülők!

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde, a 2020/2021-es nevelési 
évre az alábbi időpontban várja az óvodás és bölcsődés korú 

gyermeküket beíratni szándékozó szülőket:
Beiratkozás ideje:

2020. április 21-től – április 23-ig (keddtől – csütörtökig) 
8.00-tól – 16.00-óráig

Beiratkozás helye:
4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5.

Kérjük, a beiratkozáshoz feltétlenül 
hozzák magukkal az alábbi dokumentumokat:

• A gyermek anyakönyvi kivonatát
• TAJ-kártyáját

• Lakcímet igazoló kártyáját
• Gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzetéről szóló határozatát.
Peténé Molnár Éva, intézményvezető

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!

TÁJÉKOZTATÁS

a nyári takarítási szünet ütemezéséről
Tisztelt Szülők!

A 2019/2020-as nevelési évben az alábbiak szerint alakul a 
nyári kötelező takarítási szünet:

Óvoda
2020. június 29-től – július 24-ig

Takarít: Bessenyei úti óvoda
Ügyeletet tart: Móra úti óvoda

2020. július 27-től – augusztus 21-ig
Takarít: Móra úti óvoda

Ügyeletet tart: Bessenyei úti óvoda

Bölcsőde
2020. július 27-től – augusztus 07-ig

Takarít: Bölcsőde 
Ügyelet nincs

Peténé Molnár Éva, intézményvezető
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2020. évi költségvetés - Interjú Tóth József 
polgármesterrel

A 2020. évi költségvetés 
megtárgyalása volt kiemelten 
fontos napirendi pont a febru-
ár 20-i képviselő-testületi ülé-
sen. A költségvetés főösszege 
3.259.570.897 Ft, melyet a hét-
köznapi életben elérhetetlenül 
soknak tarthatunk, azonban 
ebből az összegből a városi köz-
szolgáltatásoktól kezdve az in-
tézmények működtetésén át, a 
karbantartási, felújítási, beruhá-
zási munkálatokig, sok mindent 
finanszírozni szükséges. Egy 
költségvetés akkor mondható 
jónak, ha reális kiadások és be-
vételek szerepelnek benne, melyek majd az év 
folyamán teljesíthetők. De hogyan is állt össze 
és mit tartalmaz városunk költségvetése? Er-
ről kérdezem Tóth József polgármestert.

- Mikor kezdődött a város éves költségve-
tésének összeállítása? Milyen alapelveket 
kellett szem előtt tartani? 

Az önkormányzat költségvetése, a képvi-
selő-testület által elfogadott Gazdasági Prog-
ram alapján, a hatályos törvények és ágazati 
jogszabályok betartásával, az elmúlt év nov-
ember végén elfogadott koncepció figyelem-
bevételével készült. 

- Az előző évekhez képest az idén köny-
nyebb vagy nehezebb volt-e összeállítani a 
büdzsét? 

A költségvetés összeállítása az év egyik leg-
nehezebb feladata, amely nagy szakértelmet 
és komoly tapasztalatot is igényel. A jelentő-
sége abban rejlik, hogy ez a rendelet határozza 
meg az önkormányzat tárgyévre vonatkozó 
pénzügyi lehetőségeit, benne a működésre, 
a felújításra és a fejlesztésekre rendelkezés-
re álló pénzügyi kereteket.  Hogy könnyebb 
vagy nehezebb-e a 2020. évi büdzsé, inkább 
úgy fogalmaznék, mindig egy kicsit másabb, 
mint az előző években volt. 

- A központi költségvetésből kapott nor-
matív támogatással teljesíthető a feladatel-
látás? 

A központi költségvetésnek, a feladat fi-
nanszírozás elve alapján, minden törvény 
által előírt és így kötelezően ellátandó ön-
kormányzati feladathoz biztosítania kellene 
a forrást, - hétköznapi megfogalmazásban 
ide kellene adnia azt a pénzt, amibe a feladat 
elvégzése az önkormányzatnak ténylegesen 
kerül. Sajnos ez az idén sem teljesül, hiszen 
az ügyeleti ellátást, a védőnői szolgálatot, a 
közművelődést, az útfenntartást, vízelveze-
tést, hulladékgyűjtést a városunkban műkö-

dő intézmények finanszírozását és még so-
rolhatnám azon feladatokat, amelyeket saját 
adóforintjainkból kell kiegészíteni. Ha ehhez 
még mellé teszem, hogy az egy lakosra jutó 
adóerőképesség alapján tovább csökkentik a 
helyhatóságokat megillető központi támoga-
tást, ráadásul a hosszútávú közfoglalkoztatási 
programokhoz önerőt kell bevállalni, akkor 
tényként megállapítható, hogy a saját bevé-
teleink fölött nem rendelkezünk szabadon. A 
szabadfelhasználású saját bevételeink jelentős 
része, - jellemzően ezek a helyi adóbevételek 
- a fentiek alapján már a költségvetési terv 
készítése előtt erősen, mintegy 50-60%-ban  
determinált. 

- Önkormányzati szinten elsősorban a 
dolgozói állományt foglalkoztatta, hogy 
lesz-e elbocsátás? 

Nem tervezünk létszámleépítést, sem 
elbocsátást, ugyanakkor szükséges a fog-
lalkoztatás folyamatos hatékonyságvizsgá-
lat is. Kiemelt figyelmet kap a következő 
évekre kiható előmeneteli és képzési terv, 
hogy az elvégzendő önkormányzati felada-
tokhoz szakképzett munkaerő álljon majd 
rendelkezésre. Az idei évre azt a célt tűztük 
ki, hogy senkinek ne csökkenjen a jöve-
delme, ahol a központi bérintézkedés nem 
érvényesült, vagy éppen bértorlódást oko-
zott, ott saját döntésünkkel igyekeztünk a 
fizetéseket reálszinten tartani. A kormány-
zati előírások alapján jelentősen csökken 
viszont a közfoglalkoztatásba bevonható 
létszám. Március 1-től az intézményi köz-
foglalkoztatásba legfeljebb 58 fő kap lehe-
tőséget, míg a start munkaprogramokban 
maximum 107 fő létszámmal indulhat a 
mezőgazdasági, a helyi értékteremtő és a 
szociális közmunka.

- Ha már a közmunkaprogram szóba ke-
rült, mi az elvárás ez évben?

Kevesebb létszámmal, hatéko-
nyabb munkaszervezéssel, erőtelje-
sebb kontrollal tervezzük végrehajta-
ni a jóváhagyott programot. A célunk 
hasonló, mint amit tavaly megfogal-
maztunk. Újra megerősítem. Szeret-
nénk a fásítást, a virágosítást tovább 
folytatni, fácánt nevelni, tojó tyúk 
állományt bővíteni, a mezőgazdaság 
területén pedig több zöldséget, gyü-
mölcsöt termeszteni. Utca bútorokat, 
padokat, korlátokat, tájékoztató táb-
lákat és elárusító pavilonokat gyár-
tunk, járdákat és önkormányzati 
utakat javítunk a helyi értékteremtő 
programban. Szeretnénk, ha a köz-

munkásaink napi közterületi ténykedése által 
is még inkább tiszta, rendezett, biztonságos és 
virágos lenne a városunk.

- Polgármesterként, munkáltatóként ho-
gyan jellemezné, foglalná össze a  minimál-
bér emelésének hatásait?

Az sajnálatos, hogy a munkaadói és mun-
kavállalói oldal nem tudott időben megegye-
zésre jutni a bérkérdésben, így ez ismét a kor-
mány kezébe került, mint eldöntendő kérdés. 
Az jó, hogy megemelkedett a minimálbér 
161.000 forintra, a garantált szakmunkásbér 
pedig 210.600 forintra, de az önkormányzati 
költségvetés készítőinek egyfelől a kormány-
zati ellentételezés bizonytalansága, másfelől 
pedig a kötelező emelkedés által jelentkező 
bértorlódás kezelése okoz fejtörést. Egyre ne-
hezebb pótolni, illetve megtartani a jól kép-
zett szakembereket. 

- A lakosságot érintően fontos kérdés, hogy 
az idén tervez-e a költségvetés a saját bevétel 
növelése érdekében adóemelést, vagy új adó 
bevezetését?

Ez ügyben a költségvetési koncepcióban 
foglaltak érvényesülnek, melynek érelmében 
adó emelésre vagy új adónem bevezetésére 
nem kerül sor. Sőt adócsökkentést hajtunk 
végre, s tudomásom szerint az érintettek már 
is kézhez kapták a határozatokat, miszerint 
ez évtől a kommunális adó mértéke 9 ezer 
forintról 7 ezer forintra csökkent. A korábbi 
években keletkezett tartozások, illetve az adó 
elmaradások beszedésére, akár hatósági úton 
történő behajtására is erős felhatalmazást 
ad a rendelet, mert a költségvetési egyensúly 
megtartása érdekében erre nagyon is szüksé-
günk lesz. Az adófizetési morál egyre javul, s 
a hatósági iroda adataiból az látszik, hogy je-
lentős elmaradás csupán a mezei őrszolgálat 
esetében egy-két nem fizető földtulajdonos 
esetében merült fel. 
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- Tudjuk, hogy vannak kötelezően ellá-
tandó feladatok, de ezen túlmenően milyen 
önként vállalt feladatok teljesítésére nyújt 
lehetőséget a költségvetés? 

Továbbra is fenntartunk minden szociá-
lis támogatási konstrukciót, igy a települési 
támogatások körében a tűzifa programot, 
a lakókörnyezet rendben tartását segítő 
szolgálatást, a szociális étkeztetés, a házi se-
gítségnyújtás térítési díjának támogatását. 
A fiatalabb korosztályt segítő felsőoktatási 
ösztöndíjat, az iskolába járóknak a bérlettá-
mogatást, a fiatal családosoknak pedig az első 
lakáshoz jutást könnyítő vissza nem térítendő 
támogatást a jövőben is működtetjük.

Segítjük a helyi sport és civil egyesületeket, 
az alapítványokat. Továbbra is hasonló nagy-
ságrendben támogatjuk az értéket mentő helyi 
kezdeményezéseket, a közéleti programokat, 
ünnepi megemlékezéseket, a kulturális esemé-
nyeket és hagyomány őrző fesztiválokat.

- Milyen fejlesztési elképzelések tudnak 
megvalósulni az idén?

Szeretnénk, ha a Gazdasági Programban 
rögzített fejlesztési célokból, az előző   évek-
ben megnyert pályázatokkal elindított beru-
házásokból minél többet megvalósítani. Az új 
ciklusprogram elfogadásáig arra törekszünk, 
hogy a korábban elnyert pályázati támoga-
tásokból a szennyvíz beruházás, a kerékpár-
út építés, a szociális konyha korszerűsítés, a 
Papp tanyára vezető út felújítás, a fóliakerté-
szet megvalósuljon. Az igazi kihívás, a jövő 
évek nagy feladat a 2021-2027 közötti Európai 
Uniós költségvetés ciklus pályázati lehetősé-
geinek a kihasználása lesz.

- Nagyon fontos kérdés a hitel, illetve az 
eladósodottság? 

A fejlesztések megvalósításában a legfonto-
sabb kérdés az, hogy összhangba lehet-e hozni 
a pályázatokon elnyert támogatási összeget a 
megvalósításhoz ténylegesen szükséges for-
rásigénnyel. Jelenleg az önkormányzati rend-
szerben, mint ahogy a tavalyi esztendőben is 
így volt, ez a legnagyobb feszültséget okozó 
ellentmondás. Polgár város nyertes pályáza-
tai körében a kerékpárút projektnél látunk 
jelentős finanszírozási bizonytalanságot. Ha a 
közbeszerzési eljárás lezárásaként, nem sikerül 
időben a szükséges fedezetet biztosítanunk a 
legjobb ajánlatott benyújtó vállalkozónak ak-
kor a beruházás meghiúsulhat, így vissza kel-
lene adnunk az elnyert pályázati támogatást. 
A közbeszerzési eljárások sikeres lefolytatását 
remélve és a beruházások megvalósítása érde-
kében összesen 93 millió forint hitel felvételére 
vonatkozó korábbi döntést újítottunk meg a 
költségvetési rendeletben. Két másik pályázat-
hoz kapcsolódóan pedig további 10-10 millió 
forint hitel felvételére kértünk a költségvetési 
rendeletben felhatalmazást. 

- A város költségvetése tartalmaz-e várat-
lan helyzetekre tartalékot? 

A város költségvetése ez évben is egyen-
súlyban van, így a bevételek és a kiadások 
összhangja érvényesült. Az általános tar-
talék mértéke alig több mint kilencmillió 
forint, amely az előre nem látható, váratlan 
kiadásokra szolgál. A céltartalékok egyrészt 
a különböző fontos ügyek, az intézményi 
karbantartási, működési, felhalmozási szük-
ségletek finanszírozását szolgálja, másrészt 
az önkormányzati kiemelt célterületek, a 
közfoglalkoztatás működtetésére, valamint a   
pályázatok előkészítésére és megvalósítására 
állnak rendelkezésre.

- Hogyan jellemezhető városunk 2020. évi 
költségvetése?

Ez egy feszes, következetes és kiszámítha-
tó költségvetés, amelynek persze vannak bi-
zonytalanságai. A kockázatvállalás mértéke, 
mind a hitel felvételek, mind az adó bevételek, 
mind pedig a kötelezettség vállalások tekinte-
tében a realitások talaján maradtak. Egy nagy 
kérdés azonban nyitva maradt. A kormány 
tervezi a vállalkozások által fizetett iparűzé-
si adó számításának megváltoztatását, amely 
jelentős hátrányt, mintegy 800 Mrd Ft bevétel 
kiesést okozhat az önkormányzati rendszer-
nek. Ha a jelenleg ismert módon lép életbe a 
jogszabály, akkor az a városunk költségve-
tésében mintegy 35-40 millió forint bevétel 
kiesést eredményezhet. Erre a helyzetre is fel 
kell készülnünk, s van ugyan egy vészforgató-
könyvünk, ami nem kellemes intézkedések-
ből áll, de jobb lenne, ha a kormányzat eláll-
na az önkormányzatokat kifejezetten nehéz 
helyzetbe hozó tervétől. A fentiek figyelembe-
vételével is fontos lesz a költségvetési rende-
let végrehajtása során a folyamatos kontroll, 
s amennyiben szükségessé válik, akkor az év 
közbeni rendeletmódosítás sem kizárt.

Végül, köszönetet mondok az intézmény-
vezetőknek, gazdasági felelősöknek, a hivatal 
vezető köztisztviselőinek, a Polgári Idősügyi 
Tanács, a Pénzügyi és gazdasági bizottság, 
valamint a Humánfeladatok és ügyrendi bi-
zottság tagjainak, hogy támogatták, a kép-
viselőknek pedig, hogy egyhangú szavaza-
tukkal elfogadták Polgár Város 2020. évi a 
költségvetését. 

Köszönöm az interjút!

Molnár Jánosné, szerk.

Kereszténybál
Hamvazószerdát megelőző hétvégén 

ismét megrendeztük a „Jótékonysági Ke-
resztény Bált”.

 A bál lehetőséget ad arra, 
hogy a böjti időszak előtt mi 
keresztények szeretetteljes 
légkörben együtt szórakoz-
zunk, beszélgessünk. Ren-
dezvényünket megtisztelte 
jelenlétével Tóth József pol-
gármester úr és Kovács Imre 
református lelkipásztor. Maga 
László esperes-plébános atya 
megnyitó gondolatai után az 
Újtikosi Borockás Néptánc-
együttes műsora következett. 

Egy rendezvényen fontos, 
hogy mi kerül az asztalra és 
ki szolgáltatja az egész éjsza-

kán át tartó mulatozáshoz a zenét. Hagyo-
mányainkhoz híven ebben az évben is a 
Valentin Cukrászda és Kisvendéglő csapa-

tának köszönhetjük a bőséges vacsorát és 
a kedves felszolgálást, a zenei hangulatról 
pedig Sashalmi Krisztián gondoskodott.

Minden évben nagy izga-
lommal várják kicsik és na-
gyok a tombolahúzást, mely-
nek nyereményei önzetlen, 
nagylelkű emberek adománya-
iból tevődnek össze, kiknek 
neve a sorsolás előtt elhang-
zott. Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindenkinek, akik 
valamilyen formában hozzájá-
rultak a bál sikeres megvalósí-
tásához.

Római Katolikus 
Egyházközség 

Képviselőtestülete
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Emlékezés

dr. Gáspár Etele emlékére

(1937-2020)

dr. Gáspár Etele 1937. áp-
rilis 7-én született Kismar-
ján. Édesapja is körzeti orvos 
volt. Öten voltak testvérek, 
valamennyien fiúk. Közülük 
két fiú mérnökként, három 
orvosként diplomázott. Isko-
láit Debrecenben és Berettyó-
újfalun végezte. Iskolai évei 
alatt versenyszerűen sportolt, 
ifjúsági országos szabadfogá-
sú birkózó bajnok volt. Tanul-
mányait kitűnő eredménnyel 
végezte. Édesapjának földjei is 
voltak, emiatt kuláklistára ke-
rült és nem vették fel az egye-
temre, így orvos műszerész 
végzettséget szerzett. Miután 
a párt is úgy akarta, sikerült 
az orvostudományi egyetem-

re bejutnia, amit kiváló eredménnyel elvégzett. Először Hajdúszo-
boszlón kezdett dolgozni, majd 1970-ben Újtikosra került, és onnan  
járt be Polgárra. Itt volt először körzeti orvos majd háziorvos.1971-
2003-ig Polgáron volt körzeti, majd háziorvos, közben 3 évig Líbiában 
dolgozott. 1990-től intézményvezető főorvos lett, sokat dolgozott a 
rendelő jobb műszerezettségének ellátásáért. Saját kapcsolatai révén 
laboratóriumot hozott létre a rendelőben. Kitűnő orvos volt, alapos, 
megfontolt, nagy tudással rendelkező. Mint sebészorvos is sok szak-
sebésszel felvehette volna a versenyt. Fogorvosként is megállta a he-
lyét, sportorvosként is dolgozott. Kollégáitól is megkövetelte a precíz, 
pontos munkát. Véleményét mindig elmondta, kollégái tisztelték. 
1990-től képviselő és alpolgármester volt 1994-ig, a választások után 
nem sokkal a polgármester lemondott, az új választásig ő látta el a fel-
adatot. Nehéz, állandóan változó önkormányzati munka volt. 2002-
ig kétszer újraválasztották. Mindig tevékenyen részt vett a képviselői 
munkában. Én 1976-tól ismertem meg közelebbről, amikor a gimná-
ziumi tornateremben focizgattak együtt. Nagyon jószívű, életvidám, 
jó barát volt. Szeretett sportolni. Vitorlázó repülő oktató volt, motor-
csónakozott, síelt, vízisíelt, sárkányrepült, vadászott és sportlövő is 
volt. Nyugdíjasként visszahúzódó, zárkózott életet élt. A munkája és 
élete jelentős részét Polgáron  a polgári lakosokért végezte. Nagyon 
szerette a várost, amikor felszállt repülővel mindig útba ejtette Pol-
gárt, majd elmesélte mi újat látott a magasból.  Sajnálatos, hogy éle-
te során semmilyen elismerésben nem részesült a város részéről. Ma 
már csak nagyon magasból, ahova a repülők se jutnak el, tekinthet le 
Polgárra. 

Nyugodjon békében, emlékét kegyelettel megőrizzük!

dr. Hatvani Zsolt, képviselő

Néma főhajtással és megemlékezéssel indult a képviselő-testületi ülés, mivel városunk két ismert közéleti személyétől is búcsúznunk kellett 
február hónapban. 

dr. Gáspár Etele főorvos több évtizeden át gyógyította háziorvosként a lakosságot és mellette három ciklusban volt önkormányzati képviselő. 
Személyéről, munkásságáról dr. Hatvani Zsolt önkormányzati képviselő emlékezett meg. 

Darai Gyula tanár, testnevelőként pedagógusi pályája során több száz diáknak adta át a sport szeretetét, illetve több évfolyamot osztályfőnök-
ként koordinált, választott képviselőként a lakosságot képviselte. Személyéről, munkásságáról Molnár János önkormányzati képviselő emléke-
zett meg. 

Darai Gyula emlékére

(1931-2020)

Ismét szegényebbek lettünk egy 
legendával, hisz Darai Gyula neve 
egybeforrott városunk utóbbi fél év-
századának történetével.

Amikor 1953-ban ide került 
Polgárra, nagy elánnal, fiatalos len-
dülettel vetette bele magát a tanári 
pálya kínálta lehetőségek megvaló-
sításába. Testnevelő tanár volt. Ge-
nerációk nőttek fel a keze alatt. 

Sokoldalú emberként ismert Őt 
meg városunk közössége. 

Ki-ki olyan emléket őriz róla, 
amelyek a legkedvesebbek számára;
-  ki a szigorú és mégis emberséges 

tanárra,
-  ki az atlétikai és tornaversenyekre 

felkészítő edzőre,
-  ki a járási, megyei versenyek szervezőjére, bonyolítójára gondol vissza,
-  sok diák emlékszik az újító szellemű tanár bácsira, aki a 60-as évek elején 

a Beatles együttes zenéjére komponált tornavizsgát, - természetesen óriási 
sikerrel, 

-  vannak akik a szenvedélyes természetbarát sportvadászra, sporthorgászra,
-  és olyanok is vannak, akik a néptánc szerelmesére, a  néptánc oktatóra, 
-  de olyanok is vannak az iskolaépítő emberre emlékeznek azokból az idők-

ből, amikor a Móricz úti iskolabővítés folyt,
-  és hát ki ne emlékezne az ügyes kezű barkácsolóra, fafaragóra, akinek keze 

munkáját városunk egyik köztere is őrzi a Milleneumi emlékparkban, 
-  aztán nem feledhetjük a közéleti embert sem, amikor önkormányzati kép-

viselőként szolgált.
Bizonyára a sor még folytatódhatna, hisz mindenkinek más – más kötődése 

volt hozzá. Sokrétű tevékenységét több alkalommal ismerték el kitüntetéssel.
Hosszú évek óta már nem Polgáron élt, de mindig figyelemmel kísérte vá-

rosunk történéseit.
Legutóbb 2018-ban, amikor szerveztük a Polgárról elszármazottak talál-

kozóját, beszéltem vele. A hangja változatlan, üde, friss és határozott volt, de - 
mint mondta – „a test már nem úgy engedelmeskedik”, mint korábban. Ezért 
is nem tudott eljönni. Az a fajta tanárember volt Ő aki puszta megjelenésével, 
kiállásával tekintélyt tudott parancsolni Így marad Ő meg emlékezetünkben.

Azt talán kevesen tudjuk róla, hogy az ezredforduló környékén írt egy zseb-
könyvet a „Vadászok, horgászok, természetjárók zsebkönyve” címmel. Ennek 
előszavában fogalmazta meg a természet iránti vallomását egyik nagy vadász-
írónk után szabadon;

„Ki, ki a szabadba, ahol a sík rónán bujdosó szelek járnak, ahol nádasok 
sóhajtó sűrűsége hajladozik a mocsár vize fölött, ahol erdők koszorúja övezi 
dúsan a föld homlokát a hegyvidéken. Csak ki a csend hazájába, ahol csillapo-
dik a zaklatottság, ahol füvek, és lombok lehellete tölti meg a  tiszta levegőt” 

2020. február 28.-án helyezték örök nyugalomra Solymáron. 
Nyugodjon békében, emlékét kegyelettel megőrizzük!

Molnár János, képviselő
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Ovi Hírek

„Fagyos téli februárban, 
farsang volt az óvodában…”

A farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó hosszú, vidám, 
télbúcsúztató időszak, amelyet a világ számos országában válto-
zatos módon ünnepelnek.  A hangoskodás, az alakoskodás és a 
mulatozás azonban minden ünneplés közös jellemzője. Különösen 
várt esemény ez a gyermekek életében, izgalommal, vidámsággal 
teli időszak ez számukra. 

Idén a Napsugár Óvoda és Bölcsődében 2020.02.18.-án került 
megrendezésre a farsangi mulatság. Az esemény előtti héten már 
nagy volt az izgalom a gyerekek körében, tervezgették, hogy mi-
lyen jelmezt öltsenek magukra, kinek a bőrébe bújjanak. Az óvó 
nénik versekkel, dalokkal, mesékkel és játékos tevékenységekkel, 
kézműveskedéssel segítették a ráhangolódást. Végre elérkezett a 
nagy nap és már kora reggel örömteli zsivaj töltötte meg az óvo-
dát. A szebbnél szebb jelmezeket örömmel mutatták be a gyerekek 
társaiknak, majd a jelmezesek bemutatkozása után kezdetét vette 
a vidám, játékokkal tarkított mulatozás. A Szülői Szervezetnek kö-
szönhetően minden csoportban finom sütemények és üdítő italok 
is várták a gyerekeket. A csoportokban zajló játékok után az óvoda 
tornatermében egy vidám közös éneklésre, versmondásra, tánco-
lásra gyűltünk össze, hogy hangoskodásunkkal is segítsük a tél 
elűzését. Sajnos az élményekben 
gazdag nap hamar véget ért, de 
a hét folyamán tovább folytat-
tuk a farsangi vidámságot. 

A Méhecske csoportosoknak, 
dr. Baranya Györgyné, Erika 
óvó néninek és Ferenczné Szi-
kora Erzsébet óvó néninek kö-
szönhetően az óvoda minden 
csoportja megismerkedhetett a 
kiszebáb égetés hagyományá-
val. Az eseményre szóló meghí-
vó mellé minden csoport kapott 
egy üres lapot is, amelyre felír-
hatták azokat a rossz dolgokat, 
amelyektől szeretnének megsza-
badulni. A kiszebábbal együtt 
ezek is elégtek és reméljük, hogy 
igazából meg is semmisültek.  
Nagy élmény volt a gyerekek 
számára, az egész óvoda együtt 
zúgta, hogy „Vesszen a tél, jöjjön 
a tavasz!’’ Bízunk benne, hogy a 
jól sikerült, vidám farsangi hét 
után, hamarosan megérkezik 
hozzánk a várva várt tavasz. 

Tóth Marianna 
óvodapedagógus

Élmények, színek 
a vásznon

Szeifert Imre festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás 2020. már-
cius 3-án, kedden 17 órától az Ady Endre Művelődési Központ és 
Könyvtár Megyesi-fivérek termében.

Szeifert Imre nem először vendégszerepel alkotásaival város-
unkban, hiszen 2005-ben már bemutatkozott, még a „régi” mű-
velődési központ falai között. Munkássága révén egy kis időre 
be is kapcsolódott Polgár kulturális életébe, hiszen a 90-es évek 
közepén a debreceni Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör és 
a Kölcsey Ferenc Megyei és Városi Művelődési Központ közös 
szervezésében nálunk megvalósuló nemzetközi alkotótábornak is 
résztvevője volt. Nagy öröm számunkra, hogy ez alkalomból új-
fent itt üdvözölhettük. A tárlatot Dr. Cs. Tóth János művészeti író 
nyitotta meg, aki az alkotói élet sajátos miliőjéből merített rövid 
történeteivel fűszerezte beszédét, mely által megismerhettük a fes-
tőművész személyét és munkásságát. 

A debreceni születésű  alkotó Balmazújvároson él családjával,  
itt végezte általános és középiskolai tanulmányait. A Debrece-
ni Egyetem Bölcsészettudományi Karán 2004-ben diplomázott. 
Festményeivel 1993 óta mutatkozik be folyamatosan a nagykö-
zönségnek, önálló és csoportos kiállítások keretében. Az évek 

során harminc egyéni kiállítás 
alkalmával találkozhattak al-
kotásaival az érdeklődők. Tagja 
a megyei AKT Képzőművészeti 
Társaságnak. Elnöke a Balmaz-
Art Képzőművészeti Egyesü-
letnek. 2005-től szervezi és ve-
zeti a Balmaz-Art Nemzetközi 
Képzőművészeti Alkotótábort. 
Közel húsz nemzetközi mű-
vésztelep munkájában vett részt 
idehaza és külföldön. 2008-ban 
a „Balmazújváros Kultúrájá-
ért” kitüntető díjban részesí-
tette a város önkormányzata, 
2016-ban pedig, jelentős kép-
zőművészeti tevékenységének 
elismeréseként „Holló László-
díj”-ban részesült.

A nagy számú érdeklődőt 
vonzó eseményt a festő mű-
vésztársai is megtisztelték je-
lenlétükkel. A megnyitó alkal-
mával furulyán közreműködött 
Tóth Lili, a Hajdúböszörményi 
Bartók Béla Alapfokú Művé-
szeti Iskola növendéke. A tárlat 
március 23-ig látogatható.  

Péterné Kiss Petronella
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JAGSZI Hírek

A február 14 és 16 között megrendezett „Kultúrházak éjjel-nap-
pal” országos rendezvénysorozathoz csatlakozva, ismét színes prog-
ramokkal várta a közösségi művelődés és a tartalmas kikapcsolódás 
iránt érdeklődőket az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár.

A Magyar Népművelők Egyesülete által tizennégy évvel ezelőtt 
útjára indított eseménysorozat célja, hogy minél többen legye-
nek részesei a közművelődési intézmények által nyújtott kultu-
rális sokszínűségnek. Az idei év jelmondata a címben feltüntetett 
„Mindennap értéket adunk” szlogen. Ezzel kívánjuk jelezni, hogy 
a közművelődés a hétköznapokban is értékes kultúrát közvetít és 
teremt. Intézményünk február 16-án, szombaton a házban műkö-
dő mozgásos tevékenységű csoportok foglalkozásaira, játszóházi 
programra és a helyi zenekarok koncertjeire várta az érdeklődőket.

A kora délutáni óráktól kezdve a művelődési központ színházter-
mében a Polgári Mazsorett és Táncegyüttes, valamint a Polgári Fitt 
Dance Tánccsapat nyílt próbáin Török Judit Kinga és Bócsi Attila 
csoportvezetők segítségével bárki kötöttség nélkül, térítésmentesen 
kipróbálhatta magát ezekben a műfajokban. Az együttesek több 
korcsoporttal dolgoznak, így mindenki megtalálhatta az életkorá-
nak megfelelő programot. Az előcsarnokban helyet kapó kézműves 
játszóházban Papp Anita nemezes alkotó segítségével  dekupázs 
technikával fa hűtőmágnest, gipsz farsangi álarcot és kreatív ko-
kárdákat készíthettek kicsik, nagyok egyaránt. Eközben Török 
Judit Kinga mazsorett és táncoktató a Megyesi fivérek teremben a 
társastáncok alapjaival ismertette meg a tanulni vágyó hölgyeket és 
urakat. A népszerű foglalkozáson leginkább a latin táncok világá-
ból kaphattak ízelítőt a résztvevők. A mini koreográfiák betanulása 
közben önfeledt jókedv alakult ki a túlnyomórészt hölgy vendégek 
között, ami a teljes óra alatt uralta a helységet. Az esti órákban a 
helyi legendának számító Pro Urbe díjas Black Star zenekar és a 
szintén helyi, fiatal tehetségekből álló Bridge zenekar koncertjét él-
vezhette a színházteremben összegyűlt nagy számú közönség.

A közösségi művelődés és a közösségi élet színtereként minden 
évben igyekszünk más - más szeletét megmutatni azoknak a lehe-
tőségeknek, amiket a helyi lakosoknak nyújtani tudunk. Ezekre az 
alkalmakra, eseményekre hívjuk és várjuk az érdeklődőket, részt-
vevőket, legyen szó csoportos klub foglalkozásokról, előadásokról, 
kiállításokról vagy fesztiválokról. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy ezen a napon ilyen sokan részt 
vettek programjainkon és az is, hogy akik hozzánk ellátogattak, a 
visszajelzéseik alapján egy tartalmas, igényes szórakozást nyújtó 
rendezvény részesei voltak. Köszönjük a csoportvezetők önzetlen 
munkáját, a zenekaroknak a színvonalas koncertélményt. 

Péterné Kiss Petronella

Pályaorientációs nap a 
Berettyóújfalui Szakképzési 

Centrum József Attila 
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolájában

„Mindennap értéket adunk”

Iskolánkban 2020.február 14-én került sor a Pályaorientációs 
nap megrendezésére. 

A pályaorientációs nap célja, hogy a gyerekek minél megalapo-
zottabban és időben felkészüljenek a munkavilágába való bekap-
csolódásba, hiszen a jó pályaválasztás hosszú időre befolyásolja a 
tanulók életét. A pályaorientációs napon nem csak a közvetlenül 
a végzős tanulók vettek részt, hanem iskolánk minden tanulója.

• A nap nyitásaként a tűzvédelem fontosságáról hallgattak meg 
a gyereke Takács Ferenc Tűzoltó parancsnok tolmácsolásában egy 
színvonalas, érdekes, de egyben fontos előadást. A tűzvédelmi ok-
tatás célja, hogy a tanulók megismerjék tűzvédelmi jellemzőit, a 
munkafolyamatok, felhasznált anyagok termékek tűzveszélyessé-
gét. A Tűzoltó szakma szép és árny oldalait.

Ezután a tanulói csoportok számára több programlehetőséget 
kínáltunk fel, melyből szabadon választhattak a gyerekek:

• A tiszaújvárosi Tesco Áruház:
• Kukori Húsáruház
• Polgári Outlet Hotel
• Posta
• Az iskolában
Kommunikáció az üzleti életben címmel érdekes, kommuniká-

cióval kapcsolatos feladatokon keresztül ismerkedhettek a tanulók 
az üzleti kommunikációval.  

A rendezvény segítette a tanulókat abban, hogy az érdeklődé-
si körüknek megfelelő pályát, szakmát élőben meg tudják nézni, 
amelyben később sikeresen el tudnak helyezkedni.

Köszönjük az említett cégek, vállalkozások vezetőinek, szakem-
bereinek, hogy fogadták iskolánk tanulóit, hogy lehetőséget adtak a 
szakmalátogatásra segítve ezzel tanulóink pályaválasztási döntését.

Nagyon jó hangulatban, hasznosan telt minden diák számára ez 
a délelőtt. Sok élménnyel, tapasztalattal gazdagodtak.

Strubáné Fenyves Anita
tagintézmény-vezető

Farsang a Nyugdíjas Klubban
A Naplemente Idősek Klubja ebben az évben is megtartotta a 

„Télűző-tavasz- csalogató” zenés táncos mulatságát.
Rendezvényünk megnyitója után, gondozónőink vidám műso-

rával folytatódott az élőzenés vigadalom. Asztalunkról idén sem 
hiányozhatott a hagyományos farsangi fánk és a herőce sem, ami 
tagjaink szorgos munkájának köszönhető. Délutánunk szép kör-
nyezetben és jó hangulatban telt, melyet ezúton is köszönünk az 
Ady Endre Művelődési Központ igazgatójának és dolgozóinak is.

Molnár Marianna, klubvezető
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Suli Hírek

Gyermekvédelmi Szakmai Tanácskozás
Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Köz-

pontjának Család- és Gyermekjóléti Szolgálata a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelően az idei évben is megtartotta az éves Gyer-
mekvédelmi Tanácskozást, melyre 2020. február 24-én került sor. 
A rendezvényen a gyerekvédelem képviselői, a jelzőrendszer tagjai 
jelentek meg, azok a településünkön dolgozó szakemberek, akik a 
gyermekekkel kapcsolatba kerülnek (bölcsődei kisgyermekneve-
lők, óvónők, pedagógusok, védőnők, rendőrök, gyermekjogi kép-
viselő, gyámügyi szakügyintézők). A szakmai tanácskozást jelen-
létével megtisztelte Tóth József polgármester úr, az önkormányzat 
részéről Dr. Sivák Anita jegyző asszony, Andorkó Mihályné iro-
davezető asszony, a képviselő testület részéről pedig Struba József 
a Humán- és Ügyrendi Bizottság elnöke és Kovácsné Hamar Éva 
képviselő asszony.

A Tanácskozást Tóth József polgármester nyitotta meg.  
Évről-évre ezen alkalommal, az előzetesen kiküldésre kerülő 

gyermekvédelmi beszámolókban adtak számot a jelzőrendszeri 
tagok az előző évi munka értékelésével kapcsolatosan. A témában 
összefoglaló tájékoztatót tartott Bartók-Varga Anikó a család- és 

gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője. A szakmai vezető előadá-
sában kitért a főbb problémákra, észrevételekre, amelyek a tagok 
részéről került megfogalmazásra. Kiemelésre került, elsősorban a 
szülői együttműködés hiánya, az igazolatlan iskolai hiányzások 
magas száma, valamint az iskolai magatartási problémák.

Ezt követően a meghívott előadó, Bálint Miklós a Hajdú-Bihar 
Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat Szakértői Bizottságának vezetője a „Gyermekvédel-
mi szakellátásba kerülés folyamata” című előadásában áttekintést 
adott a gyermekek családból történő kiemelésének menetéről, il-
letve a rendszer működésének jelen helyzetéről. Kiemelte, hogy 
Hajdú-Bihar megye vonatkozásában, az elmúlt két évet tekintve 
Polgáron alacsony számú volt a családból való kiemelés. Vélemé-
nye szerint ez a jól működő helyi gyermekvédelmi rendszernek, 
és a jól működő veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszernek 
köszönhető, amelyben a megfelelő szakmai tudással rendelkező 
szakemberek jól végzik munkájukat.

Bartók-Varga Anikó szakmai vezető 

Alsósaink szóban és írásban is megmutathatták milyen ügyesek. 
Többféle iskolai versenyen is összemérhették tudásukat:

A szépolvasó verseny célja az olvasás iránti érdeklődés felkeltése, 
fenntartása, a felolvasás mint élmény átadása a hallgatóság felé, a 
beszédkultúra javítása. 2-4. osztályosaink ismeretlen szöveg felol-
vasásával mutathatták be a felkészültségüket.

Most került sor a szeptemberben indult Szép füzetek- verseny 1. 
fordulójának eredményhirdetésére is. A füzeteket a DIÖK képvise-

Télbúcsúztató 
a könyvtárban

Vidáman  búcsúztunk a hideg, morcos téltől és kacagva hívtuk 
a tavaszt a Városi Könyvtárban  2020. február 23-án délután a Far-
sangi Családi Játszóházban.  

Ez alkalommal is készítettünk különféle kedves vagy rémisztő 
álarcokat. Próbálkoztunk mindenfélével, hogy biztosan elűzzük a 
telet. Még varázspálcát is kreáltunk  -  semmit sem bíztunk a vé-
letlenre - , melynek segítségével „varázsoltunk” magunknak egy 
Bohócot. Nem is akár milyet! Mert ez a bohóc bizony megtanított 
minket sok érdekes dologra. Például, hogy hogyan kell bánni a va-
rázspálcával, megmutatta a legújabb divatot, sőt még a tányérpör-
getés tudományába is bevezetett. De ez mind semmi, mert min-
denki kapott tőle ajándékot, méghozzá egyéni kérésre egyéni lufi 
figurákat. Volt aki repcsit kért, kutyust vagy pillangót, sorolhat-
nám tovább is, mert  ötletekben bizony nem volt hiány.

Aki véletlenül nem volt velünk, annak bizton állíthatom elűztük 
a telet és jönni fog a tavasz. Azoknak pedig akik itt voltak, közösen 
vágtak, rajzoltak, ragasztottak és játszottak, felhőtlen szórakozás 
volt a jutalma. 

Nagyné Erdei Judit

lői zsűrizték és választották ki minden osztályból a legszebbeket. A 
legjobbak jutalomban részesültek. A Lázár Ervin program kereté-
ben a 4. évfolyam a ”- Zümmögj, dalolj, énekelj” -a gyerekdaloktól 
az operáig c. előadást tekintette meg Hajdúböszörményben. Az 5. 
évfolyamosok pedig A Pál utcai fiúk című előadáson jártak.

Az alsó tagozatosok színes jelmezeket öltöttek farsang tiszteleté-
re, hogy vidáman intsenek búcsút a télnek.”

Petrikné Sereg Ildikó 

Pályázati feltételek:
A pályamunkát illetően sem formai, 

sem terjedelmi megkötés nincs.
 Témák: 1. Nemzeti összetartozás – Trianon 100

2.  Szabadon választott
 Nevezési kategóriák: I. Diák  - 14- 20 éves korig • II. Felnőtt

Kötetben már megjelent verssel nem lehet pályázni!
A pályázatokat név, életkor, telefonos elérhetőség megadásával, 
lezárt borítékban kérjük eljuttatni: személyesen a polgári Városi 
Könyvtárba, vagy e-mailben: polgarkonyvtar@gmail.com
Beküldési határidő: 2020. április 3. (péntek)
Az idén a szakmai zsűri által díjazottak mellett, közönségdíjat is ki-
osztunk. A beérkezett pályaműveket április 11-én, - név nélkül, sor-
szám és cím megadásával - kiváló versmondóink Suhajda Sándor-
né és Taskó Zsuzsanna tolmácsolásában közzétesszük a könyvtár 
facebook oldalán. A szavazatok leadásának részleteit ott közöljük. 
Ünnepélyes eredményhirdetés és díjak átadása:
2020. április 17. (péntek) 16.00
További információ: Ferenczné Fajta Mária Tel.: 52/573-425
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 
4090 Polgár, Barankovics tér 6.

V. Versíró pályázat
a Magyar Költészet Napja tiszteletére.
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Házasságot kötött:
Prónay-Zakar Gina – Dobos Viktor

Burka Anett – Rontó Péter

Akiket újszülöttként 
köszöntünk:
Bandula Nikolász

Rostás Viktória Mercédesz
Pintér Noé József
Vámosi Agenor

Bacsó Hunor Vajk
Siroki Hanna Zsófia

Tisza Sándor
Lengyel Róza

Lakatos Loretta Sarolta
Bakó Sándor

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk:

• Kártik József élt: 70  évet
• Rácz Dezsőné szül. Rácz Aranka                     

élt: 82  évet
• Mészáros Balázs élt: 82 évet

• Sári József élt: 80 évet
• Rendes Lászlóné 

szül. Barcsai Mária élt: 68  évet
• Lévai Lukács élt: 83  évet

• Izsvák Dezsőné 
szül. Szentmiklósi Ágnes élt: 78 évet

• Pinke Józsefné 
szül. Sirokai Margit élt: 91 évet

Tisztelt Mezőgazdasági Termelő!
Felhívom a figyelmet hogy amennyiben 

az őstermelői igazolvány betétlapja lejárt, 
úgy a 2020. évi érvényesítést, 2020. janu-
ár 2.-tól 2020. március 20.-ig megteheti 
a csütörtöki napokon 08:00 órától 16:00 
óráig a falugazdász irodában.

Azon gazdálkodók, akik területalapú 
támogatást igényeltek 2019-ben, azoknak 
nitrát adatszolgáltatási kötelezettségük 
van 2020.03.31.-ig. Ehhez szükséges a 
terület helyrajzi száma, blokkszáma és 
amennyiben van talajvizsgálati jegyző-
könyv! Kérem, hogy minden ügyintézés 
alkalmával feltétlenül hozza magával ős-
termelői igazolványát! 

Makó László, falugazdász
                   +36/20498-8887

KORONAVÍRUS (és Influenza-járvány) – Dr. Borók Levente háziorvos tanácsai

Anyakönyvi Hírek
Fehér Józsefné, Ibike néni február 15-én töltötte be 

90. életévét, melyet családja körében ünnepelt. E je-
les évforduló alkalmából Tóth József polgármester is 
köszöntötte és tolmácsolta az önkormányzat jókíván-
ságait. Még nagyon sok erőben, egészségben eltöltött 
boldog éveket kívánunk! 

Molnár Jánosné, szerk. 

Szépkorú köszöntése

Megemlékezés

ifj. Kovács János
1990 - 2010

„Az élet bármilyen mostoha,
elválni megtanít, de feledni soha.

Rövid volt életed, hosszú a bánatuk,
amíg élünk, örökké gyászolunk.”

Halálod 10. évfordulóján fájó szívvel 
emlékezünk: szerető szüleid, testvé-
reid Zsolt, és Krisztián családjával, 

keresztanyád családjával és barátaid. 

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik férjem Sári József temetésén 
megjelentek, ravatalára az emlékezés 
virágait elhelyezték és gyászunkban 

részvéttel osztoztak. 
a gyászoló család

Rövid összefoglaló, arról, hogyan véde-
kezhetünk járvány idején

1. HIGIÉNIA: Gyakori, alapos kézmosás 
javasolt szappannal - vagy ennek hiányában 
alkoholos kézfertőtlenítő használata! Ar-
cunkat is öblítsük le néha, zsúfolt hely után 
nem árt az otthoni ruhacsere! Tüsszentéskor, 
köhögéskor használjunk zsebkendőt, esetleg 
könyökhajlatunkat!

2. VÉDELEM: Maszkot (ún. sebészi 
maszk) annak javasolt viselni, aki maga beteg 
és mégis kénytelen közösségbe menni (pl. or-
voshoz), de nem akar másokat megfertőzni, 
vagy aki rossz szokása miatt enélkül gyakran 
nyúlna a szeméhez, szájához (ezzel megfer-
tőzheti önmagát).

Magasabb védelmi szintű maszk viselé-
se fertőző betegekkel kontaktusba kerülő 
egészségügyi dolgozók számára lehet indo-
kolt. Kérem, ne vásárolják fel a speciális vé-

dőmaszkokat, védőruházatokat, mert nem 
lesz, aki meggyógyítsa Önöket, ha megfelelő 
védelem hiányában megbetegszenek azok, 
akik Önökért dolgoznak!

3. UTAZÁS - MEGFONTOLTAN: Ha 
tehetik, ne utazzanak külföldre, főként Koro-
navírussal fertőzött területekre!

4. TÁRSASÁGI ÉLET: Kerüljék el a zsú-
folt helyeket, nagyobb közösségeket (koncert, 
meccs, bevásárlóközpont, nagyobb rendez-
vények, tömegközlekedés stb.)! Kerüljék a 
szennyezett levegőjű városrészeket!

5. KÖSZÖNTÉS – CSAK SZÓBAN: 
Kerüljék a szükségesnél szorosabb testi 
kontaktust ismerőseikkel (kézfogás, ölelés, 
puszi)!

6. HÁZIORVOSI RENDELÉS: Csak ak-
kor menjen háziorvosi rendelőbe, váróterem-
be, ha feltétlenül szükséges: beteg és halaszt-
hatatlan orvosi vizsgálatra van szüksége! 

Inkább kérjen telefonon időpontot, egyeztes-
sen háziorvosával.

7. A VESZÉLYEZTETETTEK: Különö-
sen óvjuk az időseket, a dohányosokat, a 
krónikus betegeket! (Szerencsére a gyerme-
kek, fiatalok, várandósok az eddigi tapasz-
talatok szerint enyhe tünetekkel átvészelik a 
betegséget.)

8. ELKAPTAM A KORONAVÍRUST?! 
Koronavírus fertőzés gyanúja (fertőzött te-
rületre utazást, fertőzött beteggel történő ta-
lálkozást követően kialakuló légúti hurutos 
tünetek, láz) esetén TELEFONON hívja fel 
háziorvosát. 

A járványügyi szempontból kiemelt koc-
kázatú területekről tájékozódhat: a  https://
koronavirus.gov.hu/ oldalon.

Szerk. 
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2018. évtől csak a telefonon, vagy e-mail-ben megrendelt, előre egyez-
tetett időpontban kérhető a lomtalanítás.
A lomtalanítás a hulladékszállítási díjat megfizető, és tartozással nem 
rendelkező ingatlanhasználó által, Társaságunkkal előre egyeztetett 
napon (csak a megadott lomtalanítási időpontban, szállítási napon, 
max. évi 1 alkalommal), egyedi megrendeléssel kért, házhoz menő 
jelleggel történik. A jelentkezés során szükséges megadni a hulladék 
várható mennyiségét és fajtáját is, amely legfeljebb 1 m3 lehet. 
A lakótelepi övezetekben a közös képviselő kérheti a lakókkal elő-
zetesen egyeztetett időpontban a lomtalanítást.
Lomtalanítás kérése:
Az intézéséhez a következő adatok szükségesek:

• név, cím, a számlán található vevő azonosító,
• elszállítandó lom mennyisége (m3) és fajtája
• elérhetőség (vezetékes, vagy mobil telefonszám)

A további információk és jelentkezés a HHG Nonprofit. Kft Ügy-
félszolgálati irodájában, az alábbi elérhetőségeken:
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 12.
Tel.: +36 20 / 518-2709
e-mail: lomtalanitas@hhgkft.hu
Lomhulladék: olyan -  a háztartásokban keletkező – kommunális 

hulladék, amely mérete miatt a 120 l-es kukába nem fér bele pl. 
matrac, sérült bútor (szétszedve és kötegelve) sérült vagy feleslegessé 
vált (nagyobb) gyerekjáték stb.
Nem kerül elszállításra:

• elbontott gépjármű karosszéria
• építésből – bontásból származó hulladék, nyílászáró
• veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, képcsöves TV stb.)
• elektronikai hulladékok
• ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék
• személyautó-, teherautó-, és traktor gumiabroncs
• háztartási hulladék
• csomagolási karton-, papír-, és műanyag hulladék
• üveghulladék
• kézi erővel nem rakodható, túlsúlyos, vagy túl méretes hulladék

A mindennapokban keletkező nagydarabos lomhulladék, amely 
a kukába nem fér bele, a HHG Nonprofit Kft. hulladéklerakójába 
adható le, nyitvatartási időben (hétfőtől-péntekig 8:00-15:30), té-
rítés ellenében.
Hulladéklerakó címe: 4220 Hajdúböszörmény, Czégényi útfél 
01329/4 hrsz., (Hajdúvid és Hajdúhadház közötti úton), telefon-
szám: +36-52/710-613
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Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét! Segítő közreműködésükben bízva: Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
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