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A 2016. január 1-én hatályba lépő Korm. 
rendelet értelmében a közszolgáltatónak a 
vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 kü-
lönböző űrmértékű gyűjtőedény közül 
a természetes személy ingatlanhasználó 
részére legalább egy olyan gyűjtőedény 
választásának lehetőségét kell biztosítani, amelynek az űr-
mértéke a 80 litert, a lakóingatlant egyedül és életvitelsze-
rűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére 
legalább egy olyan gyűjtőedényt választásának lehetőségét 
szükséges biztosítani, amelynek űrmértéke a 60 litert nem 
haladja meg.

A fenti szabályozásra tekintettel egyeztetésre került sor a 
HHG Kft. képviselőivel. A HHG Kft. vállalja, hogy 60 lite-
res (egyedülálló személy részére) és 80 literes (természetes 
személy ingatlanhasználó részére) gyűjtőedény választható-
ságát biztosítja. Azok a gazdasági társaság telephelyén meg-
vásárolhatók lesznek az érdeklődők számára.

Azok a lakosok, akik az új kukák igénybevétele iránt ér-
deklődnek, a HHG Kft.-től kaphatnak erről tájékoztatást, 
illetve a díjak hamarosan megtalálhatóak lesznek a cég hon-
lapján is: www.hhgkft.hu  

Polgármesteri Hivatal

Bővülő gyűjtőedény 
választék

A Képviselő-testület a 97/2015. (IX.24.) számú határozatá-
ban úgy döntött, hogy a Polgár közigazgatási területéhez tar-
tozó termőföldek őrzésére – az erdőt és halastavat kivéve – 4 
fő mezőőrből álló mezei őrszolgálatot létesít 2016. január 1. 
napjával. A 4 fő mezőőr ettől a naptól közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll Polgár Város Önkormányzatánál. 

Decemberben dr. Gyurosovics József r. dandártábornok 
és  Tóth József polgármester, a fegyveres biztonsági őrségről, 
a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 
CLIX. törvény 19. § (1a) bekezdése értelmében, aláírta az 
együttműködési megállapodást a mezőőri feladatokat ellátó 
személyek ellenőrzése és a vonatkozó törvényben meghatá-
rozott tevékenységük felügyelete, valamint a feladatellátás 
összehangolása érdekében.  

Polgármesteri Hivatal

Együttműködési megállapo-
dás a Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőrfőkapitánysággal

A kertészkedők nagy örömére a városi szennyvíztelepen 
zöldhulladék gyűjtőpont létesült. A hulladék gyűjtőpontra 
való szállításáról mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia, 
ahová kizárólag szerves, növényi hulladék (gally, növényi 
szármaradvány) helyezhető el. 

Ezzel a lehetőséggel mindenki számára betarthatóvá vált 
a tavaly áprilisban elfogadott, a város környezetvédelméről 
szóló rendeletet.  

Polgármesteri Hivatal

Zöldhulladék  
gyűjtőpont létesült

Városházi Hírek

Az étkezők térítési díjaira vonatkozó, a Városgondnokság 
által tett javaslatok 2016. január 1-től az alábbiak:

A bölcsődei ellátottakra vonatkozóan a napi négyszeri ét-
kezést tekintve a bruttó térítési díj 428 Ft/fő/nap összegről 
434 Ft/fő/nap összegre változik.

Az óvodai étkezők esetében a napi háromszori étkezést 
tekintve a bruttó térítési díj 418 Ft/fő/nap összegről 424 Ft/
fő/nap összegre változik.

A 7-10 éves korosztályba tartozó gyermekre vonatkozóan 
a napi háromszori étkezést tekintve a bruttó térítési díj 455 
Ft/fő/nap összegről 461 Ft/fő/nap összegre változik.

A 11-14 éves korosztály számára egy napra, a teljes étke-
zés bruttó étkezési díj 485 Ft/fő/nap összegről 493 Ft/fő/
nap összegre változik.

A 15-18 éves korosztályra vonatkozóan a térítési díj brut-
tó összege 364 Ft/fő/nap összegről 370 Ft/fő/nap összegre 
változik.

A felnőtt étkezést igénybe vevők – ide nem értve a szoci-
ális étkeztetésben igénybe vevők körét – a bruttó térítési díj 
750 Ft/fő/nap összegről 760 Ft/fő/nap összegre változik. 

Polgármesteri Hivatal

Térítési díjak változásai 

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Polgári 
Üzemegysége munkatársat keres polgári vagy közeli lakó-
hellyel:

Szennyvíztelep vezető
munkakör betöltésére.

Elvárásaink:
» Legalább középfokú szakirányú végzettség  
» felhasználói szintű számítógép ismeret 
» önállóan és csapatmunkában történő munkavégzés 
» rugalmasság, jó probléma megoldó képesség
» fizikai terhelhetőség 
» szakirányú gyakorlat

Jelentkezést, önéletrajzot a végzettséget igazoló iratok máso-
latával ügyfélszolgálatunkon lehet leadni (Polgár, Kiss Ernő 
u. 1.), vagy a mate.lajos@hbvsz.hu e-mail címre várjuk.

Álláshirdetés
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Felhívás
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a  
téli időjárás beköszöntével az ingatlana előtti  
járdaszakaszt szíveskedjen járhatóvá tenni.  

A tulajdonos és használó köteles télen a havat, jeget, 
az ingatlan mentén lévő járófelületről letakarítani, a 

síkossá vált gyalogutat síkosság-mentesíteni.

Szerves anyagot, sót, illetve káros vegyi 
anyagokat erre a célra felhasználni tilos.

Ezen munkálatok elvégzése a tulajdonos (kezelő, bér-
lő) kötelessége a Polgár Város Környezetvédelméről 
szóló többször módosított 22/2010. (XI.26.) rendelet 
4. § (3). bekezdése alapján.

Kérjük, hogy a fenti kötelezettségnek szíveskedjenek 
eleget tenni.

Polgári Polgármesteri Hivatal
 Közterület-felügyelet

A kémények megfelelő karbantartása, és időszakos felül-
vizsgálata mindenkinek érdeke. A családi ház tüzek időn-
ként a nem megfelelő műszaki állapotú kémények miatt kö-
vetkeznek be, továbbá az ellenőrzések, tisztítások elvégzése 
egyes esetekben megelőzheti a szénmonoxid mérgezéseket 
és biztosíthatja energiatakarékos, kevésbé környezetszeny-
nyező tüzelést.

Az ingatlan tulajdonosa köteles a kéményseprői közszolgál-
tatást igénybe venni, ha olyan tüzelőberendezést üzemeltet, 
amelyhez égéstermék-elvezető (kémény) csatlakozik, vagy 
tartalék égéstermék-elvezetőt tart fenn. Nem kell ellenőriz-
tetni, felülvizsgáltatni, tisztíttatni a használaton kívüli égés-
termék-elvezetőt (kéményt), viszont ebben az esetben az ösz-
szes nyílását (bekötő és tisztító nyílásait) be kell falazni, vagy 
nem éghető anyaggal tömören, hézagmentesen lezárva kell 
tartani.

Kémény időszakos 
felülvizsgálata

A város intézményeinek, gazdasági társaságainak veze-
tői, a civil szervezetek és egyesületek elnökei, valamint a 
képviselő-testület tagjai és a polgármesteri hivatal vezető 
munkatársai voltak hivatalosak arra az évértékelő össze-
jövetelre, amely december 29-én került megrendezésre a 
Városháza Házasságkötő termében.

A meghívottakat Molnár János alpolgármester köszön-
tötte, majd Tóth József polgármester mondott  évértékelő-
évzáró beszédet.

Az önkormányzatiság 25. éve alkalmából megemlékez-
tek Polgár első képviselő-testületéről, s a jelenlévő egykori 
képviselők emléklapot vettek át. 

A polgármester eredményes és sikeres Boldog Új Évet 
kívánt, majd a találkozó pezsgős koccintással, kötetlen be-
szélgetéssel zárult.  

Balatoni Réka

Évértékelő

A vonatkozó rendeletek értelmében a kéményseprő-ipari 
közszolgáltató szakembereinek időszakonként ellenőrizniük 
kell a használatban lévő és a tartalék kéményeket. Amennyi-
ben az ellenőrzés során a kéményseprő élet- vagy vagyonbiz-
tonságot közvetlenül veszélyeztető szabálytalanságot észlel, 
írásban arra szólítja fel az ingatlan használóját, hogy azonnal 
állítsa le az üzemeltetést, egyben tájékoztatja a hatáskörrel 
rendelkező hatóságot, szükség esetén a gázszolgáltatót.

Közvetlen veszélyeztetésnek számít például, ha az égés-
termék tartósan visszaáramlik a légtérbe, ha nem megfelelő 
tömörségű vagy állékonyságú az égéstermék-elvezető, vagy 
ha azon nem végezték el a műszaki vizsgálatot, tisztítást. Az 
üzemeltetés azonnali leállítását vonja maga után a nem meg-
felelően rögzített összekötő elem vagy a nem zárható tisztí-
tónyílás is. Az elvezető tömörségének, illetve állékonyságá-
nak problémája esetén az építésügyi hatóság, a többi esetben 
pedig a katasztrófavédelmi kirendeltségek járnak el elsőfokú 
hatóságként.

A kémény újbóli üzembe helyezését ugyancsak a kataszt-
rófavédelmi kirendeltségek engedélyezik, természetesen a 
szabálytalanság megszüntetése után. Ennek megtörténtét  
a közszolgáltatótól kapott ismételt szakvélemény bizonyítja.

  Polgármesteri Hivatal
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Az önkormányzat intézményeinek konyhái – a Vásárhelyi 
Pál Általános Iskola és a Napsugár Óvoda és Bölcsőde, va-
lamint a Polgár Város Önkormányzat Szociális Konyha – a 
tanulói étkeztetés mellett továbbra is lehetőséget biztosítanak a 
vendégétkeztetés igénybevételére. Hogy a változatos menü kí-
nálatunkat mind többen tudják igénybe venni a Polgár Város 
Önkormányzatának Városgondnoksága által üzemeltett oktatási 
intézmények konyháin, étkezési helyein lehetőség van a tanulók 
és a vendégétkezők ebédjének Széchenyi Pihenőkártyával és 
Erzsébet Utalvánnyal való fizetésére. További szolgáltatásként 
csoportos rendelés esetén (min. 5 adag) az ebéd házhoz szállí-
tását térítésmentesen vállaljuk! 

Továbbra is rendelkezésükre állunk az Önök elvárásaihoz iga-
zodva rendezvények, összejövetelek, fogadások lebonyolítására.
Vendégétkeztetés: EGY EBÉD ÁRA 760 FT                      
Érdeklődni és igény bejelentése: 
Fónagy Sándorné élelmezésvezető, Zólyom úti Iskola konyha 
Telefon: 52-391-224 
Bodnár Hajnalka élelmezésvezető, Napsugár Óvoda és Bölcsőde 
Telefon: 52-573-154
Vitányi Lászlóné élelmezésvezető, Szociális Konyha 
Telefon: 52-237-449
Várjuk és kiszolgáljuk Önöket! 

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
VÁROSGONDNOKSÁGA

Tisztelt Polgáriak!

Szelektív hulladékgyűjtési 
napok 
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Polgár Városért  
Alapítvány

A „Polgár Városért” Alapítvány 
2016-ben is várja mindazok támo-

gatását, anyagi hozzájárulását,  
akik fontosnak tartják Alapítvá-

nyunk céljait, és akik elképzeléseink 
megvalósításához hozzá kívánnak 

járulni.
A személyi jövedelemadó 1%- 
ának felajánlása is segítséget jelent 
az Alapítvány munkájában, kérjük, 
ennek felajánlással támogassanak 

bennünket.  
Adószámunk: 18544189-1-09

Számlaszámunk,  
ahová a támogatásokat várjuk:  

11738156-20002664-00000000
„Polgár Városért” Alapítvány Kuratóriuma

Az Ady Endre Művelődési  
Központ és Könyvtár  

szeretettel meghívja önt a

 Magyar Kultúra 
Napja

 alkalmából rendezett  
programsorozatra

Időpont:  
2016. január 22.-23.

Helyszín: az Ady Endre  
Művelődési Központ Színházterme

A részletes programokról a későbbiekben 
értesülhetnek az Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár Facebook oldalán  

és a város hirdetőtábláin.

Meghívó

Az adventi vasárnapok 
megünneplése és a kará-
csonyváró gála megtartása 
az idén is fontos része volt 
az ünnepvárásnak.  
A tavaly nagy sikert aratott 
élő Betlehem is felállításra 
került Kapin Albert jóvol-
tából.

Karácsonyváró Gála

A gyertya-gyújtásokra a művelődési 
központ előtti téren került sor, a vasár-
naponkénti ünnepi műsort idén ven-
dégelőadók tartották. Első alkalom-
mal, Polgár és Térsége Egészségügyéért 
Alapítvány szervezésében jótékonysági 
koncertet adott az Alma együttes és a 
Miskolci Romano Teatro. Az ezt köve-
tő vasárnapon testvérvárosunkból ér-
kezett a Nagykárolyi Harmónia Kórus. 
A harmadik adventi gyertyagyújtást a 
Százszorszép Dalkör előadása, valamint 
Radics Vivien és Török Márton mese-
mondása előzte meg. Az ünneplőket 
minden alkalommal forralt borral, me-
leg teával és szendvicsekkel várták a mű-
velődési központ munkatársai.

Az ünnepi gála műsor minden évben 
telt házas nézőtér előtt kerül bemutatás-
ra. Az ünnepség kezdetén az adventi al-
kotások versenyén résztvevők vehették 
át nyereményeiket Tóth József polgár-
mestertől. 

A nézőket idén is színes és változatos 
műsorokkal szórakoztatták a Hajdú-
sági Görögkatolikus Gyermekvédelmi 
Központ Nevelőszülői Hálózatának 
gyermekcsoportja, a Polgári Vásárhe-
lyi Pál Általános Iskola 4.a osztályos 
tanulói, a Napsugár Óvoda Méhecske 
csoportja, az Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár Mazsorett cso-
portja, és a Római Katolikus hittan 

csoport. A Polgári CSEMETE Szociális 
Szövetkezet produkciója igazi megle-
petés volt, Nagyboldogasszony Temp-
lomunk makettjével és a felnőttek sze-
replésével. „Gyermekkorom betlehemes  
játékát adták elő és nagyon tetszett! Jó 
ötlet volt!” - írta meg élményét Lukács 
Albertné. 

Az Adventi koszorú előtt ünnepi kö-
szöntőt mondott Tóth József polgár-
mester, Maga László plébános és Czető 
Norbert református lelkész. A hagyo-
mánynak megfelelően a negyedik ad-
venti gyertyát közösen gyújtották meg, 
majd a város karácsonyfáján is kigyúl-
tak a fények.  

Balatoni Réka

„Bursa Hungarica” 
ösztöndíjak átadása

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíj 2016. évi for-
dulójában 38 „A” típusú (felsőoktatási 
intézmény hallgatója) és 10 „B” típusú 
(felsőoktatási tanulmányait kezdeni 
kívánó középiskolás tanuló) pályázat 
esetében hozott pozitív döntést az e ha-
táskörében eljáró Humánfeladatok és 
Ügyrendi Bizottság. 

Andorkó Mihályné
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Öt évvel ezelőtt a Polgári Lokálpatrióta  
Mozgalom adománygyűjtő akciót indított  
a polgári rászoruló családok részére. 2012. 
óta pedig a Vöröskereszt helyi szervezetével 
közösen, így idén is megszervezésre került  
a karácsonyi adománygyűjtés és osztás.

Karácsonyi 
adományozás

- Mecsei Dezsőt, a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom elnökét 
kérdezem, milyen munka előzi meg magát az adománygyűj-
tést, hogyan zajlik ez a folyamat? 

- Az adománygyűjtést egy operatív munka, adatgyűjtés, sok 
megbeszélés, egyeztetés előzi meg. Magát az adománygyűjtést 
a Vöröskereszt kezdi meg december elejétől, mi pedig a ka-
rácsony előtti napokban a Városháza előtt felállított sátorban 
gyűjtünk dologi, illetve pénz adományokat. A sátrat minden 
évben Kovács József bocsátja rendelkezésünkre.

- Milyen tapasztalatok vannak? Mennyire adakozóak az 
emberek?

- Évről évre pozitívabb a lakosok hozzáállása, sokan már 
december elején keresik a lehetőséget, hogy adományaikat 
átadhassák. Városszerte tudnak a munkánkról és azt hiszem 
már el is várják tőlünk, hogy segítsünk segíteni. Nagyon széles 
spektrumú az adakozók köre, az iskolások hozzák az ebéd mel-
lé kapott szaloncukrot, jön a nyugdíjas néni, a nagycsaládos 
anyuka és a sikeres vállalkozó is. Azt hiszem mindenki igye-
kezett kivenni a részét a segítségnyújtásból. Jó érzést azt látni, 
hogy jólelkűek az emberek Polgáron.

- Hány családnak tudtak az idén a lokálpatrióták segíteni?
- Ebben az évben 131 fő idős vagy egyedülálló polgári la-

kosnak és 50 több gyermekes családnak sikerült meglepetést 
szereznünk.

- A pénzadományokból is tartós élelmiszer lesz. Száznyolc-
vanegy doboz elkészítése nagy munka, hogyan sikerül ezt 
megoldani? 

- Tömegében sem kevés mennyiségről van szó, közel másfél 
tonna az adományok összsúlya, amit dobozolunk és házhoz 
szállítunk. Minimum harminc-negyven ember munkája van 
ebben az akcióban. Arra nagyon büszke vagyok, hogy minden-
ki magától jön végezni a feladatokat. Egy igazán jó közösségi 
élmény ebben a csapatban dolgozni. A munka közben persze 
mi is jól érezzük magunkat, mert igaz az a mondás, hogy jó 
kapni, de még jobb adni. Amikor az ember látja azt, hogy a sok 
szervezés és munka végén a csomagok jó helyre kerülnek és 
rászorult embereket érnek el, az jó érzéssel tölti el a szívünket. 

- Az idén új eleme is volt az adománygyűjtésnek. Honnan 
jött az ötlet? 

- Igen, az idén kiegészült a karácsonyi csomag egy ételkós-
tolóval is, mivel Stefán Ferenc egy szétbontott sertést adomá-
nyozott. Schmidt Jánostól kaptunk hozzá káposztát, így a saját 
főzőcsapatunk toroskáposztát készített belőle.  

- A jövőre nézve milyen tervei vannak a lokálpatriótáknak, 
lesz 2016-ban is adománygyűjtés? 

- Igen, mindenképpen folytatni fogjuk ezt a missziót, bíz-
va abban, hogy szándékunkkal segítettünk embertársainkon. 
Köszönjük minden polgári lakosnak az önzetlen felajánlását, 
pénzadományát, amellyel lehetővé vált, hogy a lakosságtól ér-
kezett javaslatok alapján 181 rászoruló polgári családnak köny-
nyebbé tehettük a Karácsonyát. Köszönjük, hogy megbíznak 
bennünk, így szebbé tudtuk tenni pár embertársunk ünnepi 
napjait. Békés, Boldog Új Esztendőt kívánunk a város vala-
mennyi lakójának!

Balatoni Réka

ADJON ISTEN MINDEN JÓT

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Jobb üdőt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben;
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben;

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Zsíros esőt, kövér hót,
Ez új esztendőben;
Bő aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Drága jó bort, olcsó sót
Ez új esztendőben;
Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez új esztendőben!

Népköltés
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Radics Zoltánné köszöntője után a Polgári CSEMETE Szo-
ciális Szövetkezet dolgozóinak előadásában egy újévköszöntő 
verset hallhattunk, Újévköszöntő beszédében a polgármester 
kifejezte köszönetét, hogy sokan eljöttek a város főterére ün-
nepelni és egymásnak jókívánságokat mondani. 

„Azt kívánom, hogy az új esztendőben mindannyiuknak le-
gyen munkájuk, amiben megtalálják önmaguk örömét is. Azt 
kívánom, ehhez legyen mindenkinek nagyon jó egészsége is. 
Azt kívánom legyen mindenkinek társa. Házastársa, barátja, jó 
ismerőse, akivel tud szót váltani, tanácsot kérni, akivel a bajban 
egymás támaszai tudnak lenni. Azt kívánom, hogy a polgári 
családok asztalán mindig legyen étel, ital és legyen a házban 
meleg tűzhely. Azt kívánom, hogy legyen egy olyan közösség 
mindenkinek az életében, ha segítségre szorul, legyen kihez 
fordulnia. Azt kívánom a mi városunknak, azt szeretném, 
ha elkerülné városunkat a természeti katasztrófa, elkerülné 
minden járvány és betegség. Azt kívánom, hogy a polgáriak 
közössége legyen egymásra odafigyelő, összetartó, egyetér-
tő, hiszen ennek a városnak a fejlődését az itt élő emberek, a 
polgárok, a családok, a polgári vállalkozók, a polgári emberek 

Újévköszöntő 
városbögrével 

garanálhatják. Boldog új évet 2016-ban Polgár valamennyi la-
kójának, minden polgári családnak!” - mondta Tóth József.

A polgármesteri köszöntőt  a Fortuna Divat és Táncstúdió 
produkciója követte.

A várostűz meggyújtásához szükséges lángot a Polgári Lo-
vas Hagyományőrző Egyesület elnökétől, Murvai Zsolttól 
vette át Tóth József polgármester, majd közösen meggyújtot-
ták a máglyát.

A tombola sorsoláson idén is a Polgári Lokálpatrióta Moz-
galom madáretetőit, ajándékcsomagját, fődíjként pedig egy 
pár újévi malacot lehetett nyerni. A fődíjat Rézműves Andrea 
nyerte, gratulálunk! 

Számomra ez a város legkedvesebb rendezvénye. Jó érzés 
az  új év kezdetén az ismerősökkel találkozni és tiszta szívből 
minden jót kívánni. Bízom benne, hogy az új évben eredmé-
nyesek leszünk a hivatásunkban, több időt tudunk szerette-
inkkel tölteni és olyan színpompás élményekben lesz részünk 
mint amilyen a január elsejei tűzijáték volt.

Balatoni Réka

Idén is a hagyományoknak megfelelően,  
az újév első napját együtt köszöntötte a  
város apraja-nagyja. A fagyos hideg ellenére  
a főtérre látogatókat most is meleg tea és 
forralt bor várta, melyet az új városbögré-
ből kortyolhattak a melegedni vágyók.  

Sánta József neve bizonyára senki előtt nem cseng isme-
retlenül. Minden hónapban láthatjuk őt a képviselő-testületi 
üléseken és rendezvényeken, képviseli a polgári nyugdíjaso-
kat, mint a Polgári Idősügyi Tanács szóvivője. Decembertől 
már nem csak helyi nyugdíjasok fordulhatnak hozzá, ugyanis 
ő lett a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban 
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége – továbbiakban VDSZ – 
Nyugdíjas tagozatának elnöke. 

- Hogyan lesz valakiből egy országos szervezetben elnök? 
- 2009-ben lettem nyugdíjas és 2011-ben lettem a Polgári 

TVK-s Nyugdíjas Klub vezetője és a PKDSZ szakszervezet-
ének a küldöttje a Magyar Szakszervezeti Szövetségbe. Ekkor 
kerültem közelebb a nyugdíjasokhoz. 2014-ben megválasz-
tottak a Magyar Szakszervezeti Szövetség választmány tagjá-
vá, ezen belül az önkormányzati munkacsoport tagja vagyok. 
A célunk az, hogy az önkormányzatok és a nyugdíjasok kö-
zötti kommunikációt és jó kapcsolatot segítsünk megterem-
teni, illetve erősíteni. Polgáron a nyugdíjasok és a város ve-
zetése közötti kapcsolat példaértékű az egész országra nézve. 

Nyugdíjasan is aktívan
A VDSZ Nyugdíjas tagozatának 
elnöke novemberben lemondott 
és engem választottak a helyére.

- Milyen feladatok várnak 
Önre?

- Nagy feladat lesz egy országos 
szakszervezetben tevékenykedni. 
Össze kell fognom a nyugdíjaso-
kat, hogy közösen minél többen 
ki tudjunk állni az érdekeinkért. 
Mára nagyon meggyengült a 
szakszervezetek ereje, ezt sze-
retnénk erősíteni. Szeretnénk a 

generációk közötti együttműködést is elmélyíteni. Elindítot-
tunk egy programot, ami az egészséges életre való nevelést 
célozza meg. Ehhez a programhoz szintén vittem a polgári 
példát. Rendkívül jó a kapcsolata a polgári nyugdíjas klubok-
nak a PÉTEGISZ -el. Kiss Ilona vezérigazgató asszony évek-
kel ezelőtt kezdeményezte, hogy vegyünk részt az egészséges 
életmódot népszerűsítő programjukban. 

- Sok sikert kívánok az új feladathoz! 
Balatoni Réka
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A szalagavató minden végzős 
diák számára az utolsó közös, 
önfeledt ünnep, ahol közelebb 
kerülhetnek egymáshoz a ta-
nárok és a diákok, ahol újra-
értelmezhetik a fiatal felnőttek 
az osztályközösség már vissza 
nem térő varázsát.

Szalagavatók

Ezen a napon hosszú próbák, végtelen civakodások és persze 
nevetéssel töltött percek, órák visszhangzanak a gondosan előké-
szített műsor minden egyes pillanatában. Az izgalom nemcsak a 
közönség jelenlétének szól, hanem annak a fáradságos munká-
nak is, amiben mindannyian részt vehettek. Ezen az estén min-
den egy kicsit lelassul a végzős tanulók számára. Néhány órára 
megszűnik az iskola fárasztó, kötelességektől terhes intézmény 
lenni, és sokkal inkább tűnik az elmúlt években megélt, bizton-
ságot nyújtó második otthonnak, ahol együtt teltek el a hosszú 
hétköznapok ugyanazokkal az ismerős arcokkal, azzal a mára 
már igazi közösségé formálódott osztállyal.

Nem zajlott ez másként a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 
József Attila Gimnáziuma és Szakképző Iskolájának szalagavató 
ünnepségén sem. Az ünnepséget végzős diákjaink versmondá-
sa, és Strubáné Fenyves Anita igazgató asszony beszéde nyitotta 
meg. Ezt követte a kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók em-
lékjelvényének átadása, majd a szalagtűzési ceremónia.

A felavatott végzősök virágokkal köszöntötték a pedagógusi 
kart, ezzel köszönve meg áldozatos munkájukat, majd egy meg-
ható búcsúbeszéd zárta a megemlékezés perceit, hogy utána át-
adhassák magukat az önfeledt szórakozásnak és szórakoztatás-
nak az általuk készített műsorszámokkal.

Ezen az estén a művelődési ház levegője telve volt izgatottság-
gal, várakozással, hiszen a szalagavató ünnepséggel a fiatalok 
átléptek egy bizonyos küszöbön, és elindultak az utolsó megpró-
báltatások és a végleges búcsúzás felé. 

Kívánjuk nekik, hogy érjék el kitűzött céljaikat, valósítsák 
meg még a legmerészebb álmaikat is, és sikeresen vegyék majd 
az előttük álló akadályokat az életük során.

Tóth-Papp Józsefné

Az elmúlt hétvégén lezajlott a 2015-ös szalagtűző ünnepély, 
melyen a két végzős osztály volt az ünnepelt. A jelvény, illetve a 
szalagok feltűzése után a két osztály műsora következett. Min-
denki nagyon izgult, de amint kiléptünk a színpadra, máris 
elmúlt a félelmünk, hiszen ha már elkezdtük, be is kell mutat-
nunk a produkciót. Énekkel, tánccal, bemutatkozó videókkal, 
illetve egy paródiával szórakoztattuk a közönséget, egy-egy 
műsorszám után pedig bezsebelhettük a jól megérdemelt tap-
sot. A műsor megvalósításához mindenki maximálisan „oda-
tette magát” és emellett még jól is éreztük magunkat.

Mindezek után pár óra pihenés következett, majd jött a va-
csora, ami után mindenki csak pihegni tudott. A bált az Apollo 
Music Band együttes nyitotta meg, illetve néhány vendég pa-
rázs ritmusú táncba kezdett, gondolván, hogy mindenki köve-
ti majd példájukat. Így is lett, percekkel később egyre többen 
lettek a parketten és kiváló hangulat mellett hajnalig tartó tánc 
folyt a művelődési ház nagytermében. Én úgy gondolom, hogy 
mindenki nagyon jól érezte magát, csak mosolygós arcokat le-
hetett látni ezen a kellemes estén.

A tizenkettedikes évfolyam tanulóinak a nevében szeretném 
megköszönni a végzősök osztályfőnökeinek, Pallagi Józsefné 
tanárnőnek és Hágen Zsolt tanár úrnak, a tizenegyedikes osz-
tályfőnököknek, Gombos Lászlóné tanárnőnek és Kovács Ta-
más tanár úrnak, a pedagógusi karnak, a tizenegyedik osztályos 
tanulóknak a hatalmas szervezői munkát, az Ady Endre Műve-
lődési Központ igazgató asszonyának, Radics Zoltánnénak a 
paródia betanítását és a helyszín biztosítását, hiszen nélkülük 
ez az esemény nem jöhetett volna létre. 

Sass Fruzsina, 12. A

A 2015-ös év őszén remek lehetőségre 
nyílt alkalom, melyet Gulyásné Lovász 
Mária tanárnőnek és Hágen Zsolt tanár 
úrnak köszönhetünk. Egy megnyert 
pályázat, a Pénz7 keretein belül csütör-
tök délutánonként kiváló előadásokkal 
mutatták be többek között a tudatos 
pénzhasználatot, a tőzsdézést és a ban-
ki világot, valamint a tudatos vásárlási 
szokások kialakítását iskolánk érdeklő-
dő diákjainak. 

A pénzügyi tudatosság és a tudatos vásárlási szokások 
erősítése a fiatalokban

Ellátogathattunk a Polgári Bankba  és 
Budapestre, hogy a fővárosi tőzsde vilá-
gába betekintsünk, illetve az OTP Bank 
múzeumát is megtekinthettük. A prog-
ramok lezárásaként egy vetélkedőn ve-
hettünk részt, ahol a pályázaton szerzett 
ismereteket kellett alkalmazni. Ezen 
rendkívüli programoknak köszönhető-
en sikerült a szürke hétköznapokat szí-
nessé varázsolni.

Magyari Dóra, Petrik Noémi 12.a
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Suli Hírek
Decemberben egy új, hagyományteremtő szokással gazda-

godott iskolai életünk, Üveges Anita tanárnő jóvoltából: az 
adventi koszorún péntekenként egy-egy évfolyam éneklé-
se mellett meggyújtottuk a gyertyákat. Az iskola épületei is 
folyamatosan öltötték magukra ünnepi díszüket pedagógiai 
asszisztenseink, valamint ügyes kezű pedagógusaink és diák-
jainknak köszönhetően.

Alsós diákjaink Debrecenben jártak a „Benedek Napok” 
megyei versmondó versenyen, ahol Török Márton 2.c osztá-
lyos tanuló III. helyezést ért el. Felkészítője: Farkas Zoltánné. 
A versenyen részt vett, és színvonalasan szerepelt: Nagy-Ká-
rolyi Médea 2.b Felkészítő: Juhász Erzsébet, Pusztai Virág 3.c 
Felkészítő: Tóthné Rente Ildikó, Asztalos Barbara Anna 4.a 
Felkészítő: Tóth Istvánné

Az ősz folyamán indult iskolánkban a sakk szakkör, melyet 
Koszta Mihály, a polgári sakkszakosztály vezetője tart alsós 
és felsős diákjainknak. Az ügyesebbek már versenyezhettek 
is Tiszaújvárosban a Mikulás Kupa sakkversenyen a követke-
ző helyezésekkel büszkélkedhetnek: Ökrös Dominik 4. hely, 
Kiss Gusztáv 7. hely, Snellenpergel Dávid 9. hely, Bodnár Bo-
tond 17. hely, Zsiga Dániel 6.b 8.hely, Bodnár Mária 6.a 9. 
hely Porkoláb Dániel 6.b 11. hely, Gólya István 7.a 16. hely, 
Suhajda Zsombor 6.c 17. hely, Snellenpergel Milán 7.a 21. 
hely, Rózsa András 22. hely, Szabó Bence 8.c 23. hely

2015. december 12-én, a szombati munkanapon 6 tanulónk 
képviselte iskolánkat Debrecenben „A nyelv egy szépen szó-
ló muzsika” elnevezésű megyei helyesírási és nyelvhelyességi 
versenyen. A nagy létszámú mezőnyben Kondás Tímea 6.c 
osztályos tanuló III. helyezést ért el, felkészítő: Petrikné Sereg 

Ildikó. Gólya István 7.a osztályos tanulónk IV. helyezést ért 
el, felkészítője: Szarvasné Joó Anikó.

További résztvevőink is szépen szerepeltek: Vankó Klaudia 
5.a /felkészítő: Üveges Anita/, Molnár Petra 6.c /felkészítő: 
Petrikné Sereg Ildikó/, Izsvák Réka 7.b /felkészítő: Császár-
né Kovács Katalin/, Rónaháti Anett 8.a /felkészítő: Deák 
Ferencné/

Iskolánk labdarúgói december hónap folyamán a Körzeti 
Futsal versenyen első helyezést értek el, így bejutottak a me-
gyei fordulóba, ahol második helyen végeztek. Felkészítőjük: 
Bojti István tanár úr.

A téli szünet előtti napokban karácsonyváró műsorokkal 
készültünk az ünnepekre, melyekben sok tanulónk szerepelt 
– egyesek a városi ünnepségen is – tanítóik, tanáraik felkészí-
tésével.

Petrikné Sereg Ildikó

A Moyra shop BENEVIA Kft. ebben 
az évben is meghirdette rajzpályázatát, 
hátrányos helyzetű óvodák számára.  
A Móra úti óvoda Rügyecske cso-
portjának gyermekei, immár második 
évben nyerték el rajzaikkal a pályázat 
különdíját. A különdíj 25.000 Ft értékű 
vizuális eszközöket tartalmaz, melyet 
az óvodapedagógusok irányításával a 
gyermekek jól tudnak a hasznosítani  
a mindennapok során.

Gratulálunk büszkeségeinknek: Laj-
tos Boglárkának, Sepsik Orsolyának, 
Szarka Péternek

Dr. Baranya Györgyné
óvodapedagógus

„Én és az  
óvodám színes 
világa”

Kedves meglepetésben volt részük a 
Görögkatolikus Nevelőszülői hálózat-
ban nevelkedő gyermekeknek. Decem-
ber 4-én délután a nevelőszülők szer-
vezésében kocsikázhattak a Mikulással. 
A jó öreg fehér szakállú, egy lovon ülő 
krampusz társaságában – hó híján – lovas 
kocsival érkezett meg az iskola elé, ahol  

Rendhagyó találkozás a Mikulással

a gyerekek felszállhattak, és 1 órás séta 
kocsikázásra indultak a városban. Min-
denfelé jókedvűen köszöntötték őket  
Űa járókelők. A kocsikázás végén, kicsit 
elfáradva, a hidegtől kipirulva, boldo-
gan vették át csomagjaikat, és tettek ígé-
retet arra, hogy jövőre is jók lesznek.

Kaló Józsefné, nevelőszülő tanácsadó
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Hogyan is írta Kosztolányi Dezső 
örökbecsű versében;
„…milliók közt az egyetlenegy…” 
Ő Kozma Bertalan a szeretett férj,  
édesapa, nagyapa, jó rokon,  
Polgár város közmegbecsülésnek  
örvendő polgára.

Búcsúzunk

Kozma Bertalan 1928. november 1-én született Polgá-
ron, egy három gyerekes család gyerekeként. Két testvéré-
vel együtt itt szülőföldjén nőtt fel, töltötte gyermekkorát.

Az elemi iskola befejezését követően elvégzett két év 
polgárit, majd cipész inasnak állt. Mivel jó eszű tehetséges 
gyerek volt, tanárai továbbtanulásra ösztönözték. Így ke-
rült Budapestre egy különbözeti vizsga letételét követően 
az Apáczai Csere János Főiskolára magyar – orosz szakra. 
Az utolsó évet már Egerben végezte, hogy közelebb legyen 
szülőföldjéhez.

 A sikeres államvizsga után 1954-ben kezdett taníta-
ni a polgári általános iskolában. Mivel nagyon szerette a 
történelmet, megszerezte a történelem szakot is a munka 
mellett, Nyíregyházán, majd később a gyakorlati oktatói 
szakot is. 1958-tól már igazgatóhelyettesként dolgozott. 
Kezdeményezője és aktív támogatója volt annak, hogy Pol-
gáron gimnázium létesüljön.

Időközben családot is alapított, 1954. július 21.-én vette 
feleségül a szintén pedagógus Ráthonyi Klárát.

Házasságukból két gyermekük született; Klára és Berta-
lan, akiket szeretetben, féltő gondoskodással neveltek fel 
és bocsátották őket az önálló életkezdés útjára.  Harmoni-
kusan kiegyensúlyozott család volt az övéké. Ő soha nem 
hangos szigorral nevelte gyermekeit, hanem, csendes sze-
líd szóval, személyes példamutatással.

Nagy öröm volt számára, amikor gyermekei, megta-
lálván párjaikat, sorra születtek unokái. Még megérhette 
dédunokájának megszületését is.

Kozma Bertalan Tanár Úr, aki magyar, történelem, orosz 
szakos pedagógusként, gyakorlati oktatóként, igazgató-
helyettesként, kollégiumi nevelőtanárként és vezető-he-
lyettesként dolgozott több évtizeden át a polgári általános 
iskolában,  nyugdíjazásáig, a pedagógus hivatás minden 
tudományával felvértezve nevelte és oktatta diákjait. Kö-
vetkezetessége, szigora, rendkívüli humánummal párosul-
va valódi tekintélyt és tiszteletet vívott ki a gyermekek és 
a szülők körében. Berci bácsi az a pedagógus volt, akinek 
nemcsak hivatása volt a tanítás, hanem életcélja is. Lelki-
ismeretes, odaadó munkájának köszönhetően nem csak 
tanította, hanem nevelte is a rábízott gyerekeket, s ezzel a 
mentalitásával kivívta, a szülők, a gyerekek, a pályatársak 

és a település vezetőinek szeretetét és elismerését. Munkája 
elismeréseként Kiváló Pedagógusi díjban részesült, 60 év 
szolgálatáért pedig Gyémánt Díszoklevelet kapott. Ő az, 
akiről mindenki csak a tisztelet hangján tudott és tud szól-
ni. Pontos és lelkiismeretes munkavégzését példaként lehet 
a fiatalok elé állítani. Pályakezdő fiatal tanártársainak so-
kat segített a beilleszkedésben, a szakma elsajátításában.

A munka és a család mellett jutott ideje a közéletre, kü-
lönböző társadalmi tisztségekre is. Több cikluson át a Pol-
gár- Csege COOP jogelődjénél ÁFÉSZ igazgatósági tagja 
volt. Évtizedeken keresztül a helyi választási bizottság el-
nöke volt. Közismerten baloldali érzelmű ember volt, és 
ezt a meggyőződését megtartotta haláláig.   

Mindezek mellett még maradt ideje arra hogy hódoljon 
szenvedélyének, az érem- és bélyeggyűjtésnek, de ha a sza-
badba vágyott, gyakran kiült egy vízpartra horgászni. Az a 
fajta sporthorgász volt Ő, akit soha nem a zsákmány érde-
kelt, hanem a természet kézzel fogható közelsége, a csend, 
a madarak éneke. Mindig nagy gondot fordított kis kertjé-
re, szőlőire. Egyik legmaradandóbb alkotása a „Polgár tör-
ténete” című könyv megjelentetése, amelyből „A község 
közélete 1914 és 1944 között”- i fejezetnek Ő volt az írója.

Több hónapja már annak, hogy már egyre ritkábban 
láttuk sétálni az utcán. Betegségek támadták meg szerve-
zetét. Állapotát kitartó türelemmel viselte és megpróbált 
mindent a gyógyulás érdekében. De talán Ő is tudta, hogy 
az alattomosan támadó kór gyógyíthatatlan. Családja, az 
orvosok szeretetteljes gondoskodása ellenére is fokozato-
san romlott az állapota, december 21.-én bekövetkezett 
haláláig.

Mi, akik ismertük Őt, ki-ki alkot róla egy képet és min-
denki azt raktározza el szíve legmélyén, amelyik a legked-
vesebb számára. Ezek az emlékképek immár pótolhatatlan 
ereklyék, mert újak már nem keletkezhetnek.

Ha valaki azt kérdezné most a végtisztesség órájában, 
hogy milyen ember is volt Kozma Bertalan, úgy gondolom, 
a választ mindannyian tudjuk, hisz élete nyitott könyvként 
zajlott, itt előttünk.

Ki azt mondja, kiváló tanárember volt, aki maradan-
dót alkotott évtizedeken át, ki azt, hogy példás családapa, 
aki gyerekeiért, unokájáért minden áldozatra kész volt.  
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Vannak akik a közszereplőre emlékeznek, akivel olyan jó 
volt találkozni akár néhány percre is, akivel üdítő beszél-
getéseket lehetett folytatni, ahogy vannak olyanok is akik 
csak úgy, mint városunk polgárát ismerték Őt, akit közvet-
len barátságos természetéért, segítőkészségéért szerettek, 
és tiszteltek.

Berci bácsi egész életében „csak” tette a dolgát, tisztes-
séggel végezte a rábízott feladatokat, szolgálta a szűkebb 
és tágabb közösséget önzetlenül, minden számítás nélkül, 
aki hűséges volt családjához, munkahelyeihez, szülőföld-
jéhez. Egy megfontolt, mindig víg kedélyű, jószándékú, 
segítőkész ember. Gondoljunk csak bele, mivé is válna 
országunk, nemzetünk, ha nem lennének Kozma Berta-
lanok. Az ilyen és hozzá hasonló emberek alkotják nem-
zetünk gerincét. Most egy ilyen emberrel lettünk szegé-
nyebbek. Ezért is érezzük úgy, hogy életünk egy darabkája 
odaveszett.

Azt mondják nem hal meg az, aki jó volt az emberek-
hez. Cselekedetei, munkájának eredményei emlékeztetnek 
rá. Ezért nem múlik el nyomtalanul Berci bácsi, mert ren-
geteg emléket őrzünk róla. Mindannyian tudjuk, Kozma 
Bertalan jó ember volt. Nyugodjék békében! 

dr. Faragóné Béres Edit
Molnár János

Anyakönyvi Hírek
Akiknek a házasságkötésük  

alkalmából gratulálunk:
• Barta Barbara - Hegyi Tamás

• Rézműves Enikő - Rácz Edmund Zsolt
• Mosek Magdolna - Nagy Norbert

Akiket újszülöttként  
köszöntünk:

• Bölcskei Zsófia
• Czinglér Levente

• Nagy Vince

Akiktől fájdalommal  
búcsúzunk:

• Kovács Istvánné szül: Sándor Bernadett          
élt: 88 évet

• Gál Istvánné szül: Nagy Katalin                          
élt: 81 évet

• Vámosi Dezsőné szül: Szabó Sándor Éva       
élt: 63 évet

• Vámosi Dezsőné szül: Kapcsos Piroska         
élt: 86 évet

• Dohány Lászlóné szül: Sándor Julianna          
élt: 70 évet

• Rácz Károly                                                            
élt: 56 évet

• Kozma Bertalan                                                     
élt: 87 évet      

• Sirokai József                                                         
élt: 60 évet

• Császár Józsefné szül: Polonkai Margit           
élt: 84 évet

• Macz Béláné szül: Sándor Gizella                      
élt: 92 évet

A Labdarúgó Városi Sportegyesület köszönetét  
fejezi ki mindazon személyeknek, akik a  

2015. évi 1%-os felajánlásukkal  
az egyesület működését segítették. 

Kérjük, 2016-ban is tiszteljenek meg  
felajánlásaikkal.

Az egyesület adószáma:  
19850841-1-09

Számlaszám: OTP Bank Rt.  
11738156-23490251

Az egyesület elnöksége
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