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Városházi Hírek

Január 19-ei ülésén elfogadta a képviselő-testület a 2017. évi 
munkatervét, amely alapja éves tevékenységének. Az idén is a hó-
nap utolsó előtti csütörtökén üléseznek a megszokott 14.00 órai 
kezdési időpontban, melyet továbbra is élő adásban kísérhetnek 
figyelemmel a város ügyei iránt érdeklődő lakosok. Tervezetten 11 
ülés kerül megtartásra, mely bővülhet halasztást nem tűrő ügy mi-
att szükségessé vált üléssel. 

Molnár Jánosné, szerk.

Február 28-án zárulnak a 2016. évi közfoglakoztatási prog-
ramok és a 2017. évi tervezés, előkészítési folyamat is a vé-
géhez közeledik. Folytatjuk a korábbi években megkezdett 
programokat és kibővítjük azokat újabb tartalmi elemekkel is.  
A változás leginkább a mezőgazdasági közmunka programo-
kat érinti de ott csökkentett létszámmal, kb. 50 fővel kevesebb 
közmunkás lesz. Ez évben szervezettebben, hatékonyabban, 
több mérhető eredménnyel kívánjuk megvalósítani a progra-
mokat. A szakmai irányítást megerősítjük, a foglalkoztatási 
szabályok betartását, ellenőrzését tovább fokozzuk, a városla-
kók által is igényelt hasznos és értelmes munkavégzést várunk 
a dolgozóktól. Terveink szerint 2017. márciusától indítjuk a 
programokat és azok 2018. február végéig tartanak. Ez évben 
emelkedik a közfoglalkoztatási bruttó bér 79.155 Ft-ról 81.530 
Ft-ra, ez nettóban 54.217 Ft-ot jelent. A szakmai irányítás sze-
mélyei a jövőben is Német Máté, Hágen József és Csibi Lajos. 
Ők tesznek javaslatot arra, hogy személy szerint kik és melyik 
közfoglalkoztatási programban kapjanak munkalehetőséget. 
Az előző években szerzett tapasztalások alapján alakul majd 
ki a személyi állomány. Akik betartották a munkavégzési sza-
bályokat, azok számíthatnak arra, hogy tovább dolgozhatnak, 
akik ún. „problémás” közmunkások voltak, azok inkább nem. 
Az továbbra is célunk, hogy aki ténylegesen akar dolgozni, 
annak segítsünk a napi megélhetést nyújtó munkajövedelem 
megszerzésében. Aki pedig egy jobban megfizetett és bizto-
sabb munkahelyet talál magának, azt elengedjük és sok sikert 
kívánunk neki az elsődleges munkaerőpiacon. 

Tóth József, polgármester

A Képviselő-testület döntésével a polgári Gold Épker Kft. 
kapott lehetőséget, hogy a lakásépítési program I. ütemét meg-
valósítsa. A Hősök úti ingatlant (volt ÖNO épület) az önkor-
mányzat a vállalkozó rendelkezésére bocsátja azzal a kikötéssel, 
hogy azon a területen 7 db olyan új lakást épít, amely a CSOK 
támogatás feltételeit is teljesíti. A látványtervek és a lakások 
tervrajzai a www. polgar.hu honlapon vagy a Gold Épker Kft. 
telephelyén megtekinthetők. A lakások az előzetesen kalkulált 
275 e Ft + ÁFA/m2 áron kerülnek meghirdetésre, amelyhez a 
10 millió Ft CSOK állami támogatáson túl, további 2 millió Ft 
önkormányzati támogatás igényelhető. A beruházás megvalósí-
tásának tervezett időpontja 2017. II. félév és 2018. I. félév között 
várható. A lakásépítési program iránt érdeklődők jelentkezését 
várjuk a Polgármesteri Hivatalban, Andorkó Mihályné hatósági 
irodavezetőnél. Az érdeklődők illetve az új lakást építeni vagy új 
lakást vásárolni szándékozók részére március első felében rész-
letes programismertető fórumot szervezünk a Polgármesteri 
Hivatalban. 

Tóth József, polgármester

Az Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár meg-
üresedett igazgatói posztjára 
beérkezett pályázatról döntött 
a képviselő-testület. Az állás-
helyre két személy nyújtott be 
pályázatot, melyek közül az 
egyik később visszavonta azt. 
Mivel a pályázatokat vélemé-
nyező szakértő bizottság részé-
ről konkrét támogató javaslat 
nem született, így a pályázati 
eljárást eredménytelenné nyil-
vánította a képviselő-testület 
és ezzel egyidejűleg Ferenczné 
Fajta Máriát két éves időtar-

tamra  megbízta az intézményvezetői feladatok ellátásával. 
Molnár Jánosné, szerk.

A korábbi döntésnek megfelelően a Polgár, Egyek, Tiszacsege 
és az állami vagyonkezelő szerv közös tulajdonában lévő 
Fonyódligeti Gyermeküdülő üzemeltetését 3 évenként váltva 
látják el. Az előző években Tiszacsege Város Önkormányzata 
végezte az üzemeltetési feladatokat, melyről készült szakmai 
beszámolót tárgyalta a képviselő-testület a januári ülésén. Ha-
tározatában megfogalmazta, hogy a pénzügyi beszámoló korri-
gálása szükséges a Polgár részéről teljesített szálláshely igénybe 
vételekkel.  A döntésnek megfelelőn a gyermeküdülő üzemelte-
tési feladatait 2017. április 1-jétől kezdődően Egyek Nagyközség 
Önkormányzata kapja meg. 

Az előző évekhez hasonlóan továbbra is lehetőség lesz az üdü-
lő igénybevételére a Polgár részére biztosított időtartamban, 
melyről a későbbiek folyamán fogunk tájékoztatással élni. 

Molnár Jánosné, szerk.

Tervezett önkormányzati 
ülések

Közfoglalkoztatás 
2017-ben!

Megbízott igazgató az Ady Endre 
Művelődési Központ és Könyvtár élén

Üzemeltetőváltás a 
Fonyódligeti Gyermek-
üdülőben

CSOK + Polgár Lakásépítési 
Program
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Városházi Hírek
Hideg és hó

A tél úgy szép, és úgy az igazi, ha havas szoktuk mondani, és lássuk 
be a hideg időjárásnak is most van itt az ideje. De arra biztosan nem 
vágytunk, hogy ilyen extrém hideg uralkodjon felettünk január első 
hete óta, nem kímélve egészségünket és a pénztárcánkat. Az erős 
minuszok beálltát követően nagy mennyiségű hó borította be egy 
nap alatt a várost, ami nehézséget, kellemetlenséget okozott a köz-
lekedésben. A kialakult időjárási helyzetben szükséges volt azonnali 
intézkedéseket tenni, hiszen sajnos vannak olyan embertársaink, 
akiknek ebben a „farkasordító” hidegben nem volt elég tűzifájuk. 

Tóth József polgármester, a képviselő-testületi ülésen a polgármes-
teri jelentés keretében nyújtott arról tájékoztatást, hogy halasztást 
nem tűrően - kilépve a szociális támogatásra vonatkozó eljárásrend-
ből – polgármesteri hatáskörében 27 család részére biztosított 54 zsák 
tüzelőanyagot. A rászorultak feltérképezésében nagy segítségére volt 
a Polgári Polgárőr Egyesület, akik járva a várost, ha azt tapasztalták, 
hogy valakinek nincs tüzelője, azonnal jelzéssel éltek, valamint vállal-
ták, hogy kiszállítják a brikett csomagokat is a családok részére.

Szabó Tibornétól, a Polgári Polgárőr Egyesület elnökétől megtud-
tuk, hogy amíg az idő vasfoga nem enged, addig az iroda helyiségük 
melegedőként szolgálja a bajba jutott lakosokat.

Bár a meteorológusok jelezték mégis valamennyien csodálkoz-
va vettük tudomásul a január 14-én, szombaton reggelre lehullott 
közel 30 centiméter vastagságú havat. Természetesen a gyermekek 
örömmel fogadták, míg mi felnőttek, többségében – túl a szép téli 
kép látványán – csak a „nagy” munkát láttuk mögötte, hiszen ne-
héz, fáradtságos munkával tudtuk kiszabadítani magunkat lakókör-
nyezetünkből. Hágen József, a Városgondnokság intézményvezetője 
elmondta, hogy ütemterv szerint történik az önkormányzat útjairól 
a hóeltakarítás, ami azt jelenti, hogy először azokat a közterületeket 
kezdték el takarítani, amelyek mind a gyalogos, mind a gépjármű 
forgalom szempontjából fontosak, (autóbuszváró, mentőállomás, 
orvosi rendelő, iskola, óvoda, élelmiszerüzletek, piac, bankintézmé-
nyek). Ezt követően értek el a gyűjtőutakhoz – Rákóczi, Taskó, Ár-
pád, Kolozsvári, Mátyás utcák - melynek járhatósága szintén nagyon 
fontos. Hétfőn délutánra szinte minden utca egy nyomon járhatóvá 

vált, így a következő napokban elkezdték kiszélesíteni azokat, illetve 
sikerült a buszmegálló és a piac területéről a havat elhordani. Meg-
jegyezte, hogy ilyen rendkívüli időjárási helyzetben nagyon fontos 
lenne, ha az emberek toleranciát, türelmet, nyugalmat és együttmű-
ködést tanúsítanának, hiszen a rendelkezésre álló két hótoló gépjár-
mű nem tud azonnal mindenhova eljutni. 

Tóth József polgármester elismerően szólt azokról a magánszemé-
lyekről, utcaközösségekről, vállalkozókról, akik hívás nélkül részt 
vettek és besegítettek a hóeltakarításba. Ezúton is megköszöni Vá-
mosi Antal, Vámosi László, Bacsa János, Ádám Csaba, Tóth Zoltán, 
Garzó György segítő közreműködését, valamint minden lakosnak a 
munkáját, akit a segíteni akarás hajtott és vezérelt. Záró gondolatában 
felhívta a figyelmet, hogy „ilyen esetben jó szándékkal, összefogással, 
egymásra figyeléssel kell tenni a dolgunkat. Jó lenne, ha a szomszédok, 
rokonok, barátok figyelnének a másikra, és ha problémát észlelnek, azt 
jeleznék. Ez csak emberiesség kérdése.” Már szinte szlogenné vált, de 
nagyon igaz, hogy egy város  sikerességének záloga az összetartó és 
együttműködő közössége! Figyeljünk embertársainkra!

Molnár Jánosné, szerk.

Tisztelt Polgári Lakosok!
A fűtési szezon be-

köszöntével a családi 
házas városrészek-
ben egyre gyakrab-
ban látható egyes 
kéményekből feltörő 
sűrű, sötéten go-
molygó füst. Az esti 
órákban a füst nem 
látható, de irritáló, 
fojtogatóan erős sza-
ga betölti az utcákat. 
A hagyományos tü-
zelőanyagok helyet-

tesítésére számos háztartás kazánjában égetnek nem oda való 
anyagokat (pl. műanyag csomagolóanyagok, már nem használt 
műanyag kerti felszerelési tárgyak, lakkozott, ragasztott fabú-
torok, festett fából készült eszközök, feleslegessé vált ruhane-
műk, gumiabroncsok stb.). 

Az ilyen anyagok háztartási kazánban történő eltüzelésekor 
az égés a nem megfelelő hőfok miatt nem tökéletes, a keletkezett 
gázok rendkívül környezetszennyezőek, rákkeltő hatásúak és 
mindenféle szűrés nélkül kerülnek a szabadba. A lakóházak ké-
ményei nagyon alacsony kibocsátási magasságot biztosítanak, 
így az egészségre káros anyagok légkörben történő eltávozása 
lassú. A veszélyes, szemet és légutak nyálkahártyáit irritáló, 
belső létfontosságú szerveinket károsító gázok, párás téli napo-
kon hosszú ideig megülnek, magas koncentrációban belégzési 
szintünkön tartózkodnak. 

A hulladékkal tüzelő háztulajdonosoknak tudniuk kell, 
hogy jogsértő cselekedetükkel saját családjukon kívül akár 
egy teljes városrész lakosságának egészségét is veszélyeztetik. 
A fenti „tüzelőanyagok” használata kazánokat is károsítja, élet-
tartamukat rövidíti, valamint a kémények belső falán nemkívá-
natos lerakódást eredményez. A fent leírtakat figyelembe véve, 
kérjük, hogy hulladékaik tüzelésével ne fűtsenek!

Polgármesteri Hivatal
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A cipész maradt a kaptafánál – beszélgetés 
Bodnár Gyula cipésszel

A cipész szakma a csizmadia mesterség 
mellett a 19. század első felében kezdett el 
megjelenni a mezővárosokban és falvak-
ban. A század második felétől azonban a 
cipészmesterség a magyar vidéki kisipar 
egyik meghatározó jelensége, szakmája 
lett, mely virágkorának a 20. század eleje 
tekinthető – tudhatjuk meg a szakirodal-
makból. 

Városunk lakója, Bodnár Gyula bácsi 
immár 72 éve végzi e mesterséget, meg-
számolhatatlan mennyiségű lábbeli került 
ki a keze közül. Valószínűleg ő az egyedü-
li, aki még a mai nap is – 83 évesen - aktí-
van végzi a hét évtizeddel ezelőtt elkezdett 
szakmát. A bőr és a ragasztó illatát árasztó 
műhelybe belépve visszamehetünk az idő-
be, hiszen az épület a mai napig őrzi a régi 
paraszti ház arculatát. Úgy gondolom, 
hogy a felnőttek körében nincs olyan helyi 
lakos, aki ne ismerné Bodnár bácsit, mint 
a lábbelik gyógyítóját, de talán nem köz-
tudott, hogy hogyan lett ő cipész. 

Miért ezt a szakmát választotta 
Bodnár bácsi?

Mondhatom, mert ebben nőttem fel. 
Édesapám Miskolcon tanulta ki a cipész 
mesterséget és én egészen kis koromtól min-
dig csodálattal néztem, ahogy a keze kö-
zött elkészül egy-egy új lábbeli, vagy éppen 
megújul az elnyűtt cipő. Már akkoriban úgy 
éreztem, hogy jó érzés másnak segíteni. 

A szakmai tudását az édesapjától 
tanulta?

Igen. 11 éves koromtól már rendszeresen 
segítettem édesapámnak, tőle tanultam a 
mesterséget. Mindig érdeklődéssel néztem, 
hogy mit és hogyan csinál, így szépen las-
san megtanultam, illetve szakkönyvekből 
utána olvasva bővítettem ismereteimet.

45 évet dolgoztunk 
együtt, mindig kikér-
tem a véleményét a 
munkában, úgymond 
szakmai konzultációt 
folytattunk. Ez még a 
mai napig is nagyon 
hiányzik.

Egy cipésznek sok-
szor egyhangú és ap-
rólékos munkát kell 
végeznie. Soha nem 
gondolta úgy, hogy 
más szakmát kellett 
volna választani?

Soha nem bántam 
meg, hogy ezt a szak-

mát választottam. Minden cipő más és 
más, még ha ugyanolyan hibával érkezik 
is. Más a minősége, más a cipő szerkezete, 
így jól átgondolva kell a javításhoz hoz-
záfogni. Édesapámtól azt tanultam, hogy 
alázatosnak kell lenni a munkához, a hoz-
zánk érkező emberekhez. Sokszor elmond-
ta, hogy minden kis munkával járó javítást 
el kell vállalni és azt a lehető legjobban és a 
kuncsaft számára is elfogadható áron kell 
megcsinálni, mert ha meg lesz elégedve, 
hoz majd az jobb és nagyobb munkát is, sőt 
elmondja másoknak is, így bővülhet a kör. 

A javítás mellett cipőkészítést is vál-
laltak?

Nagyon sok cipőt és csizmát készítet-
tünk az akkori időkben. Emlékszem volt 
olyan időszak, amikor még karácsonykor 
is reggeltől estig dolgoztunk édesapámmal 
annyi megrendelésünk volt. Készítettünk 
női, férfi és gyermekcipőket egyaránt. Mé-
retet véve, szabásminta alapján készültek, 
melyhez mondanom sem kell, hogy nagyon 
pontos munka volt szükséges. 

Biztos megélhetést jelentett ez a mes-
terség?

Nehéz volt az akkori rendszerben az ipa-
rosok élete, sokszor anyaghiánnyal is kellett 
küzdeni, ami azt jelentette, hogy munka 
sem volt annyi, ezért édesapámék állattar-
tással és földműveléssel is foglalkoztak.

Milyenek voltak a régi cipők és milye-
nek a mostaniak?

A régi cipők erősek, strapabírók voltak. 
Persze akkor is volt divat, de elsődleges 
szempontnak az számított, hogy kényelmes 
és hosszantartó legyen. A mai cipők nagy 
része mindezzel a tulajdonsággal nem ren-
delkezik. Természetesen a bőrcipők még 
elfogadható minőségűek, de rengeteg olyan 

divatcipő van, ami jó, ha kibír egy szezont. 
Végül is ez egy cipésznek jó, hiszen így van 
munkája – jegyzi meg viccesen Bodnár 
bácsi.

Az eltelt idő alatt változott-e a cipőja-
vítás technikája?

Valamikor varrással javítottunk, ma 
már inkább ragasztani kell. Tulajdonkép-
pen egy jó cipész mindent meg tud javí-
tani, az már más kérdés hogy megéri-e 
javíttatni.

Van, akinek a családban át tudja adni 
a tudását?

Sajnos nincs. Három fiú unokám is van, 
de ők más pályára készülnek, más iránt 
érdeklődnek. Ma már ez nem egy vonzó 
szakma, bár cipészre mindig szükség lesz, 
úgy gondolom. 

Van, amire büszkeséggel gondol vissza 
Bodnár bácsi a munkássága alatt?

Büszke vagyok arra, hogy ez a műhely, 
amit édesapám épített 87 éve üzemel. 
Mindig örömmel töltött el, ha azt láttam 
az embereken, hogy meg vannak elégedve 
a munkámmal és visszajárnak. Büszke 
vagyok arra is, amikor egy-egy problémás 
javítási munkával úgy keresnek fel, hogy 
„Bodnár bácsihoz hoztam, mert maga biz-
tosan meg tudja csinálni”.

A mai napig büszkeséggel őrzöm azt az 
elismerő oklevelet, melyet 1989-ben kap-
tam a megyei tanács elnökétől a lakosság 
ellátásában végzett kimagasló tevékeny-
ségért. 

Meddig szeretné még a szakmát foly-
tatni?

Ma már kevesebb munkám van, de amíg 
bizalommal fordulnak hozzám az emberek, 
és az egészségem is engedi, addig örömmel 
vállalom a munkát.

Bodnár bácsi személyében egy kedves, 
barátságos, jó kedélyű, szakmáját szerető, 
beszédes embert ismerhetünk meg, aki a 
javítás terén nem ismer lehetetlent. Ottlé-
tem alatt számtalan történetet dolgozott 
fel olyan élmény dúsan, mintha csak teg-
nap történt volna. Lelkesen magyarázta 
és mutatta, hogy egy-egy szerszám mire 
való, mely majd mindegyikéhez tudott va-
lamilyen érdekességet fűzni. Látszik rajta, 
hogy még a mai napig is nagyon szereti a 
szakmáját, nem hiába maradt a cipész a 
kaptafánál.

Kívánom, hogy még sokáig erőben és jó 
egészségben álljon a lakosság szolgálatá-
ban. Köszönöm az interjút!

Molnár Jánosné, szerk.
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Időjárási viszonyok - Voltak gyenge láncszemek a 
hóeltakarítási folyamatban

Az eltelt napokban, hetekben tapasztalt 
rendkívüli időjárás igencsak próbára tette 
a városlakók türelmét, megmutatta a kö-
zösségek tolerancia képességét a lakosok 
együttműködési hajlandóságát és egyben 
tesztelte az önkormányzat felkészültségét 
is.  Kiderült, hogy milyen a reagálási gyor-
saságunk váratlan időjárási helyzetekben, 
hiszen január elején a kemény hideg, ja-
nuár közepén a váratlanul lehullott nagy 
mennyiségű hó, a napokban az egészségre 
ártalmas mértékű levegőszennyezettség 
(szmog) és mikorra ez az írás az olvasók 
kezébe kerül, tartok tőle, hogy a hirtelen 
olvadás és az eső okozta belvíz tesz próbá-
ra mindannyiunkat. 

A nagy hideget fokozott figyelemmel kí-
sértük. A  Polgárőrség járőrözött, a lakos-
sági jelzéseket is folyamatosan vizsgáltuk, 
s ahol krízishelyzetet láttunk, ahol fűtetlen 
lakásban találtak valakit a szolgálatban lé-
vők, ott azonnal segítettünk néhány napra 
elegendő fabrikettel.

Január közepétől pedig az újabb önkor-
mányzati tűzifaprogram segítségével több 
mint 270 család részesült települési támo-
gatásban, a tűzifacsomagok kiszállítása a 
szociális szövetkezet közreműködésével 
folyamatosan történik. 

Időközben nagy mennyiségű hó esett ja-
nuár 14-én, szombat reggelre. Hét éve nem 
volt ilyen nagy mennyiségű hó egyszerre, 
amit éppen a munkaszüneti napokon kel-
lett eltakarítani. 

Az igazsághoz tartozik, hogy hétvége 
lévén csak részben sikerült a hómunkások 
(közmunkások) mozgósítása, akik viszont 
bejöttek dolgozni, azoknak pedig a munka 

megszervezése okozott kisebb-nagyobb 
problémákat. A gépek száma és használ-
hatósága miatt az úttisztítás és a hóeltolás 
is akadozott, – ráadásul amit szombaton 
nem csináltunk meg, azt vasárnap az erős 
fagyás miatt már nem volt lehetséges. Kér-
tük a megértést, a türelmet, amit a többség 
akceptált, de voltak akik bosszúsan szóvá 
tették a késlekedést, a hóeltakarítás meg-
szervezését erős kritikával illették.

Az időjárási szmog helyzet érintettjei is 
voltunk és vagyunk, igaz korlátozó intéz-
kedések bevezetésére nem került sor, de 
szükséges a figyelmet felhívni a magunk 
okozta környezetterhelés következmé-
nyeire. A polgári és a környékbeli üze-
mek működése, a gépjárművek kipufogó 
gáza, a szilárd tüzelésű kályhák füstje igen 
csak nehézzé tették a levegőt Polgáron is. 
Nagyon fontos lenne, hogy a fűtési sze-
zonban, ha már szilárd tüzelésű kazánt 

kell használnunk, akkor amit égetünk az 
ne legyen mérgező és ahogy tüzelünk az 
legyen szakszerű. Összességében úgy ta-
pasztalom, hogy a váratlan időjárási kö-
rülményekben nem sikerült minden terü-
leten jól helytállni és csak részben és nem 
elég gyorsan tudtuk a lakosság elvárásait 
teljesíteni. Szükséges egy valódi (nem pa-
pír ízűt a fióknak) védekezési tervet ké-
szítenünk, hogy váratlan helyzetekben, 
extrém időjárási körülmények esetében is 
mindenki – az önkormányzat, a helyi vál-
lalkozások és a lakosság is – tudja hogy mi 
a dolga, s legyen egyértelmű hogy milyen 
időjárási helyzetben, mit, hol, kivel, mivel 
és hogyan kell tennie. Köszönöm a jelzé-
seket, a jótanácsokat és a kritikai észre-
vételeket is, igyekszünk a jövőben jobban 
felkészülni és sikeresebben helytállni az 
időjárás okozta veszélyhelyzetekben. 

Tóth József, polgármester

POLGÁR VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY
A „Polgár Városért” Alapítvány nevében szeretnénk köszönetet mondani azoknak a polgári lakosoknak, 

akik a személyi jövedelemadójuk 1%-val hozzájárultak, támogatták az Alapítvány működését. 
Az Alapítvány a 2015. évi 1%-ból befolyt 405.137 Ft-ot a megrendezésre kerülő 

„Polgári Hurka-pite” Fesztivál kiadására fordította. 
Továbbra is várjuk mindazok támogatását, akik fontosnak tartják az Alapítványunk céljait. 

Adószámunk: 18544189-1-09

KÉRJÜK TÁMOGASSA ADÓJA 1 %-ával A HELYI SPORTEGYESÜLETET!
2017-ben Polgár Városi Sport Egyesületének továbbra is megvalósítandó célja, hogy a helyi felnőtt és fiatal-
korú lakosság sportolási lehetőségeit biztosítsa, illetve segítse. Ennek keretében férfi labdarúgó, tömeg- és 

szabadidősport és női labdarugó szakosztályt működtet és versenyeztet.
Az egyesület adószáma: 19850841-1-09    Az egyesület számlaszáma: OTP Bank: 11738156-23490251

Ezúton is köszönjük a korábbi és idei évben felajánlott adójuk 1 %-át, mely nagymértékben segíti 
egyesületünk működését!
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Búcsú Ágikától!
„Meghalt! - szinte dörren a  hír,

hozza az újság, vagy telefon,
Úgy jön mint egy puskalövés,

élesen, kurtán, szárazon.

Meghalt! - mindennap jön a hír,
s egyre több barát esik el

a nagy csapatból, amelyet
valaki folyton tizedel.”

Önkéntelenül is Szabó Lőrinc örökbe-
csű verssorai jutottak eszembe, amikor  
meghallottam a szomorú hírt; meghalt 
Ónosiné Ágika.

Hihetetlenül fogadtuk a megdöbbentő 
hírt, hisz  nap mint nap itt járt közöt-
tünk, szót váltottunk, élte mozgalmas 
nyugdíjas életét.  

Bármennyire fáj is, tehetetlenül bele 
kell nyugodnunk a megváltozhatatlan 
valóságba; városunk szegényebb lett egy 
közmegbecsülésnek örvendő polgárral. 

Ónosi Jánosné Szabó Ágnes 1936. 
április 14.-én született Polgáron. Né-
gyen voltak testvérek, de fiatalabb húgát 
még gyerekkorában elveszítette a csa-
lád. Édesapja odamaradt a háborúban, 
édesanyjuk nevelte fel nehéz körülmé-
nyek között a három gyereket. A három 
gyerek mindenben segítette édesanyját, 
még szinte gyerekfejjel munkát vállal-
tak. A nehéz körülmények egy szorosan 
összetartó családdá kovácsolták Őket.

Ágika 15 évesen kezdett dolgozni a 
Görbeházi Földműves Szövetkezetnél. 
Később átkerült a Polgári FMSZ-hez, 
már itt dolgozott, amikor a környékbeli 
települések szövetkezetei egyesültek és a 
Polgár és Vidéke ÁFÉSZ nevet viselte.

A munka mellett mindig tanult. Mér-
legképes könyvelő képesítést szerzett, 
majd könyvvizsgáló és adószakértő lett. 

Végig járva a ranglétrát kitartó mun-
kájának, a közgazdasági tudományok-
ban szerzett jártasságának köszönhe-
tően a 60-as évek végén már az ÁFÉSZ 
főkönyvelője volt, és ebből a beosztá-
sából is vonult nyugdíjba. Bizony ma-
napság kevesen mondhatják el maguk-
ról, hogy aktív munkáséveit egyetlen 
munkahelyen töltik el. Ő ezen kevesek 
egyike. 

Annak a nagy generációnak a képvi-
selője volt Ő, aki munkájával, szaktudá-
sával jelentős sikereket ért el. 

A hatvanas évek végén bevezetett gaz-
daságpolitika  kedvező széljárást bizto-
sított, a kreatív, kezdeményező, alkotni 
vágyó gazdasági szakemberek számára. 
Ágika a pénzügyi, közgazdasági isme-
reteinek hasznosításával járult hozzá, 
hogy az ÁFÉSZ , Polgár  legjelentősebb 
gazdasági egységévé tudott felfutni, érte 
el fénykorát. 

Munkájában maximalista volt, önma-
gával szemben is, és ezt követelte meg 
munkatársaitól is. Munkatársai szeret-
ték szigoráért, következetességéért, em-
berségéért.

Ilyen volt Ő a magánéletben is. Férjé-
vel együtt – a szép emlékeket hátraha-
gyó Ónosi Jánossal (az AGROKÉMIA 
egykori vezérigazgatója) – mindig arra 
törekedett, hogy Csilla lányuk tanul-
hasson, minél kevesebb gonddal indul-
hasson a nagybetűs életbe. Ehhez Ők 
maguk adták a példát, szelíd szeretettel, 
önzetlenséggel, nyílt, segítőkész viselke-
désükkel. 

Új dimenzióba került Ágika élete, 
amikor megszületett az unokája. Ettől 
az időtől Réka unokája körül forgott a 
világ. A szülők ügyeleti elfoglaltsága mi-
att aktívan vette ki részét az unoka ne-
veléséből. Tette mindezt úgy, hogy még 
dolgozott, és férje ekkor már nagybeteg 
volt. Úgy emlékszem, ismerősei, barátai 
ekkortájt illették Ágikát a „szupernagyi” 
kitüntető címmel. 

Nyugdíjba vonulását követően sem 
adott le a lendületből. Számos cég 

könyvvizsgálója volt, illetve vállalkozá-
sok könyvelési tevékenységét végezte. 

Kiemelkedő szakmai munkáját több 
magas kitüntetéssel ismerték el. 

Az FMSZ Kiváló Dolgozója kitüntetés 
mellett 1972-ben a Munkaérdemrend 
Bronz, 1986-ban a Munkaérdemrend 
Ezüst, 1988-ban a Munkaérdemrend 
Arany fokozata kitüntető cím birto-
kosa lett. A SZÖVOSZ Országos Taná-
csa 1991-ben a SZÖVOSZ Érdemrend 
kitüntetéssel ismerte el a szövetkezeti 
mozgalomban töltött négy évtizedes 
eredményes munkáját. 

A munka mellett közéleti szerepet is 
vállalt. Élénken érdeklődött a közélet, 
a politika iránt. Nemcsak érdeklődött, 
kiforrott véleménye volt mind a helyi, 
mind az országos eseményekről, törté-
nésekről. 

Kendőzetlen, őszinte mondásai vol-
tak. Jó volt vele beszélgetni. Közvetlen, 
barátságos természetével színes történe-
teivel lelket öntött a csüggedőkbe, mert 
belőle mindig az örök derű áradt.  

Alapító tagja volt a helyi MSZP alap-
szervezetének, és több cikluson keresz-
tül a párt megyei pénzügyi ellenőrzőbi-
zottság elnöki tisztét is betöltötte. 

A 90-es évek elején önkormányzati 
képviselőként szolgálata Polgár lakos-
ságát. 

Amikor Őrá emlékezünk nem hagy-
hatjuk szó nélkül kedvenc időtöltését, az 
utazást. A világ számos országát beutaz-
ta, gyarapította ismereteit. 

Aktív tagja volt a helyi Nyugdíjas 
Klubnak. Életvidám történeteivel, hu-
morával teremtett jó hangulatot a kö-
zösségben. 

Január 18.-án nagy útra indult.
Ágika! Köszönjük munkádat, barátsá-

godat! Emlékedet megőrizzük.
Arany János szavaival búcsúzom;

„…Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván, ami benne földi,

Egy éltető eszmévé finomul,
Mely fennmarad, 

s nőttön nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik;…”

Molnár János, alpolgármester
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Téli örömök a Móra úti óvodában

A Magyar Kultúra Napja

Rendezvénysorozattal ünnepelte idén a Magyar Kultúra Nap-
ját az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár. 

1989 óta, tél közepén, január 22.-én, a Himnusz születésének 
napján ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját.  Ilyenkor sokkal 
nagyobb hangsúlyt fektetnek a közművelődés területén dolgo-
zók arra, hogy a megvalósítandó programokkal méltó módon 
tisztelegjünk sokszínű, gazdag kultúránk és szellemóriásaink 
előtt. 

Rendhagyó irodalmi óra keretében kamara kiállítást és kvíz 
– vetélkedőt szervezett az általános iskola 5. osztályos tanulói 
részére január 19.-én a városi könyvtár.  A program célja az volt, 
hogy emléket állítson a Himnusz születésének és Kölcsey Ferenc 
kiválóságának. Az előadás során a diákok sok, a témával kapcso-
latos, tananyagon túli érdekességgel ismerkedhettek meg. A jó 

hangulatban eltöltött délelőttön a gyerekek csoportmunkában, 
játékos formában adtak számot frissen szerzett tudásukról. 

A művelődési központ színháztermében Bencze Ilona, Jászai 
Mari díjas, Érdemes Művész nagyszerű előadásával vívta ki a 
polgáriak elismerését január 20-án, pénteken. Költők társaságá-
ban című irodalmi pódium estjét hazai költők műveiből állítot-
ta össze.  A művésznő megkapó kortárs és klasszikus műreme-
keken keresztül hívta fel a figyelmet a magyar nyelv különleges 
szépségére és kivételes gazdagságára. Tolmácsolásában új életre 
keltek legnagyobb poétáink ismert versei, szavai körbefonták 
a hallgatóságot. Vígság, komor fásultság, öröm, bánat, lemon-
dás, remény és a feloldozás érzése hömpölygött a teremeben 
az est folyamán, felejthetetlen pillanatokat hagyva maga után.  
A közönség az előadás múltával kifejezte abbéli reményét, hogy 
a közeljövőben többször lesz része hasonló  élményben. 

A költészet szellemi birodalmából kilépve a fotóművészet 
kézzel foghatóbb világába kaphattak betekintést, azok, akik 
január 25-én részt vettek a Debreceni Új Fotóműhely kiállítás 
megnyitóján. A Megyesi fivérek teremben látogatható tárlaton 
három kiváló fotóművész: Balogh Gábor, Baloghné Dr. Kovács 
Matild és Tuskáné Koncz Éva válogatott munkái tekinthetők 
meg március 10-ig. A Fotóműhely tagjai – az exponáló gomb 
lenyomásán túlmutatva – a művészetre, a művészi kifejezés-
formára törekedve gondolják ki, építik fel és készítik el nem 
mindennapi képeiket. Megnyitó beszédében Dr. Seres Géza 
fotóművész hangsúlyozta az aktív műhelymunka és a másfajta 
gondolkodás-, illetve látásmód elsajátításának fontosságát, an-
nak érdekében, hogy a fotóművészet méltó helyet foglalhasson 
el a képzőművészeti ágak között.

Péterné Kiss Petronella

A január hónap nagy hideggel köszöntött ránk, de a hideg el-
lenére sok örömteli percet nyújtott gyereknek, felnőttnek egy-
aránt. Igyekeztünk kihasználni az udvarunk adta lehetőségeket. 
Szánkóztunk, csúsztunk a dombról, építettünk hóembert, hó 
várat. A csoportszoba melegében a gyerekek videón keresztül 
ismerkedtek meg, a jégvilág állataival, elsajátították a pingvinek 
táncát. Kísérletek útján szereztek tapasztalatot a víz körforgásá-
ról. Készítettünk színes jégdíszeket, melyek az udvarunk bok-
rait tették látványosabbá. Megkóstoltuk a jégnyalókát, jégkását, 
de a legfinomabbnak mégis a hópihefánk bizonyult.

Az óvodapedagógusok kreatív játékokkal tették élvezetesebbé 
ezt az időszakot (jéghoki versenyt szerveztek, hó csatát játszot-
tak, jégből készítettek gombfocit).

Zöld óvodás lévén nem feledkeztünk meg a madarak védel-
méről sem. Madár lesen voltunk, megfigyeltük életmódjukat, 
követtük a hóban nyomaikat, madár kaláccsal kedveskedtünk 
nekik.

Sok örömet adott számunkra az idei tél, de már kíváncsian 
várjuk, hogy mit jósol a maci kibújva a barlangjából.

A Móra úti óvodások nevében: 
Dr. Baranya Györgyné, telephely kijelölt képviselője

„Betemetett a nagy hó
erdőt, mezőt, rétet.

Minden, mint a nagyanyó
haja, hófehér lett.”
(Kányádi Sándor)



2017. februárPolgárTárs8. oldal

Suli hírek 

2017. január 16-án tanulóink egy csoportja interaktív színházi 
előadáson vehetett részt. A Csokonai Színház színházpedagógiai 
programja a Jeruzsálem című komplex tantermi előadását hoz-
ta el iskolánkba. A diákoknak nagyon tetszett, hogy az előadás 
részeivé válhattak. 

Petrikné Sereg Ildikó

A magyar kultúra napját közös versmondással ünnepeltük.  
A Himnusz első versszaka után Arany János: Toldi című elbe-
szélő költeményének Előhangját mondtuk együtt. A választás 
azért esett erre a műre, mert idén ünnepeljük Arany János szü-
letésének 200. évfordulóját.

Petrikné Sereg Ildikó

JAGSZI Hírek
Beiskolázás a középiskolában

Polgár középiskolája, a BSZC József Attila Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája a 2016/2017-es tanévben 
is sok időt és energiát fordított a beiskolázási tevékenységekre. 
A folyamatnak még nincs vége.

Az ősz folyamán kezdődtek meg látogatásaink beiskolázási 
szülői értekezleteken és osztályfőnöki órákon. Polgár általános 
iskoláján kívül eljutottunk a vonzáskörzet majd’ minden alapfo-
kú oktatási intézményébe, hogy megfelelő tájékoztatást adjunk 
a nyolcadikosoknak a nálunk megszerezhető végzettségekről, 
a nálunk folyó munkáról, közösségi életről. A teljesség igénye 
nélkül: jártunk Polgáron, Tiszaújvárosban, Tiszagyulaházán, 
Tiszadobon, Tiszavasváriban, Újszentmargitán, Egyeken, 
Sajószögeden, Tiszapalkonyán, Hejőbábán, Kesznyétenben. 

Novemberben olyan lehetőséget kínáltunk az érdeklődő nyol-
cadikosoknak, amilyenre korábban még nem volt példa. A ha-
gyományos nyílt napot kibővítve egy egész hetet bocsátottunk 
a hozzánk ellátogatók rendelkezésére. Nyílt hetünkön lehető-
ségük nyílt több óralátogatásra is, hogy a lehető legpontosabb 
képet alakíthassák ki a pályaválasztók iskolánkról. Természete-
sen megvalósult hagyományos nyílt napunk is, a Nyitott kapuk 
napja, mely ez alkalommal is sikeresen, érdekes programokkal 
fűszerezve zajlott le.

Szórólapjainkon széles körben ismertté tettük képzési kíná-
latunkat, amelyről ezúton is tájékoztatást adunk a kedves olva-
sóknak.

Kerényi György, beiskolázási team vezetője

Berettyóújfalui SZC József Attila Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

2017–2018. tanév beiskolázási tájékoztató
OM 203030

Feladat 
ellátási 

hely 
kódja

Tanulmá-
nyi terület 

kódja

Iskola típus Ágazat/Szakké-
pesítés

Képzési 
idő

027 0024 Szakgimnázium Kereskedelem 4 év

027 0025 Szakgimnázium Közgazdaság 4 év

028 0077 Szakközépiskola Eladó 3 év

028 0078 Szakközépiskola Szociális gondozó 
és ápoló

3 év

028 0079 Szakközépiskola Pincér 3 év

028 0080 Szakközépiskola Szakács 3 év

028 0108 Szakképzési HÍD Élelmiszer-, és 
vegyiáru eladó

2 év

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, Kacsándi Bence · 52/573-510 ·  

• Hirdetés: 52/573-510 · polgartarshavilap@gmail.com • Grafika, tördelés, nyomda: Reproprint Kft. · Tiszaújváros, Tisza  út. 2. 
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!
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 Anyakönyvi Hírek

Akiket január hónapban 
újszülöttként köszöntünk:

• Sipos Norbert
• Sándor Róbert

• Varga Natália Zoé 
• Fazekas Máté István 

Január hónapban 
házasságot kötöttek:

• Rontó Kitti és Asztalos Péter
• Vadász Mária Ilona és Rézműves Tibor

Akiktől fájdalommal búcsúzunk: 
Alexáné Sirokai Mária élt:  66  évet

Makrányi Gyuláné 
szül.: Szarka Ágnes • élt: 77 évet

Sugár Istvánné 
szül.: Buhalla Erzsébet • élt: 90 évet

Kanyuk Lászlóné 
szül.: Szarka Piroska • élt: 83 évet

Gulyás Györgyné 
szül.: Lőrincz Erzsébet • élt: 85 évet

Kovács Ferenc • élt: 83 évet

Pataki Mihályné 
szül.: Megyesi Piroska • élt: 71 évet

Hamari Lászlóné 
szül.: Ferenczi Anna • élt: 83 évet

Ónosi Jánosné 
szül.: Szabó Ágnes • élt: 80 évet

Klinkó Ferenc • élt: 72 évet

Dr. Vámosi Etelka • élt: 68 évet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeret-
tünk Makrányi Gyuláné, született Szarka Ágnes, 
gyászszertartásán jelenlétükkel, koszorúval, virág-
gal fejezték ki tiszteletüket és együttérzésüket. 

A gyászoló család

Köszönetnyilvání tás:
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Az elmúlt hetek rendkívüli hideg időjárása miatt sajnos sok 
vízmérő elfagyás történt városunkban. A Hajdúkerületi és Bi-
hari Víziközmű Szolgáltató Zrt. működési területén, így Pol-
gáron is a  vízkitermeléssel foglalkozó szakemberek az elmúlt 
napokban olyan szintű vízfelhasználást tapasztaltak, amely 30-
50%-kal meghaladja az ilyenkor szokásos mennyiséget.

Az indokolatlanul magas vízfogyasztás feltételezhetően abból 
adódik, hogy a nem mindennapi rendszerességgel használt in-
gatlanokban a korábban elfagyott vízmérők, vízvezetékek kiol-
vadtak és folyik belőlük a víz. Érdemes tudni, hogy egy fél centis 
repedésen naponta 32 m3, havonta 1000 m3 víz is elfolyhat.

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Polgá-
ri Üzemegysége ezúton felhívja a felhasználók figyelmét, arra 
hogy a kedvezőtlen időjárási viszonyok ellenére ellenőrizzék le a 
hétvégi házakat, nyaralókat, a nem használt ingatlanokat, hogy 
nem szenvedtek-e károkat a fagyos időben. A szolgáltató kéri, 
hogy ezen ingatlanok szomszédságában élők is figyeljenek, oda, 
hogy környezetükben nem tapasztalnak-e vízelfolyást.

Az elfagyott vízmérők, vízvezetékek az olvadás után rendkí-
vül komoly károkat képesek okozni az ingatlanon, továbbá az 
elfolyt vízmennyiség is komoly kiadásokat jelent a tulajdono-
soknak. 

Fontos tudni, hogy az elfagyás, majd a kiolvadás miatt felme-
rülő költségek a fogyasztót terhelik.

Aki a vízmérőjénél vagy a vízvezetékén elfagyást, illetve az 
olvadás hatására vízelfolyást észlel, kérjük jelezze az ügyfélszol-
gálati irodánkban személyesen, a 391-853 vezetékes vagy a 06-
20/610-1855 telefonszámon.

 Máté Lajos, üzemegység vezető

A 2015/2016. gazdálkodási évre, illetve a 2016. naptári 
évre vonatkozóan az alábbi támogatásokban résztvevők-
nek kell gazdálkodási naplót elektronikusan benyújtani:

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyúj-
tott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igény-
bevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) 
FVM rendelet alapján a környezetvédelmi célú gyeptele-
pítés célprogram; agrár-környezetgazdálkodási kifizetés; 
ökológiai gazdálkodás támogatás; NATURA 2000 mező-
gazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizeté-
sek; kompenzációs kifizetések a Természeti Hátránnyal 
Érintett Területeken; élőhelyfejlesztési célú nem termelő 
beruházások; vízvédelmi célú nem termelő beruházások: 
vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése

Az egyes támogatási konstrukciók esetében bekülden-
dő kötelező adat tartalmat a pályázati felhívások tartal-
mazzák.

Az adminisztrációs teher csökkentése érdekében az ösz-
szes érintett támogatási konstrukcióra vonatkozó adatszol-
gáltatási kötelezettséget egyetlen gazdálkodási napló „web-
GN” beküldésével teljesíteni lehet. A nyomtatvány kitöltése 
során meg kell adni, hogy mely támogatási konstrukcióban 
vesz részt, és a nyomtatványban ennek megfelelően lesznek 
elérhetőek a beküldendő adatok.

A naptári évre való áttérés miatt, 2017-ben a 2015. szep-
tember 01. és 2016. december 31. közötti időszakról kell az 
adatszolgáltatást teljesíteni.

Az adatszolgáltatások teljesítéséhez a „web-GN” ese-
tében az első gazdálkodási évre vonatkozóan rendelke-
zésre álló időszak 2017. január 1-től március 01-ig tart. 
A nitrát adatszolgáltatást 2017. január 1-től 2017. már-
cius 31-ig kell teljesíteni. Az adatokat mindkét esetben a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz kell be-
nyújtani, amelyhez a szükséges nyomtatványok a Hivatal 
honlapján a http://anyk.nebih.gov.hu/ linken keresztül 
érhetőek el közvetlenül.

A gazdálkodási naplók és a nitrát adatlapok esetében is 
az adatok elektronikus benyújtását a fenti határidőig tel-
jesíteni kell. (Szükséges hozzá a kinyomtatott területalapú 
támogatás, Gazdálkodási Napló, HRSZ, Blokk azonosító, 
az ügyfél adóazonosító jele és a terület talajvizsgálati lapja 
amennyiben rendelkezik vele).

Az adatszolgáltatással kapcsolatban a falugazdásztól se-
gítséget lehet kérni:

 
 Jójárt Tamás Makó László
 Falugazdász Falugazdász
 +36/703962695 +36/204988887

Ellenőrizzük vízmérő 
óráinkat!

Tisztelt Mezőgazdasági 
Termelő!
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A „Polgár Városért” Alapít-
vány Kuratóriuma az idén is 
támogatta a Polgári „Hurka-
pite” Fesztivál megrendezését, 
amely immár a negyedik lesz. 
A rendezvény helyszíne ha-
gyományosan a város főtere, 
időpontja 2017. április 1. szom-
bat. A fesztivál részletes prog-
ramjáról jövő havi lapunkban 
nyújtunk tájékoztatást. 

Polgármesteri hivatal

Ha tavasz, akkor 
„Hurka-pite” Fesztivál



(fizetett hirdetés)


