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Városházi Hírek
Elvek és irányok a jövő évi költségvetés tervezéséhez

A Képviselő-testület a november 23-ai ülésén tárgyalta és fogadta 
el egyhangú szavazattal az önkormányzat 2018. évi költségvetési kon-
cepcióját, amely alapja lesz a jövő évi költségvetés elkészítésének. Bár 
e terv összeállítása nem kötelező feladata az önkormányzatnak, mégis 
fontosnak tartja, hogy meghatározza a 2018. évi költségvetés tervezé-
sének fő irányait, szempontjait annak érdekében, hogy februárban egy 
biztonságos működtetést megalapozó költségvetést tudjon elfogadni a 
képviselő-testület – kezdte Tóth József polgármester a napirend felve-
zetését. A koncepció arra is jó, hogy az előző évek tapasztalatait figye-
lembe véve megpróbálják meghatározni a költségvetés készítésének, 
meghatározásának fontosságait, amelyet az idén 40 pontban foglaltak 
össze. A költségvetés készítésére vonatkozó alapelvek nem újak, hiszen 
továbbra is szükséges az egyensúly tartása, a stabilitás megtartása, tö-
rekedni kell a bevételek beszedésére, a kiadásokat csak a bevételek mér-
tékéig lehet eszközölni, elsődlegesen a törvény általi kötelező feladatok 
ellátására kell koncentrálni, az önként vállalt feladatokat kizárólag csak 
saját bevétel terhére lehet megvalósítani stb, mindezt úgy, hogy az ön-
kormányzat nem adósodhat el és nem lépheti át a törvény által előírt 10 
millió forintos hitelfelvételi mértéket. Ezek azok a körülmények, ame-
lyeket újra meg kell erősíteni egy költségvetési koncepcióban. Vannak 
olyan területek is, amelyeket érdemes újraértékelni, áttekinteni, ele-
mezni, mint pld. a dolgozó állomány étkezési támogatásának a rend-
szerét, az intézmények fejlesztési, karbantartási, javítási elképzeléseit. A 
koncepció tartalmazza azokat a korrigálási, változtatási folyamatokat 
is, melyet 2018-ban eszközölni kell, többek között: jövőre 25 éves lesz a 
város, így e jubileumi eseményre szükséges figyelmet fordítani, annak 
megfelelően méltó  ünnepi tervet kell összeállítani. Bizonyosan változás 
lesz a közmunkaprogramoknak az előző években megélt folyamatában, 
tartalmában, finanszírozásában, érintetti körében, melyben már lát-
szik, hogy visszafogás, szinten tartás, létszámcsökkentés várható, hi-
szen jövőre már csak 250 fő foglalkoztatására látszik lehetőség. Szintén 
újragondolási feladatot fog jelenteni a lakástámogatási rendszer, hiszen 

az idén soha nem látott és tapasztalt mértékben nyújtottak támogatást 
használt lakás vásárlásához (64 család részére 30 millió forintot). Fon-
tos a szociális gondoskodás biztosítása is, de az is nyilvánvaló, hogy a 
szándékokon túl ez komoly anyagi ráfordítást is jelent. Problémaként 
jelentkezhet a nyertes uniós pályázatok megvalósításával kapcsolatban, 
hogy a rendelkezésre álló forrás elég lesz-e a közbeszerzési eljárás le-
folytatása után a vállalkozói ajánlatban tett összegre. 

Összességében megfogalmazásra került, hogy a 2018. évi költségve-
téshez valamennyi területen jól átgondolt, takarékos, a reális szükség-
letek felmérésével történtő tervezés szükséges. Fő szempont továbbra is 
az intézmények biztonságos működtetése, a városüzemeltetés megfelelő 
színvonalú biztosítása, a város további fejlődését szolgáló beruházások, 
fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása.

Molnár Jánosné, szerk.

Változás az üzletek és 
vendéglátóhelyek éjszakai 
nyitva tartási rendjében

Szem előtt tartva a lakosság életkörülményeinek és a pihenés-
hez való jogának biztosítását módosította a képviselő-testület az 
üzletek és vendéglátóipari egységek éjszakai nyitva tartási rendjé-
nek szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet, melynek ér-
telmében 2018. január 1-jétől sem bolt, sem vendéglátó üzlet nem 
tarthat nyitva éjszaka 22.00 órától másnap reggel 04.00 óráig. A 
képviselő-testület döntését indokolja, hogy az elmúlt hónapokban 
megnövekedett a lakossági bejelentések száma egyes üzletek és 
vendéglátó-egységekre vonatkozóan, melyben a környéken lakók 
a vendégkör, illetve a vásárlók magatartását panaszolták. Kéré-
sünkre a Rendőrség 64 bejelentésről nyújtott tájékoztatást, mely 
nagyobb részben kapcsolatba hozható az éjszakai nyitva tartással. 
Figyelembe véve a fiatalok szórakozási lehetőségének biztosítását, 
a rendelet értelmében lehetőség van a vendéglátó üzletek számá-
ra, hogy a korlátozás alá eső időszakra eseti éjszakai nyitva tartási 
engedélyt kérjenek alkalmi rendezvények tartása céljából, melyet 
a rendezvényt megelőzően 5. munkanapig nyújthatnak be a jegy-
zőhöz. 

Molnár Jánosné, szerk.

Kiválasztottuk a Város Karácsonyfáját!
Az idei évben is több helyi lakos ajánlotta fel fenyőfáját, hogy 

ékes dísze legyen városunk főterének. Ezúton is megköszönjük 
a felajánlásokat, melyek közül a felkért zsűri  nehéz döntéssel 
ugyan, de kiválasztotta a magassága, alakja szerinti legmegfe-
lelőbb fenyőt, melyet Hamar Sándorné lakosunk ajánlott fel.  A 
Városgondnokság közreműködésével kerül felállításra és feldí-
szítésével, fénypompájával meghitt, karácsonyi hangulatba öl-
tözteti közösségi terünket.  

Molnár Jánosné, szerk. 

Kedves Olvasó!
A PolgárTárs újság szerkesztősé-

ge nevében megköszönjük egész éven 
át tartó megtisztelő figyelmüket, érdeklődésü-
ket. Köszönjük az újság tartalmára vonatkozó-
an hozzánk eljuttatott elismerő szavakat, az építő jellegű 
kritikákat. Bízom abban, hogy szándékunknak megfelelően sikerült 
első kézből, hiteles információt, tájékoztatást adni az önkormányzat 
munkájáról, betekintést nyújtani a város közéleti tevékenységébe. 

Minden Kedves Olvasónak kívánunk Szeretetben gazdag, meghitt ka-
rácsonyi ünnepeket és  egészségben eltöltött sikeres, örömteli új évet!

PolgárTárs szerkesztősége
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XI. Városgyűlés
Megtelt a Művelődési Központ Szinházterme november 24-én este. 

Az idén is nagyon sokan gondolták úgy, érezték azt, hogy szeretnék 
megtudni, megismerni az önkormányzat munkáját, megérteni a dön-
téseket, az ok-okozati összefüggéseket. Az eltelt egy évtized alatt már 
hozzászoktunk és valószínűleg érdeklődéssel vártuk is a Városgyűlést, 
melyen Tóth József polgármester mindenre kiterjedő, részletes tá-
jékoztatást nyújtott a lakosság részére. Előadása első részében az ön-
kormányzati rendszert mutatta be, érintve benne a város demográfiai 
helyzetének alakulását, a humánerőforrás gazdálkodást, a költségvetés 
helyzetét és a helyi adópolitikát. A második részben a gazdasági prog-
ram fő kitűzéseit elemezte azon belül a munkahelyteremtést, a fiatalok 
lakáshozjutási támogatását, a szociális ellátás és az  idősek segítésének 
a fontosságát, valamint a 2017-ben megvalósult fejlesztésekről adott 
számot. A harmadik részben tájékoztatást nyújtott a város jövőképéről, 
a 2018. évi kilátások, félelmek és remények tükrében az alábbi gondo-
latok kíséretében: „Azt szeretném, ha ez a város, annak jövője nyugodt 
hétköznapokkal telne, ha Polgár egy fejlődő város lenne, ahol a dolgos 
polgáriak, az összetartó közössége egymást elfogadva, megbékélve jó dol-
gokat csinál. Olyanokat, amelyek reménykeltők a jövőre tekintve, mert a 
település népessége nőni fog, remélem egészségben hosszabb ideig élünk 
majd, biztonságosabban fogunk mindennapjainkban élni, tekinteni gyer-
mekeinkre, szüleinkre. Vannak olyan kilátások, amelyek ezt a reményt 
táplálják. Táplálja az, hogy jellemzően a gazdasági válság legnehezebb 
időszakán túl vagyunk. Van egy konjunktúra, bizakodás, vállalkozói és 
gazdasági szereplők általi optimista kilátás, és az Európai Uniót is in-
kább a konjunktúra, mint annak ellenkező iránya foglalkoztatja. Polgá-
ron is vannak olyan beruházások, helyi vállalkozók, akik már mernek 
fejleszteni, munkát is adva ezáltal és vannak betelepülő új vállalkozók 
is.  Tiszaújváros sincs messze és talán a kerékpárút megvalósításával ez a 
távolság még csak rövidül, ahol gumigyár épül, ahol butadién üzem és a 
TVK létrejöttéhez mérhető MOL beruházás 2022-re történtő megvalósí-
tása sok száz embernek kínál majd munkát. Ezek alapján a kilátás jónak 
tűnik, hiszen lesz munkahely. Akkor mi a félelme a polgármesternek? 
Ehhez nem csak létszám, hanem képzett munkaerő kell. Munkaerő most 
is van, de hiány van a képzett munkaerőből. Ez nagy probléma, ezért 
nincs más lehetőség, mint a jövő generációját az oktatás, a szakképzés 
felé vinni.”

A közmeghallgatás során a lakosok tehettek fel kérdéseket, mond-
hatták el észrevételeiket, véleményeiket. Kovács Máté részéről felmerült 

a Polgári Vásár helybiztosítása, melyre vonatkozóan a polgármester 
elmondta, hogy meglátása szerint a Kálvária domb előtti tér nem alkal-
mas vásárok megrendezésére, annak a Piactéren látja a legjobb helyét. 
Megemlítette továbbá a kerékpárút vonatkozásában az elkerülő úton 
körforgalom kiépítésének a szükségességét, melyre adott válaszból 
megtudtuk, hogy a Közútkezelő szakmai álláspontja szerint az az útke-
reszteződés úttervezői és útbiztonsági hatósági előírásoknak megfelel, 
így sem a kerékpárút megvalósítása, sem egyéb tényező nem indokolja 
a körforgalom kiépítését. Tanyi István felhívta az önkormányzat figyel-
mét a lakatlanná vált ingatlanokkal kapcsolatos problémákra. Csillik 
Gyuláné részéről igényként merült fel a Vasútállomás környékén zebra 
kijelölése, mely feladat szintén a Közútkezelő hatáskörébe tartozik, de 
természetesen az önkormányzat jelzéssel élhet.  Észrevételezte továbbá 
a „Városkert” Sport- és Szabadidőpark területén áthaladó biciklis for-
galom veszélyességét. Ezúton is felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a  
hely rendeltetését figyelembe véve, valamint az esetleges balesetek el-
kerülését megelőzve a parkon történő áthaladás során csak a gyalogos 
forgalom megengedett!  

A városgyűlés zárásaként Tóth József polgármester megfogalmazta, 
hogy az egyik legfontosabb dolog az, hogy a város közéleti szereplői kö-
zött az egészséges vitákon túlmenően ne legyen kibékíthetetlen ellentét, 
személyes konfliktus. Polgár talán ezért boldogul kicsit könnyebben, 
bár nem fáklyás menet a dolog, de haladnak előre. Úgy gondolja, hogy 
a nehezen megszerzett pénznek mindig jó gazdái.  Amit csinálni érde-
mes, azt mindig nehezebb, de érdemesebb erre az útra térni!

Molnár Jánosné, szerk. 

Az önkormányzat Mi-
kulása az idén 10 családnál 
kopogtatott és összesen 30 
kisgyermeket ajándékozott 
meg, akik bevallásuk sze-
rint mindannyian jók voltak 
egész évben. Élmény ez a 
gyerekek részére, hiszen egy 
évben csak egyszer láthatják 
azt a titokzatos szakállas 
bácsit, aki kedvesen meg-
ajándékozza őket, vagy ha a 

találkozás elmarad a cipőbe rejti az ajándékot. Így volt ez a helyi családoknál felke-
resett apróságok esetében is, akik zömében megszeppenve figyelték a történéseket 
és kicsit félszegen vették át az ajándékcsomagot. Természetesen a nagyobbak már 
rutinosan verset mondtak és bátran elbeszélgettek a nagyszakállúval. Mindenki 
megígérte, hogy továbbra is szófogadó, jó gyermek lesz, hogy jövőre ismét elláto-
gasson hozzájuk a Mikulás. 

Molnár Jánosné, szerk. 

A „nagy” találkozás
Az időszámításunk szerinti 270 és 343 között 

élt Miklós gazdag család sarjaként, örökségét 
Isten szolgálatába akarta állítani. Úgy döntött, 
a pénzzel segít a rászorulóknak. A Mikulás 
első ajándékozását érdekes történethez kötik. 
Amikor Miklós meghallotta, hogy a szomszéd-
ságában élő család feje kénytelen három lányát 
az utcára küldeni, mert már élelemre sem futja 
szűkös bevételeikből, egyik éjjel titokban az ab-
lakon keresztül zsebkendőbe csomagolt aranyat 
dobott a házba. Az apa másnap reggel találta 
meg a pénzt, így – Istennek hálát adva – lányait 
megkímélhette a megaláztatásról, és kiházasít-
hatta őket.

Szent Miklós halálának napja éppen decem-
ber 6-ra esett, így ezen a napon avatták őt sok 
száz évvel később szentté, és Magyarországon 
ezen a napon ünnepeljük a Miklós névnapot is.

forrás: www.nlcafe.hu

Honnan ered a Mikulás
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Lélekboncolgató
Találd meg önmagad! címmel tartott interaktív előadást Dr. Csernus 

Imre pszichiáter 2017. november 17-én este az Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár konferenciatermében. 

Dr. Csernus Imre, pszichiáter, író, előadó ez évi országos előadás tur-
néjának utolsó állomásai között vendégszerepelt városunkban. Nevét 
és kevésbé kíméletes, időnként megalázó terápiás módszereit akár a 
médiából, akár könyvein, előadásain keresztül jól ismerhetjük. Bará-
tai szerint azonban érzékeny, emberséges és megbízható személy, akire 
lehet számítani.

Ellentmondásosnak tűnő, megfejthetetlen személyiség, aki sokakban 
ellenszenvet ébreszt, előadásai mégis mindig teltházasak, könyvei pedig 
a sikerlisták élén szerepelnek. 

Itteni szereplése alkalmával sem okozott csalódást, hozta az általa ki-
alakított, jól ismert sémát. Az első sorban helyet foglalók pedig bátrak, 
de védtelenek voltak „letipró” technikájával szemben. 

Véleménye szerint Magyarországon az emberek nagy többsége ön-
bizalomhiánnyal küzd, nem találja önmagát, folyton megalkuszik és 
megfelelési kényszeres. „Önbizalmukat új javak megszerzéséből pró-
bálják megteremteni és fenntartani, miközben végig gürcölik a hét-
köznapjaikat, mindenük megvan ugyan, csak lazaságuk és szívből jövő 
mosolyuk nincs.”- mondta ironikusan. Beszélt a függőségről, annak ki-
váltó okairól, a félelemtől való függőségről, amely szerinte a legnagyobb 
függőség, eredete a befolyásolhatóságnak, a megfelelési kényszernek, 
a megalkuvásnak és az önpusztításnak. Másrészt hangsúlyozta, hogy 
véleménye szerint Magyarországon a legtöbb ember nem mer felnőni, 
nem mer felelősséget vállalni, miközben elvárja, hogy akár a munká-
ban, akár a párkapcsolatban, családban megfelelő presztízst kapjon.

Az est végén a résztvevők vegyes érzelmekkel, a hallottakon erősen 
elgondolkodva, de többségében pozitív lelki „élménnyel” távoztak.  

Péterné Kiss Petronella

Csengettyű és 
gyertyaláng

A Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány hagyományos jóté-
konysági estjével vette kezdetét városunkban az adventi ünnepségsoro-
zat 2017. december 3-án az Ady Endre Művelődési Központ és Könyv-
tár színháztermében. 

A jótékonysági gálaest kertében Andorkó Mihályné az Alapítvány 
kuratóriumának tagja mondott ünnepi köszöntőt, amit a tiszaújvárosi 
Vándor Sándor Zeneiskola tanárainak és diákjainak alkalomhoz illő 
zenei műsor-összeállítása követett. Taskó Zsuzsanna előadásában ka-
rácsonyi verseket hallhattunk Túrmezey Erzsébet költeményeiből. Az 
est további részében Bereczki Zoltán EMeRTon-díjas magyar színész, 
énekes, zenei producer akusztikus adventi koncertjének lehettek része-
sei a jelenlévők. 

A jótékonysági gálát követő Városi Gyertyagyújtó ünnepség alkal-
mával Icsu Ferencné, a Napsugár Óvoda és Bölcsőde  intézményvezető-
je adventi üzenetében a gyertyák szimbolikájáról beszélt, történetekkel 
példázva a jelképek mögött meghúzódó tartalmak figyelembevételének 
fontosságát. Ezt követően a BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolája 9/A osztályos tanulóinak adventi mű-
sor-összeállítását tekinthették meg ünneplő vendégeink. Fekete István: 
Roráte című novelláját Koska Laura tolmácsolásában hallhattuk, majd 
Wolf Kati, Szekeres Adrienn, Roy és Pély Barna: Karácsonyi álom című 
dalával lepték meg a közönséget a „Jagszi-s” diákok, akik egy vidám 
karácsonyi táncszámmal zárták műsorukat. 

A karácsonyi ünnepkör, amely advent első vasárnapjától vízkeresztig 
tart, Jézus születését, a megtestesülés misztériumát ünnepli. Vasárnapon-
ként városunk lakói az együtt ünneplés örömével tekintik meg a gyerme-
kek által előadott rövid műsorokat és hallgatják az adventi üzenetet. De-
cember 3-án este fellobbant a hit szimbólumaként az első gyertya lángja a 
Főtéren elhelyezett közös, nagy adventi koszorún és felgyúltak városunk 
közintézményein az ünnepi fények. Elkezdődött a várakozás…

Péterné Kiss Petronella

A családi játszó-
ház az idei évben 
a Mikulás várás 
jegyében telt. Ad-
vent első vasár-
napján szabadon 
s z á r ny a l h a t o t t 
minden gyermek 
fantáziája, miköz-
ben leírták, vagy 
lerajzolták kíván-
ságaikat. Levelei-

ket sorra bedobták a varázspostaládába, ami még aznap este eljutott 
a címzetthez. Óhajaik megfogalmazásán túl kedvük szerint válogat-
tak az elkészíthető ajándéktárgyak és az ablakba kihelyezhető díszes 
tároló között. Tetézte az alkotás és a közös játék örömét a könyvtár 
falain belül kialakított különleges helyszín is. A Mikulás szobájában 
megcsodálhatták karácsonyfáját, kipróbálhatták hintaszékét, elidőz-
hettek a kandallója mellett. 

 Ferenczné Fajta Mária

A Mikulás szobájában

Karácsony közeledtével a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület 
újból felhívással fordul minden jólelkű polgári lakoshoz. Az immár 7 
évvel ezelőtt elindított adománygyűjtő akciónkat, - amelyhez az el-
múlt években csatlakozott a Vöröskereszt helyi szervezete, - ez évben 
is folytatjuk. A polgári rászoruló családok megsegítésére várjuk az 
Önök javaslatát pontos névvel és lakcímmel rövid indoklással! 
A főtéren felállításra kerülő adománygyűjtő sátorban :
2017. december 20-án szerda 10-15 óra 
2017. december 21-én csütörtök 10-15 óra
2017. december 22-én péntek 10-15 óra időszakban várjuk a felaján-
lásokat, ahol tartós élelmiszereket és pénzadományokat gyűjtünk.

Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület

Kedves Polgáriak!
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A Főnix Patika, mint kedvenc patikánk! 
Újabb elismeréssel büszkélkedhet 

városunk, azon belül egy közössége, 
hiszen  a Főnix Patika a „Kedvenc Pa-
tikám 2017.” országos versenyen - alig 
lemaradva a dobogó legfelső fokáról 
- a II. helyezést érte el, mely elismerő 
címet a 2017. október 6-án Budapes-
ten megrendezett ünnepélyes díjáta-
dón vehetett át Szrogh Károlyné dr. 
.A Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége,  a Roche Magyarország 
Kft. támogatásával, az idén hetedik al-
kalommal hirdette meg a  kampányt. 
A szavazatokért versenybe szállhatott 
az ország bármely területéről min-
den  gyógyszertár, így különösen nagy 
dolog és szép teljesítmény egy ilyen 
versenyen helyezést elérni és abból a 
második legjobb helyet kiérdemelni. 
Ez alkalomból a  képviselő-testület 
ülésén Tóth József polgármester kö-
szöntötte és fejezte ki gratulációját a Főnix 
Patika vezetőjének, Szrogh Károlyné Erzsi-
kének, akitől megtudtuk, hogy a szavazato-
kat a legnagyobb közösségi portálon, illetve a 
papíralapú  szavazatokat a patikában lehetett 
leadni szeptember 30-ig. E fórumot és a nyil-
vánosságot megragadva köszönte meg a la-
kosságtól és ügyfeleiktől kapott megtisztelő 
szavazatokat és hangsúlyozta, hogy ez az ér-
dem a munkatársait is illeti, hiszen nélkülük 
mindezt nem lehetett volna elérni, ehhez egy 
ilyen kiváló csapatmunkára volt szükség. 

A betegellátás segítésén túl a Főnix Patika 
aktív közéleti tevékenységet is végez, több 
városi program, rendezvény állandó szpon-
zorai között lehet említeni. A saját szervezé-
sükben évente megtartott Patika Napon kü-
lönböző szűrővizsgálati lehetőséget kínálnak 
a lakosság részére, a Gyógyszerészi gondozást 
folyamatosan végzik a patikában.  

Karitatív tevékenységként a Polgár és Tér-
sége Egészségügyéért Alapítvány – melyben 
kuratóriumi elnöki tisztséget is betölt Szrogh 
Károlyné – az adventi időszakban jótékony-
sági koncertet szervez, melynek bevételét 
ebben az évben a cukorbetegek gyógykeze-
lésére szolgáló gyógyászati segédeszközök 
megvásárlására fordít az alapítvány. Az előző 
években egy-egy ilyen jótékonysági est min-
dig teltházas közönség mellett zajlott, mely 
köszönhető a jó szervezésnek, ebből adódóan 
az érdeklődésnek és talán az emberek segíte-
ni akarásának is.

December 3-án, Advent első vasárnapján 
ismét jótékonysági koncertre gyűltek össze 
az érdeklődők és töltötték meg zsúfolásig az 
Ady Endre Művelődési Központ Színházter-
mét, kísérőprogramként délutántól karácso-
nyi vásár várta a látogatókat.

Mint a Kuratórium elnökét, a kezdetekről 
kérdezem Erzsikét, mikor jött létre az Ala-
pítvány és milyen célok megvalósítására? 

Az alapítvány öt évvel ezelőtt jött létre ab-
ból a célból, hogy javítsuk a térség betegellá-
tását, fejlesszük a szakdolgozók tudását, se-
gítsük az egészségesebb életmód elterjedését.

Hogyan jött az ötlet a jótékonysági est 
kezdeményezésére? 

Szerettünk volna először egy olyan gyógy-
ászati segédeszköz parkot létrehozni, amit 
a rászorulóknak oda lehet adni, ezzel csök-
kenteni a hozzátartozók terheit. Amikor már 
nincs rá szükség, visszahozzák az eszközöket 
és oda tudjuk adni más rászorulóknak. De 
ehhez pénz kellett, így jött az ötlet, hogy ren-
dezzünk jótékonysági koncertet, aminek a 
bevételéből valósítottuk meg a célunkat. 

Mondhatjuk, már hagyományos prog-
rammá vált advent első vasárnapján a jó-
tékonysági koncert. Milyen tapasztalatai 
vannak a rendezvénnyel kapcsolatban? 

Igen, ez már hagyománnyá vált, hogy ad-
vent első vasárnapján a mi alapítványunk 
adja a műsort. Eddig még mindig teltházas 
volt az esemény. Minden estünk két részből 
áll, van egy kis „komolyabb” műsor és azu-
tán jön a sztárvendég. A kettő között adventi 
versek hangzanak el. Büszkén mondhatom, 
hogy nagyon sikeresek a programjaink! Első 
alkalommal Balázs Fecó volt a vendégünk, 
aztán az Alma Együttes, tavaly Malek And-
rea  adventi produkcióját láthattuk és immár 
az idén negyedjére hívtuk, vártuk a lakos-
ságot a jótékonysági estre, melyen Bereczki 
Zoltán szórakoztatta a közönséget.

Az idén első ízben jelent meg kísérőprog-
ramként a karácsonyi vásár. Lehet ezt úgy 
jellemezni, hogy hagyományteremtő szán-
dékkal került megrendezésre? 

Próbáltuk színesebbé tenni ezt az estét, 
szerettünk volna igazi karácsonyi hangula-
tot  varázsolni. Halk zene a téren, forralt bor 
illata a levegőben, apró karácsonyi ajándé-

kok kínálata a látogatók részére. Sajnos 
az időjárás egy kicsit közbeszólt, így a 
Művelődési Központ előcsarnokában 
tartottuk meg a vásárt. 

Úgy tudom, hogy jövőre ünnepli a 
Főnix Patika fennállásának 25 éves 
évfordulóját. Ez alkalomból talál-
kozhatunk majd különböző egészség-
megőrző programokkal?

Igen készülünk egy több hónapon 
keresztül tartó programsorozatra, 
amivel minden korosztályt szeretnénk 
megszólítani. De ez legyen még megle-
petés!

Úgy gondolom, hogy a karácsony 
ünnepe az, ami a legtöbb szeretetet 
viszi az emberek szívébe és advent a 
legalkalmasabb időszak arra, hogy ki-
csit önmagunk és egymás felé is fordul-
junk. Egy ilyen jótékonysági program 
kiváló alkalom arra, hogy részesei le-

gyünk, hozzájáruljunk mások megsegítésé-
hez. Advent első vasárnapján nagyon sokan 
gondoltuk így és remélem a lakosság részé-
ről ez az elszántság a jövőben is megmaradt, 
melyért cserébe ilyen színvonalas programot 
kapunk. 

Aki személyesen is ismeri Erzsikét már ta-
pasztalhatta az emberek iránti empátiáját, a 
segíteni akarást, a soha nem lankadó lelkes 
segítségnyújtást, melyhez még párosul az 
alapítványban végzett tevékenysége. A célja 
nem más, mint a beteg emberek gyógyulásá-
nak az elősegítése, a betegségből adódó kelle-
metlen napok enyhítése, könnyítése. Mind-
ezt alapul véve jogosan vallhatja 2017-ben a 
Polgári Főnix Patika  a „Kedvenc Patikám” 
címet magáénak. Az elismerő címhez ezúton 
is gratulálok, szakmai munkájához, karitatív 
tevékenységéhez további sikereket kívánok! 
Köszönöm az interjút!

Molnár Jánosné, szerk.

Vöröskeresztes 
adománygyűjtés

A Magyar Vöröskereszt helyi 
szervezete ez évben is folytatja 

hagyományos adománygyűjtését.
2017. december 12-től a 

PÉTEGISZ Zrt. (Járóbeteg Szak-
ellátó Központ) előterében tartós 

élelmiszereket gyűjtünk.
Köszönettel: Magyar 

Vöröskereszt Helyi Szervezete
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Ovi Hírek

Ha ősz, akkor betakarítás és őszi mun-
kálatok. Ez történt óvodánkban is, amely-
nek udvara és kert része a környezeti 
nevelésünk fontos helyszíne. Az ősz bekö-
szöntével a gyerekek szívesen gereblyéztek, 
hordták a komposztálóba a fákról lehullott 
faleveleket. November közepén a szülők is-
mét megmutathatták segítő szándékukat. 
Nyílt napon szülők, gyerekek együtt mun-
kálkodtak. Az udvar zöld részeit közösen 
előkészítettük a télre, felszedtük a mály-
vákat, felástuk a veteményes ágyásokat, 
téliesítettük a fűszerspirált és elültettük a 
Béke faiskolától felajánlott gyümölcsfákat. 
A Városgondnokságtól kapott árvácska 
virágok a balkonládákban díszítik a cso-
portszobák ablakait. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni a felajánlásokat és a szülők 
önzetlen segítségét. 

Zöld Óvodánk a Hulladékcsökkentési 
Héten programot hirdetett a szülőknek 
„Hulladék újragondolva” szlogennel. Cé-
lunk volt, hogy a gyerekek szüleikkel kö-
zösen készítsenek hulladék anyagokból 
játékokat, alkotásokat, amellyel felhívjuk 
a figyelmet a keletkezett hulladék anya-
gok mennyiségének csökkentésére és újra-
hasznosításuk lehetőségeire. Az elkészült 
egyedi és kreatív alkotásoknak kiállítást 
rendeztünk, amelynek nagy sikere volt. A 
gyerekek nagyon büszkék voltak a közös, 
csodálatos alkotásokra. Köszönjük a szü-
lőknek a pozitív hozzáállást, hogy ezzel 
örömet tudtak szerezni a gyerekeknek.

Tóth Tiborné, óvodapedagógus

Zöld napok az 
óvodában

Adventi gondolatok
Az esztendő körfor-

gásában új egyházi évet 
kezdünk Advent 1. va-
sárnapján. Szédítő je-
lenségekkel találkozunk 
ma: sok helyen már 
November hónapban 
Karácsonyi vásárokat 
tartanak, villogó fények, 
ünnepi dallamok irá-
nyítják figyelmünket 
az égi helyett a földire; 
míg Európa sok pontján 
lemondanak a kereszté-
nyek Isten Fiáról és az Ő születésnapjának 
megünnepléséről, hogy ne sértsék más 
vallású ember érzékenységét. De ebben a 
korban is ott vannak előttünk azok az ősi, 
megszentelt hagyományok, imádságok, 
szokások, amelyek segítenek, hogy szent 
időszak legyen számunkra e 4 hét.

Adventi gyertyagyújtás: Advent elején 
fellobban a zöld koszorún az első gyertya-
szál, aztán minden héten eggyel több. A 
növekvő fény nemcsak az ünnep közeled-
tét jelzi, hanem arra is hív, hogy figyeljünk 
egyre inkább Jézusra, a világ világossá-
gára! De az adventi koszorú felgyulladó 
gyertyái eszünkbe idézik Pál apostol sza-
vait: „Vessük le hát a sötétség tetteit, s ölt-
sük magunkra a világosság fegyvereit!” 
(Róm 13,12). Áldott programunk lehet a 

szeretetlenség és bűn sötét cselekedeteinek 
levetése, elvetése, s ezzel párhuzamban az 
Isten és embertárs iránti szeretet tetteinek 
gyakorlása! Így lehet bennünk is valóság 
az, ami az adventi koszorún történik, lehet 
kevesebb a sötétség és több a világosság!

Hajnali, rorate mise: Adventben a Ka-
tolikus Egyház hajnalban szentmiséket 
tart Szűz Mária tiszteletére. Megkapó kép: 
előttünk áll a leendő édesanya, akiről az 
emberek először még hallják, majd látják, 
hogy gyermeket vár, végül világra hozzá 
Fiát. Az igazi keresztény Advent nem ke-
vesebb, mint Krisztus-várás: először talán 
csak hallják mások, hogy várjuk Jézust, az-
tán ez egyre inkább láthatóvá válik, majd 
megszületnek életünkben a jézusi tettek, a 
hit, szeretet szent cselekedetei!

„Szállást keres a szent család gyakorla-
ta.” Kegyes szokás a 9 napon át tartó gya-
korlat, amely arra emlékeztet, hogy Betle-
hemben Szűz Mária és Szent József hiába 
keresett szállást Isten Fiának, az emberek 
megkeményítették, bezárták szívüket. 
Akik a gyakorlatot végezték, kifejezték, 
hogy ők helyet adnak az Üdvözítőnek. Jé-
zus ma is helyet keres! A latin Advent szó, 
eljövetel, erre utal. Jézus szüntelen jön, 
helyet keres és kér az emberek szívében, a 
családok életében, időnkben, vasárnapja-
inkban, mindennapjainkban, örömeink-
ben, fájdalmainkban. Advent nagy kérdése 
ez: van-e hely az Eljövendőnek, Isten Fiá-
nak az életünkben? 

Ha Krisztus százszor is születne Betle-
hemben, Elvesznél, hogyha nem jönne el 
a szívedben. (Angelus Silesius)

Maga László, esperes-plébános

Ünnepi Miserend és 
események

Római Katolikus Egyház:
December 24.  vasárnap

09:30 Szentmise 
(4. gyertyagyújtás)
18.00 Pásztorjáték

24:00 Éjféli szentmise
December 25-26. hétfő-kedd

9:30 Ünnepi szentmise
December 31. vasárnap 

9:30 Évvégi hálaadó szentmise
Január. 1. Újév hétfő

9.30 Ünnepi szentmise

A közelgő karácsonyi ünnepek alkalmából felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a fenyőfára elhelyezett díszkivilágítás a 
szabvány előírásainak megfelelő legyen kül-, és beltérben egyaránt. Az adventi koszorú gyertyáit és a fenyőfa csillagszóróit 
ne hagyjuk felügyelet nélkül!
Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!

Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Ég a gyertya ég…..
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Egy ajándékot szeretnék ma adni neked. 
Kérlek, figyelmesen bontsd ki és őrizd meg 
tartalmát. Egyszer egy király beszélgetett 
egy pásztorral, és azt kérdezte tőle: szerin-
ted mit csinál az Isten? A pásztor válasza 
egyszerű volt, de azt hiszem a király szá-
mára annál megdöbbentőbb. Jöjj cserél-
jünk ruhát, legyél te pásztor, s én leszek 
helyetted a király. De a király csak tiltako-
zott kézzel, lábbal, s egyre másra kereste 
a kifogásokat, amikkel kibújhatna a csere 
alól. Látod, mondta a pásztor, pedig ezt te-
szi az Isten. Ruhát cserélt velünk. Felvette 
magára a mi testünket, életünket, hogy mi 
is magunkra ölthessük az Ő életét. „Mert 
ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus ke-
gyelmét: hogy gazdag létére szegénnyé 
lett értetek, hogy ti az Ő szegénysége által 
meggazdagodjatok.” 2Korinthus 8,9 Ezt 
az Igét, és ennek az üzenetét szeretném 
karácsony közeledtével a szívedre helyezni 
kedves Olvasó, mintegy Istentől számodra 
küldött, általam kézbesített meglepetés-
ként. Had kezdjem egy pár kérdéssel. Sze-
rinted vagy inkább számodra mit jelent a 
karácsony? Túl tudsz látni és gondolni a 
fényözönön, ami az utcákon, de talán az 
otthonodban is körülvesz? El tudsz vonat-
koztatni az újságokban szereplő szuper, 
kecsegtető akcióktól, melyek vásárlásra 
csábítanak? El tudsz csendesedni lélekben 
készülve az ünnepre a körülötted egyre 
csak növekvő embertömeget leszámítva 

is? Írsz-e listát, de nem csak a bevásárolni 
valóról, hanem a szükséges „lelki-cikkek-
ről” is? Te, aki most ezt a röpke írást olva-
sod, állj meg kérlek egy percre és gondold 
végig, hogyan is készíted, díszíted és éke-
síted magad karácsony ünnepére?! Arra 
szeretném felhívni a figyelmed, hogyan is 
készült annak idején az első karácsonyra, 
maga az Ünnepelt. Akinek a születésnap-
ját mi december 24-én ünnepeljük. Min-
dene meg volt, de mégis elszomorodott, s 
ruhát cserélt, életet és kinézetet. Ő, akinek 
a Menyben angyalsereg szolgál, szolgává 
tette magát, hogy kisdedként egy egyszerű 
betlehemi istállóban megszülessen. Általá-
ban annyira lefoglal minket a készülődés, a 
cicomázás, a vásárlás és hasonlók, hogy tel-
jesen megfeledkezünk arról, akit igazából 
ünnepelnünk kéne. Ő mindenkinél gazda-
gabb, de érted kedves Olvasó mégis vállal-
ta a szegénységet, hogy Neked gazdagságát 
ajándékozhassa. Szerintem nagyon nehéz 
ezt felfognunk és elfogadnunk, hiszen 
nem túl sok olyan emberrel találkozunk, 

aki önként és dalolva lemond mindenéről 
emberek megmentéséért, sajnos egyre ke-
vésbé tudjuk értékelni Krisztus ajándékát. 
Mert bár nem szerepel rajta milliós összeg, 
nem látod a menő boltok kirakataiban, 
hidd el kedves Olvasó ettől értékesebbet 
sehol nem találsz. S az én ajándékom az 
számodra, hogy elmondom Neked, vagy 
ha úgy tetszik, emlékeztetlek arra Te mi-
lyen értékes vagy az Úrnak. Gondolj bele, 
az istállóban születés Érted történt azért, 
hogy Te gazdag lehess. Képzeld sokan ta-
lálkoztak már ezzel az ajándékkal, ami 
ugyanúgy szól minden embernek, mint, 
ahogyan most Neked is. De a sok ember 
közül, akik talán már kezükben is fogták 
a csomagot, többen kibontásra sem mél-
tatták. Kérlek, Te tedd meg helyettük is, 
őrizd meg szívedben, amit találsz benne. 
S én ígérem Neked, ha így teszel valóban 
gazdag, sőt boldog ember is leszel! Áldott 
karácsonyt kívánok Neked!

Birikiné Király Dalma, református 
lelkipásztor

Kedves Olvasó! 

Decemberi alkalmaink
December 10. Advent 2. vasárnapja – hittanosok ünnepi műsora
December 24. Szenteste – istentisztelet 16:00 órától
December 25. Karácsony 1. napja – úrvacsorás istentisztelet
December 31. Óévi istentisztelet
Istentiszteleteink délelőtt 9:00 órakor kezdődnek,
melyre sok szeretettel várunk Mindenkit, hogy együtt ünnepelhessünk!

JAGSZI Hírek Beiskolázási rendezvények a JAGSZI-ban

Intézményünk második éve ad lehetőséget 
a pályaválasztás előtt álló 8-os diákoknak és 
szüleiknek, hogy betekintést nyerjenek az in-
tézményünkben folyó munkákba. Egy egész 
héten át. 2017. november 13 és 17 között nyílt 
hetet tartottunk iskolánkban. Ezen időszak-
ban több tanóra is látogathatóvá vált, így az 
érdeklődők közvetlen és valósághű tapaszta-
latokat szerezhettek a nálunk folyó munká-
ról. Ezzel próbáltunk segíteni nekik a határo-
zott pályaválasztási döntés meghozatalában.

A hagyományos Nyitott kapuk napja 
2017. november 15-én zajlott le iskolánkban 
főként a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Is-

kola tanulóinak részvételével, de környékbeli 
általános iskolák diákjai és szüleik is elláto-
gattak rendezvényünkre.

Intézményünk képzési tájékoztatója után 
bemutató órákat látogathattak az érdeklő-
dők, interaktív módon bekapcsolódhattak a 
gépírás, számlakitöltés és történelem vala-
mint a fűszerek világába, az asztalterítésbe, 
szalvétahajtogatásba és akár a palacsintasü-
tésbe is.

Diákjaink szórakoztató műsorszámokkal 
tették vidámmá a hozzánk ellátogató általá-
nos iskolások délelőttjét.  Barnes Imogen Eve 
szaxofonon játszott míg Koska Laura ének-

számát Molnár Imre Antal citerán kísérte.
2017. október 18-án és 19-én került meg-

rendezésre a Hajdú-Bihar megyei Kormány-
hivatal szervezésében a „Szelet a vitorlában” 
pályaválasztási kiállítás Debrecenben, a Lo-
vardában. 

78 iskola között kapott helyet a mi intéz-
ményük a Berettyóújfalui Szakképzési Cent-
rum József Attila Gimnáziuma, Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája.

Az Európai Szakképzési Hét keretén belül 
a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 2017. 
november 21-én megtartott „SzakmaTúra 
- Centrumban a Jövő(d)!” elnevezésű pálya-
választási kiállításra több száz tanuló érke-
zett a térség általános iskoláiból, 

Intézményünk a többi tagintézmény mel-
lett szintén felsorakozott, hogy képzési kí-
nálatát bemutassa. Gyümölcs kavalkáddal és 
szendvicsfalatkákkal vártuk a standunkhoz 
látogató diákokat és szüleiket.

Kovácsné Vámosi Mária, 
beiskolázási felelős
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Suli Hírek
2017. november 15-én iskolánkban pá-

lyaorientációs nap volt. A korábbi évektől 
eltérően idén minden évfolyamra kiterje-
dő tanítás nélküli nap volt ez.

A nyolcadik évfolyamosok ellátogat-
tak a Polgári József Attila Gimnázium és 
Szakképzőiskola, valamint a Tiszavasvári 
Középiskola nyílt napjára. A többi év-
folyam előadásokat hallgatott meg a 
pályaválasztásról, kisfilmet tekintettek 
meg különböző szakmákról, és üzemlá-
togatáson kóstolhattak bele a cukrászok, 
postások, egészségügyi dolgozók, a Men-
tőállomás, a Polgármesteri Hivatal és a 
Vízműtelep munkatársainak mindenna-
pi munkájába.

Az alsó tagozatos tanulók reggeli tor-
nájához a helyi NIKE üzlet dolgozói is 
csatlakoztak. A Foltvarró-kör tagjai tar-
talmas kézműves foglalkozáson értékes, 
hasznos ajándék- és dísztárgyakat készí-
tettek a gyerekekkel. Kicsik és nagyok 
alkothattak a felnőttek segítségével fan-
táziájuk szerint.

Interaktív órán a legkisebbek a fog-
lalkozásokról készült rejtvények és fel-
adatok megoldásával, játékos formában 
mélyíthették ismereteiket. Ezúton is kö-
szönjük a lehetőséget a felsorolt intézmé-
nyeknek, az ott dolgozóknak, az iskolába 
ellátogató vendégeknek, hogy hozzájá-
rultak a nap sikeréhez.

November 20-án Debrecenben a Be-
nedek Elek Általános Iskola szavalóver-
senyén 6 tanuló képviselte iskolánkat. A 
versenyen való részvételt egy helyi selej-
tező verseny előzte meg, ennek legjobbjai 

utazhattak a megyei fordulóba. I. helye-
zést értek el: Jamriska Hanna 2/a., Török 
Márton 4/c. II. helyezést ért el: Pöstényi 
Sára 2/a.

III. helyezést ért el: Tiliczki Ágota 2/b. 
A versengésben szépen szerepelt: Szé-
kely Noémi Judit 1/a és Magera Laura 4/c 

osztályos kisdiák. Nagy eredmény ez is-
kolánk számára is, hogy a sok nehézség 
mellett tehetségeink megyei szinten ilyen 
sikert tudtak elérni! Gratulálunk a gyere-
keknek, a felkészítő szülőknek, pedagó-
gusoknak! Büszkék vagyunk rájuk!”

Te aranyok Aranya! – címmel hírdette 
meg az Országos Széchenyi Könyvtár  
Arany János születésének 200. évfordu-
lója alkalmából a szavalóversenyt. Aszta-
los Barbara 6.a osztályos diákunk a nyír-
egyházi területi döntőn elért második 
helyezésével meghívást kapott a verseny 
döntőjére.  November 25-én egész napos 
ARANY JÁNOS CSALÁDI NAP kertén 
belül a Budavári Palotában rendezték meg 
az országos fordulót. A hét területi dön-

tőből összesen több mint 200 diák mérte 
össze tehetségét, szebbnél szebb előadá-
sokat hallhattak a résztvevők. Barbara és 
felkészítője: Császárné Kovács Katalin is 
életre szóló élményekkel tért haza, hiszen 
színvonalas,  nagyszabású rendezvény ré-
szesei lehettek.  Elismerésre méltóan adta 
elő tanulónk Arany Jánostól A fülemile 
című elbeszélő költeményt. 

Örülünk, hogy iskolánkat, s ezáltal vá-
rosunkat is képviselték! 

Köszönjük Tóth József polgármester 
úrnak, hogy a versenyre való eljutást le-
hetővé tette! 

Tanulónknak és tanárának ezúton is 
gratulálunk, büszkék vagyunk rájuk!

Petrikné Sereg Ildikó 

Tisztelt Mezőgazdasági Termelő, 
az alábbiakról tájékoztatom Önöket. 
A kormány öntözésfejlesztési straté-
gia megalkotását tartja szükségesnek, 
mivel állami feladatnak tekinti az ön-
tözéses gazdálkodást elterjesztésének, 
ésszerű fejlesztésének, a vízkészletek 
védelmének és hasznosításának ügyét. 
A stratégia többek között a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara bevonásával 
készül el. A stratégia célja a termelés 
és a minőség stabilizálása és növelése, 
a mezőgazdaság és az élelmiszeripar, 
mint létfontosságú rendszerelem biz-
tonságba helyezése a klímaváltozás ha-

Tájékoztató!
tásaira reagálva, valamint a felszíni vizek 
hazánkban történő tartása a minél na-
gyobb arányú felhasználás végett. A stra-
tégia megalkotásáért elsősorban a Bel-
ügyminisztérium és a Földművelésügyi 
Minisztérium felel, a feladatok végrehaj-
tásában pedig a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara (NAK) bevonásával együttmű-
ködve részt vesz az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság, valamint az Agrárgazda-
sági Kutató Intézet. Az öntözésfejleszté-
si stratégia előirányzott feladatai szerint 
öntözési katasztert kell készíteni, javasla-
tot kell tenni az együttes működtetéshez 
és a termelői közösségek kialakításához 

szükséges feltételrendszerre. Meg kell 
vizsgálni az öntözési célú víztározási 
lehetőségeket, és felül kell vizsgálni a 
kettős működésű rendszerek, valamint 
a belvízrendszerek üzemeltetését a vé-
dekezés fenntartása és a víz visszatar-
tása és tározása érdekében. A vízigény 
felmérést 2017.dec.1 és 2018.jan 31 
között kell végrehajtani! Az Öntözés-
fejlesztési Stratégiát 2018.április 30-ig 
kell előterjeszteni a Kormány elé jó-
váhagyás céljából. Ezért kérem a gaz-
dálkodókat, hogy a megkeresésemre 
felkeresni szíveskedjenek!

Makó László, falugazdász 
(06 20/498-8887)
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Házasságot kötöttek: 
• Lakatos Beáta Erzsébet - 

Rácz Gusztáv
• Rácz Valéria – Molnár István Ottó

Akiket újszülöttként 
köszöntünk: 

• Szabó Zselyke
• Szabó Bende

• Tar Dénes
• Kuli Zoé

• Horváth István
• Limbóczki Zalán

• Lakatos Lejla
• Sipos Brájen Olivér

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk: 

• Vitányi Árpád élt: 67 évet
• Makrai József élt: 72 évet

• Bolgár Jánosné 
szül. Megyesi Bernadett élt: 85  évet

• Tanyi János élt: 58 évet
• Makrányi György élt: 81 évet

• Katona János élt: 55 évet
• Szentmiklósi Gáspár élt: 84 évet

• Farkas Sándor  élt: 53 évet

Anyakönyvi HírekKék Hírek

Év végi ünnepek
A rendőrök visszatérően ellenőrzik a 

karácsonyi vásárok, bevásárlóközpontok, 
piacok, dohányboltok és drogériák környé-
két a bűncselekmények és szabálysértések 
megelőzése érdekében. 

Az ünnepekre azonban nemcsak a rend-
őrök, hanem a bűnelkövetők is készülnek. 
Számukra a karácsonyi forgatag, a csoma-
gokkal megpakolt gépjárművek kedvező 
alkalmat kínálnak a jogellenes cselekmé-
nyük elkövetéséhez. Különösen nagyobb 
bevásárlóközpontokban, illetve azok par-
kolójában, piacokon, zsúfolt tömegközle-
kedési eszközökön lehet számítani tolvajok 
felbukkanására. Az elkövetők a lopás vég-
rehajtásához általában szorosan a sértett 
mellé, vagy mögé állnak, majd egy óvatlan 
pillanatban kiemelik a mobiltelefont, pénz-
tárcát a hátizsákból, külső kabátzsebből, a 
vállra akasztott táskából, vagy a kosár, be-
vásárlókocsi tetejéről. 

Soha ne tároljuk bankkártyánkkal együtt 
annak PIN-kódját! Érdemes a táskánkat 
elöl viselve közlekedni, okmányokat, érté-
keket egymástól elkülönítve belső, jól zár-
ható zsebben vagy táskában hordani. 

A szórakozóhelyeken jellemző elkövetési 
mód az értékeknek felakasztott kabátokból, 
székre letett táskákból való eltulajdonítása. 
A tulajdonos figyelmét elterelve ellopják a 
fogasra felakasztott holmikat, értékeket. 
Parkoláskor az utastérben még értéket sej-
tető csomagot se hagyjunk! 
Szilveszterrel kapcsolatos felhívás!

Szilveszter éjjele közeledtével nem sza-
bad megfeledkeznünk a pirotechnikai ter-
mékek biztonságos használatára vonatkozó 
előírásokról. Fontos tudni azt, hogy mely 
tűzijátékokat birtokolhatjuk legálisan és 
hogyan használhatjuk biztonságosan.

Pirotechnikai termék csak működési 
engedéllyel rendelkező nyílt árusítású üz-
letből, vagy forgalmazó raktárkészletből 
vásárolható meg. A legális forgalmazási 
helyeken szakképzett pirotechnikus dol-
gozik, aki felvilágosítást is adhat a termék 
használatáról. Az illegális árusoktól vásá-
rolt termékek minősége nem ellenőrzött, 
a termékekről a magyar nyelvű használati 
útmutató általában hiányzik, ezért a mű-
ködtetésük rendkívül balesetveszélyes. 
Magánszemély továbbra sem birtokolhat, 
és használhat fel petárdát! A rendőrség a 

petárdát birtokló és használókkal szemben 
szabálysértési eljárást kezdeményez, akik 
akár százötvenezer forintig terjedő pénz-
bírsággal sújthatók. A szabálysértés miatt 
a rendőrség mellett közterület-felügyelő és 
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre 
felhatalmazott ügyintézője is szabhat ki 
helyszíni bírságot.

Saját maga és környezete biztonságá-
nak megóvása érdekében fordítson ki-
emelt figyelmet az alábbiak betartására!

Tűzijáték terméket kizárólag engedéllyel 
rendelkező forgalmazótól, magyar nyelvű 
használati utasítással ellátva vásároljon! 
Ne vásároljon lejárt felhasználhatósági ide-
jű terméket! Az el nem zárt pirotechnikai 
terméket felügyelet nélkül sose hagyja, va-
lamint úgy tárolja azokat, hogy a gyerekek 
ne férhessenek hozzá! Olvassa el a haszná-
lati útmutatót, és mindig tartsa be az abban 
foglaltakat! A termékeket ne szerelje szét, 
és ne alakítsa át! A hibás terméket felhasz-
nálni tilos, azt a vásárlás helyére vissza kell 
szállítani! A termékek jelentős része csak 
szabadtéri felhasználású, ezért beltérben 
soha ne működtesse azokat! Kézben tart-
va ne működtessen tűzijáték terméket, és 
soha ne hajoljon fölé! Győződjön meg ar-
ról, hogy függőleges irányban semmilyen 
akadály nincs a termék útjában, és oldal-
irányban tartsa be a használati útmutató-
ban szereplő biztonsági távolságokat!

Pirotechnikai termékeket csak az elő-
írásoknak megfelelően, fokozott óvatos-
sággal használják, vigyázzanak, hogy szó-
rakozásuk ne veszélyeztessen másokat!  

A Polgári Rendőrőrs felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy amennyiben jogsértést 
észlelnek, vagy jut a tudomásukra, érte-
sítsék a rendőrséget a 107-es, vagy 112-es 
központi segélyhívó számok egyikén, il-
letve tegyenek bejelentést az ingyenesen 
hívható 06-80/555-111-es „Telefontanú” 
zöld számán (hétfőtől-csütörtökig: 8 órá-
tól 16 óráig, pénteken: 8 órától 13 óráig).

Ezúton kívánok Polgár Lakosságának sa-
ját és munkatársaim nevében Boldog, Békés 
bűn-és balesetmentes Karácsonyi Ünnepe-
ket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Eszten-
dőt! 

     
Monoki Viktor r. alezredes

  őrsparancsnok  

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondok mindazoknak, 

akik férjem 
Makrai József 

temetésén megjelentek, ravatalára 
virágot helyeztek, részvétet 

nyilvánítottak, együttérzésüket 
fejezték ki. 

gyászoló felesége

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondtunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk, 

Vitányi Árpád 
temetésén megjelentek, mélységes 
bánatunkban részvéttel osztoztak. 

A gyászoló család
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Polgár Város Önkormányzatának Lapja
Megjelenik havonta 3.100 pld-ban, minden hónap 10. napján.

Lapzárta: minden hónap 1-jén.
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Meg nem rendelt fotókat, kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! Az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Az újság fejléce, 
grafikai megjelenése a szerkesztőség szellemi terméke, tulajdona, mindennemű felhasználása csak a szerkesztőség előzetes írásos hozzájárulása esetén lehetséges!

Foci Hírek

Nyáron egy stabil felnőtt csapat felállításán dolgoztunk, melynek 
következtében jelentős volt a játékos mozgás. Távoztak tőlünk a Vi-
segrádi testvérek, Áfra Tamás - ők mindannyian Újszentmargita 
csapatához igazoltak, míg Simon Zoltán és Bay Balázs hazaigazoltak 
Tiszacsegére. Érkezőkből sem volt hiány -Berki Andor, Halas Gábor, 
Polonkai László, Rézműves Richárd, Szakácsi Attila, Kiss Mihály, 
Újszentmargitáról érkeztek. Az új játékosok - Szakácsi és Berki ki-
vételével - mindannyian polgári lakosok. Kövér Zsolt edző segítségé-
vel sikerült hazaigazolni Sajószöged csapatától Dobó Viktort is. Az 
őszi bajnokság döcögősen indult, így jelenleg Polgár 5 győzelemmel, 
4 döntetlennel, és 5 vereséggel, 49 rúgott és 36 kapott góllal a tabella 
6. helyén áll. Az őszi teljesítményt elemezve elmondható, hogy Kövér 
Zsoltnak sikerült egy összetartó, egymásért küzdő társaságot kialakí-
tania, azonban nagyon sok munka vár még a gárdára, hiszen a tabella 
is jól mutatja, hogy a 14 forduló alatt a maximálisan megszerezhető 
pontoknak csupán a felét sikerült megszerezni. A téli alapozás alatt 
edzőmérkőzésekkel és erőnléti edzésekkel készülnek a labdarúgó-
ink, terveink szerint új polgári játékosokkal kiegészülve. Tavasszal 

Felemás ősz, reménykeltő tavasz
egyértelműen a dobogó valamely lépcsőfoka az együttes célja. Ifjúsá-
gi utánpótlás fronton Rácz Ferenc edzőnek köszönhetően ifi csapa-
tunk az utóbbi évek legösszetettebb és legegységesebb csapatává kezd 
válni. A csapat nagy része polgári játékos, de járnak át Újtikosról és 
Tiszagyulaházáról is játékosok. Az edzéseket átlagosan 12-14 fiatal 
látogatja. A gárda 8 győzelemmel, 1 döntetlennel, és 5 vereséggel 55 
rúgott és 34 kapott góllal, 25 pontot gyűjtve a tabella 4. helyén zárja az 
őszi szezont, mely szép teljesítmény.

Az utánpótlás neveléssel az elmúlt évekhez hasonlóan Dohány 
László foglalkozik. Az U-7,U-9-es korcsoportban az idén 15 új gye-
reknek készítettünk igazolást. Az U-11,U-13-as korosztályunk lét-
száma 15-15 fő. Az edzéseket a Móricz úti iskola műfüves pályáján, 
valamint a Zólyom úti iskola tornatermében végzik a futballpalánták. 
Az ovisok ősszel 4 fesztiválon vettek részt Hajdúböszörményben. A 
11, 13 éves korosztály 5 fesztiválon vett részt Hajdúnánáson és Haj-
dúböszörményben. Amennyiben gyermeke szeretné kipróbálni ma-
gát a labdarúgásban, úgy forduljon bizalommal edzőinkhez. A fiúk 
mellett természetesen lányok is jelentkezhetnek mind ovi, és mind 
sulifocira.

Ezúton szeretném megköszönni az edzőknek az egész éves munkát, 
név szerint Kövér Zsoltnak, Rácz Ferencnek és Dohány Lászlónak. Kö-
szönjük támogatóink és segítőink egész éves közreműködését (Polgár 
Város Önkormányzata, Városgondnokság, Polgár és Csege Coop Zrt. 
(Holló maxi Coop és Trafic), Vámosi Antal, Krup-Hús Kft., Schmidt 
János, Kanyó Kft., Kapin Albert, Bölker Kft., Pócsi Sándor, Nóra-97 
Kft., BMF Tools Kft., Juhász és Juhász Kft., Valentin Cukrászda és 
Kisvendéglő, Gö-Rita Kft., Minibörze Bútorkereskedés, Fotfa Kft., 
Bákai Méhészet, Vámosi Gumiszerviz. A csapat és az egyesület el-
nöksége nevében Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben 
Gazdag Új Évet kívánok valamennyi polgári lakosnak, szurkolónak, 
sportbarátnak!

Tóth Máté, PVSE  szakosztályvezető

Civil kezdeményezés alapján megkezdtük Polgár város sporttörténetének feldolgozását, melyhez adatgyűjtésre hívjuk fel a figyelmet. 
Kérjük a lakosságot, akiknek birtokában vannak olyan kortörténeti dokumentumok, fotók, amelyek bármelyik sportággal (aszta-
litenisz, atlétika, kajak-kenu, karate, kézilabda, labdarúgás, sakk, spartakiádok, diákolimpiák stb.) kapcsolatosak egy másolat elké-
szítéséig bocsássák rendelkezésünkre.  
- A kajak-kenu sportág történéseit  Sóvágó Mihály 06-30/533-9261,
- a karate sportágat Tóth István 06-30/655-2482,
- a kézilabda sportág női és férfi szakágát Balázs Kálmán 06-20/589-8738, Szarka József 06-30/382-3049, és Zlehovszky István 06-

30/983-7198, 
- a labdarúgás sportágat Polonkai Gábor 06-20/424-3712, Makó László 06-20/498-8887, Nyikon Béla 52/391-201, és Nyikon Dezső 

06-30/925-7463 fogják össze.
- A tervezett kiadvány szerkesztésére Nábrádi Benedeket – 06-30/571-3567 - kérjük fel.
- A sporttörténeti kiadvány gazdája, kiadója Polgár Városért Alapítvány. A kuratórium elnöke: Olajos Istvánné 06-30/587-2583.
Kérjük, hogy a birtokában lévő dokumentumokkal segítse munkánkat.

Molnár János, alpolgármester

FELHÍVÁS



2017. december PolgárTárs 11. oldal

Polgár
Szelektív (sárga tetejű) 

szerdai napokon
Üveg

szerdai napokon 
január 3.

január 31. (mindkettő)
február 28.
március 28.

április 25. (mindkettő)
május 23.
június 20.

július 18.  (mindkettő)
augusztus 15.

szeptember 12.
október 10. (mindkettő)

november 7.
december 5.

Szelektív hulladékszállítás 
időpontjai 2018.

Szállítási napokon a hulladékot kérjük 
reggel 6 óráig 

kihelyezni a közterületre!



fizetett hirdetés


