
POLGÁR VÁROS HAVILAPJA 2018. január XXVIII. évfolyam 1. szám (310.)

PolgárTárs
Ünnepre készülve 4. oldal Suli hírek 7. oldal

Ovi hírek 6. oldal Pásztorjáték 9. oldal

Újévköszöntő 6. oldal Véradók és önkéntesek köszöntése 9. oldal



2018. januárPolgárTárs2. oldal

Városházi Hírek

Tóth József polgármester, a képviselő-testület 2017. decem-
ber 14-ei ülésén, a polgármesteri jelentés keretében örömmel 
számolt be a kapott elismerésekről. Városunk évről-évre 
részt vesz a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Ver-
senyen, melyen 2017-ben is sikerült elismerést kiérdemelni. 
A Magyar Turisztikai Ügynökség értékelése alapján a város-
központ korszerű és következetes kertépítészeti kialakítá-
sáért elismerését fejezte ki, melyhez párosult közel 500.000 
Ft értékben virágpalánta. A közfoglalkoztatás keretében 
sok szorgos kéz dolgozik azon, hogy közparkjaink, tereink 
mindig az évszaknak megfelelően szépek, gondozottak és 
virágosak legyenek. A munka ismét meghozta gyümölcsét, 
hiszen nem csak mi polgáriak látjuk, értékeljük szépnek, vi-
rágosnak városunkat – talán kicsit elfogultan - hanem or-
szágos szinten is, ami emeli az elismerés értékét. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Család- és If-
júságügyért Felelős Államtitkára, valamint a Belügyminisz-
térium Önkormányzati Államtitkára köszönetét fejezte ki 
Polgár Város Önkormányzatának a benyújtott pályamunká-
ért és 2017. évben Idősbarát Önkormányzat díjban részesí-
tette. Az elismerést  az idősek testi-lelki egészsége, valamint 
mentális jólléte, nem utolsó sorban a nemzedékek együtt-
működése érdekében kifejtett elkötelezett tevékenységéért 
kapta önkormányzatunk. A kidolgozott pályamű ismertette 
az idősek érdekében, az önkormányzat által önként vállalt 
feladatokat, úgy, mint a szociális tűzifaprogramot, a szociá-
lis kisegítő programot, valamint a lakókörnyezet rendezett-
sége érdekében kifejtett tevékenységet. 

A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége Polgár Város 
Önkormányzata részére a véradó mozgalomban kifejtett te-
vékenységéért támogatói oklevelet adományozott. 

A negyedik elismerés, ha csak közvetett módon is de érin-
ti az önkormányzatot, hiszen a Polgári CSEMETE Szociális 
Szövetkezet a 2017. évi Hozzáadott Helyi Érték Díj Pályázat 
Mustráján történt színvonalas megjelenéséért különdíjban 
részesült. A pályázaton a lakókörnyezet rendezettsége ér-
dekében kialakított „Segítő kezek” gyakorlat bemutatásával 
vett részt. 

Molnár Jánosné, szerk.

A Képviselő-testület újabb egy éves időtartamra (2018. 
december 31-ig) meghosszabbította a szennyvízhálózat-
ra való csatlakozás esetén kedvezmény biztosítását annak 
érdekében, hogy továbbra is ösztönözze azon lakosokat a 
rácsatlakozásra, akik házuk előtt kiépített hálózat van. A 
rendelet értelmében 400 Ft/m3 kedvezményes díjjal kerül 
megállapításra a 2017. évi talajterhelési díj azon kibocsátó 
esetében, aki a 2017. évre vonatkozó adóbevallása benyújtá-
sával egyidőben, írásbeli nyilatkozatban vállalja, hogy ingat-
lanát a szennyvízhálózatra rácsatlakoztatja legkésőbb 2018. 
december 31. napjáig. Amennyiben a meghatározott határ-
időig a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
nem igazolja vissza a helyi adóhatóság megkeresésére a rá-
csatlakozás tényét, úgy a 2017. évi talajterhelési díj a tárgyévi 
fogyasztási adatokkal, a törvényben meghatározott 1.200 Ft/
m3 egységdíjjal és a Polgár város közigazgatási területére vo-
natkozó területérzékenységi szorzóval kerül megállapításra.

Molnár Jánosné, szerk. 

A képviselő-testület ismételten döntött a Barankovics tér 7. sz. alatti (volt munkaügyi központ) földszinti 148 m2 alap-
területű, valamint a Zólyom u. 5. sz. alatti (volt gyógyszertár) földszinti 198 m2 alapterületű ingatlanrész bérbeadásáról, 
mely vállalkozási tevékenység végzésére is alkalmas. Az ajánlattétel beérkezésének határideje 2018. február 28. 12 óra, az 
elbírálás időpontja 2018. március 31. Az ingatlanrészek bérbeadására vonatkozóan bővebb felvilágosítás kérhető a Polgári 
Polgármesteri Hivatalnál az 52/573-511-es számon. 

Molnár Jánosné, szerk. 

A 2018. január 1-től alkalmazandó intézményi étkezési 
térítési díjakról döntött a képviselő-testület az alábbiak 
szerint: 
-  Az óvodáskorú gyermekek napi háromszori étkezé-

sének díja: 437 Ft
-  A bölcsődei ellátottak napi négyszeri étkezésének 

díja: 447 Ft
-  A 7-10 éves gyermekek napi háromszori étkezésének 

díja: 474 Ft
-  A 11-14 éves gyermekek napi háromszori étkezésének 

díja: 505 Ft
-  A 15-18 éves gyermek ebéd térítési díja: 381 Ft
Nem változott a bölcsődei gondozási díj összege, így an-
nak havidíja továbbra is 5.250 Ft. 

Molnár Jánosné, szerk. 

Elismerések 
sorozata

Továbbra is kedvezményt 
biztosítunk a szennyvízhálózatra 

történő rácsatlakozáshoz

Változtak a gyermekétkeztetés 
térítési díjai

Önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek bérbeadása



2018. január PolgárTárs 3. oldal

Megkérdeztük, mire számít a polgármester, 
szerinte milyen lesz az új esztendő?  

Szerintem 2018 kifejezetten mozgalmas év lesz. Ha csupán há-
rom-négy dolgot említek, abból is látszik, hogy nem egy átlagos, 
lassan csordogáló és eseménymentes év elé tekinthetünk.

Az ország következő éveit alapvetően befolyásoló, legizgalma-
sabb kérdésnek, személy szerint nekem, az áprilisi választás tűnik, 
bár a polgáriakat lehet, hogy jobban érdekli a helyi fejlesztések 
megvalósítása, a közfoglakoztatás jövője, vagy éppen a várossá vá-
lás 25. évére tervezett programok.

Mert ez évben jubilál Polgár, hiszen negyedszázaddal ezelőtt 
vívtuk ki, illetve kaptuk vissza a városi rangot. Szeretnénk a je-

les eseményt méltóképpen megünnepelni, színes programokkal, 
színvonalas kulturális eseményekkel, hagyományőrző fesztiválok-
kal emlékezetessé tenni az év során. 

Tudom, hogy sokakat érdekel, - mert több százan érintettek 
benne - a közmunka programok jövője. Itt jelentős változások, 
pontosabban szűkítések várhatóak, mind a foglalkoztatottak lét-
számát, mind pedig a programok finanszírozását illetően. A tö-
rekvésünk az, hogy kihozzuk belőle a város számára a legtöbb és 
legjobb dolgot. Ugyanakkor nem lesz elsődleges célunk a jövőben, 
hogy mindenkit, akinek nincs munkahelye vagy pláne, aki mun-
kavállalóként terhesnek érzi a jogszabályok betartását, azt bevon-
juk a közmunkába.

Azt remélem, hogy az új esztendő a korábban megtervezett és 
2017-ben pályázati sikerességgel pénzügyileg is megalapozott fej-
lesztések megvalósítását hozza. Legnagyobb jelentőségű a szenny-
vízberuházás következő üteme és a szennyvíztisztitó korszerűsíté-
se, de legalább ilyen fontos a kerékpárút megépítése Tiszaújváros 
irányába a megye határig. Ez évben szeretnénk a piacteret is fel-
újítani, a Városgondnokság épületeit korszerűsíteni, óvodai bő-
vítést megvalósítani, külterületi és belterületi utakat, valamint az 
elhasználódott járdákat felújítani.

Befejezésül azt szeretném, ha nagyobb konfliktusok nélkül él-
nénk meg városunkban a tavaszi országgyűlési választásokat. Ke-
vesebb indulatot, kevesebb félelmet, kevesebb gyűlöletet szeretnék, 
mint amennyit az országos politika sugároz és a média naponta 
gerjeszt. Azt szeretném, ha a választási csatazajban is megőriz-
nénk józanságunkat, ha mi polgáriak higgadtak és bölcsek ma-
radnánk. Mert tudom, hogy ha a választásoknak majd vége lesz, 
a politikusok elmennek a parlamentbe, de azt is tudom, hogy mi 
itt maradunk és élnünk kell tovább a szülőföldön, együtt, egymást 
elfogadva, hiszen a különbözőségeink ellenére, - mi polgáriak ösz-
szetartozunk. 

Békés, boldog, új esztendőt és jó egészségek kívánok Polgár Vá-
ros minden lakójának!

Tóth József polgármester

Végelszámol a Hortobágymenti Víztársulat
A társulat küldött értekezlete úgy döntött, hogy befejezi 

gazdasági tevékenységét és 2018. január 1-jével megindítja a 
végelszámolást. Meghirdetésre kerül a társulat, Hősök út 25. 
szám alatti irodája (ismertebb nevén a Polonkai ház) amelyhez 
Polgár lakosságának erős az érzelmi és várostörténeti kötődése. 
Sajnálkozva állapítottuk meg az elmúlt években, hogy ezen a 
patinás épületen még az állagmegóváshoz feltétlenül indokolt 
javításokat sem végezték el, az ingatlan teljes felújítása vagy 
korszerűsítése pedig szóba sem került. Az önkormányzat már 
évekkel ezelőtt helyi védelem alá helyezte, mint műemlék jelle-
gű épületet, s a képviselő-testület pedig e helyi rendelet alapján 
elővásárlási jogot jegyeztetett be az épületre.

Azt szeretnénk, ha a Polonkai féle ház visszakerülne a város 
tulajdonába. Jó lenne, ha az ingatlan belátható időn belül felújí-
tásra kerülne és újból helyi közjót szolgáló funkciót kapna.  A 
képviselő-testület vételi szándékát jelezte a végelszámolónak, a 
tárgyalások január 4-én megkezdődtek.   

Tóth József polgármester
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December hava bővelkedett ünnepi programokban, hiszen 
a karácsonyvárás időszakában még inkább érezni, éreztetni 
szeretnénk a szeretet erejét és hangsúlyozni az egymásra fi-
gyelés, a lelki megtisztulás szükségét és fontosságát. A csoda-
várás ideje ez.

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár adventi 
programjai alkalmával minden vasárnap este megvalósult 
egy kicsi abból, amire vágyunk: az összetartás, az adni aka-
rás, a jó szándék és a szeretet csodája.  

A december 10-i, második adventi vasárnapon, a Polgári 
Római Katolikus Templomban Maga László esperes, plébá-
nos úr köszöntötte a vendégeket, ezt követően Jókai Mór: 
Melyiket a kilenc közül című novellájának megható kará-
csonyi történetét tekinthettük meg a polgári római katolikus 
hittancsoport gyermekeinek előadásában. Az ünnepség to-
vábbi részében a Népművészet Ifjú Mestere díjjal kitüntetett 
Csűrdöngölő Zenekar „Az Istennek szent angyala” című 
adventi koncertjével varázsolta el a jelenlévőket. A színvo-
nalas műsor által a Kárpát-medencei magyarság adventhez 
és karácsonyhoz fűződő hagyományaiból, énekeiből, ünnepi 
megemlékezéseiből kaphattunk egy kis ízelítőt. A Főtéren 
folytatódó adventi gyertyagyújtó ünnepség alkalmával Papp 
Bettina 5.b osztályos tanuló szavalatát követően Mecseiné 
Gulyás Erika, a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola intéz-
ményvezető helyettese osztotta meg az ünneplőkkel adventi 
gondolatait.

A december 17-i advent alkalmával került megszervezés-
re a hagyományos Karácsonyváró Ünnepség az Ady Endre 
Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében. A ren-
dezvény első részében Olajos Istvánné zsűri elnök értékelte 
az advent idejére meghirdetett rajz, illetve vers- és meseíró 
pályázatra beérkezett munkákat, s az ezt követő eredmény-
hirdetés alkalmával Tóth József polgármester a átadta a ju-
talmakat a díjazottaknak. Az est folytatásaként gálaműsort 

Ünnepre készülve
láthattunk városunk nevelési, oktatási intézményeinek nö-
vendékei és a művelődési központ művészeti csoportjainak 
előadásában. A gála nyitásaként a Napsugár Óvoda és Böl-
csőde Csibe csoportjának kisgyermekei és óvodapedagógu-
sai szívet melengető, vidám műsor-összeállítása, majd a Pol-
gári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak 
verses, zenés ünnepi játéka idézte a terembe a karácsony  cso-
dákkal teli hangulatát. Az Ady Endre Művelődési Központ 
és Könyvtár intézményében működő Black Time Hip-hop 
Dance School és Fitt-Dance Tánccsapat mozgalmas bemuta-
tóit követően a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola felső 
tagozatos diákjainak előadásában jó hangulatú pásztorjáté-
kot láthattunk. Az ünnepi műsort a művelődési központban 
működő Polgári Mazsorett és Táncegyüttes csoportjainak 
vidám, csillagporos produkciója zárta. A Főtéren elhelyezett 
adventi koszorúnál Dr. Tiba István országgyűlési képvise-
lő, Tóth József Polgár Város polgármestere, nagytiszteletű 
Birikiné Király Dalma református lelkész és főtisztelendő 
Maga László római katolikus esperes plébános mondtak 
ünnepi köszöntőt, majd közösen gyújtották meg a szeretet 
gyertyáját.

December 23-án, a negyedik adventi gyertyagyújtás ün-
nepségén Tiliczki Ágota 2. osztályos tanuló A kiscsikó első 
karácsonya című - az adventi pályázatra írt - saját meséjével 
ajándékozta meg a  közönségét, majd Juhász Gyula: Kará-
csony felé című megzenésített versét Molnár Erzsébet gitárjá-
tékkal kísért előadásában hallhatták. Mecsei Dezső, a Polgári 
Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület elnöke adventi köszöntő-
jében kiemelte a régi karácsonyok csendes szépségét, beszélt 
azokról az emberekről, akiknek nem áll módjukban terített 
asztal mellett ünnepelni és azokról, akiknek módjukban áll 
segíteni és rájöttek, hogy jó kapni, de még jobb adni. 

Péterné Kiss Petronella

Karácsonyi adományozás A Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület és a 
helyi Vöröskereszt nevében köszönjük a polgáriak 

adományait és felajánlásait. Az Önök nagylelkű támo-
gatásaiból 198 nehéz körülmények között élő idős em-
ber és gyermekeiket szerény anyagiak mellett nevelő 
családnak tettük könnyebbé a karácsonyi ünnepet.

Felajánlásaikat megköszönve 
Boldog, Békés Új Esztendőt kívánunk!

Polgári Lokálpatrióta   Magyar Vöröskereszt
Mozgalom Egyesület  Helyi Szervezete
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A kereskedelem legrangosabb díja Polgáron!

Az „Európai Kereskedelem Napja” alkalmából 2017. november 7-én 
- munkája elismeréseként - Klauzál Gábor Elismerő Oklevelet kapott 
Makó Albert a Polgár és Csege COOP Zrt. elnök-vezérigazgatója, mely 
a kereskedelem legrangosabb díjának számít. Ennek apropójából Tóth 
József polgármester köszöntötte és fejezte ki elismerését a képviselő-
testületi ülésen.

Mi polgáriak, vásárlók személyében ismerjük Makó Albertet, mint 
a Coop vezetőjét, de, hogy közelebbit is tudjunk róla, kérdeztem hiva-
tásáról, céljairól.

Pályaválasztásakor milyen indíttatás vezérelte a kereskedelem 
felé?

Középiskolai tanulmányaimat Debrecenben a Bethlen Gábor Köz-
gazdasági Szakközépiskola kereskedelmi tagozatán folytattam, majd a 
Pénzügyi és Számviteli Főiskola vállalkozási szak kereskedelmi ága-
zatán szereztem diplomát. Később okleveles könyvvizsgáló lettem, 
tehát a pályám a pénzügyi és számviteli vonalon indult, de mindig a 
kereskedelmen belül. A kereskedelemhez annak sokszínűsége, dina-
mizmusa és változatossága a folyamatos fejlesztések az emberekkel 
való foglalkozás vonzott. Görbeháziként állandó vásárlója voltam az 
akkori Áfész üzleteknek. Elsőként ide jelentkeztem munkára, és azóta 
immár 37 éve itt is dolgozom.

Milyen területi lefedettséggel van jelen a Polgár és Csege COOP 
Zrt. és összesen mennyi bolttal?

A Polgár és Csege Coop Zrt. 8 településen – Polgár, Görbeháza, Újti-
kos, Tiszagyulaháza, Tiszavasvári, Folyás, Újszentmargita, Tiszacsege 
- van jelen, összesen 22 üzlettel. Üzleteink között megtalálható a kis 
alapterületű 2 személyes Coop mini üzlet, és a több száz négyzetméte-
res 15 főt foglalkoztató Coop Szuper is. 

Milyen sikerességgel működik az üzletlánc? Van-e arra vonatko-
zóan adat, hogy a Polgár és Csege COOP Zrt. országos viszonylat-
ban milyen helyen áll?

A Coop az ország legnagyobb lefedettséggel rendelkező hazai élel-
miszerlánca, mindannyiunk „jó szomszédja”. A Coop szinte minden-
hol jelen van, barátságos, emberközeli élelmiszerüzlet, mindennapi 
életünk része. Az üzletlánc 100%-ban magyar tulajdonban van, 1650 
településen mintegy 3000 boltot számlál, ahol mintegy 1,5 millióan 
vásárolnak naponta. 30.000 fő munkavállalót foglalkoztat. 90%-ban 
hazai gyártású terméket, ezen belül 700 saját márkás terméket forgal-
maz. A 2017. évi országos kereskedelmi TOP listán a 2. helyet foglalja 
el megelőzve a több nagyhírű országos multinacionális kereskedelmi 
láncot. Mindent összevetve, tehát a COOP országos szinten is sikeresen 
működik. Társaságunk, a Polgár és Csege Coop Zrt. országos viszony-

latban az előkelő 35. helyen áll a forgalmazás nagyságrendje alapján, 
míg a megyében a 3. legnagyobb Coop szervezet vagyunk.

Mit gondol a vásárlók vásárlási szokásairól? Hogyan sikerül elér-
ni a kereslet és a kínálat egyensúlyát? 

A vásárlóink vásárlási szokásait, annak változásait nagyon sok té-
nyező befolyásolja. A felgyorsult életritmus, a mobilitás, az interneten 
és a közösségi oldalakon megjelenő információk, az árubőség, a rek-
lámok és még sorolhatnám azokat a nemzetközi és hazai trendeket, 
amelyek alakítják a vásárlói szokásokat. A vásárlók egyre inkább 
egészség tudatosabban és igényesen vásárolnak az akciók és a promó-
ciók figyelembe vételével. Minden vásárlói rétegnek más a prioritása, 
de próbálunk az új trendeknek és fogyasztói szokásoknak megfelelni, 
áruválasztékunkat úgy alakítani, hogy mindenki megtalálja a számára 
megfelelőt. A kereslet-kínálat egyensúlyának megtalálása ebben a piaci 
helyzetben nagyon nehéz. Nekünk minden vevő fontos. Az is, aki csak 
1 kiflit vásárol, és az is, aki esetleg több ezer forintot költ el nálunk. 
Napjainkban inkább az árubőség és túlkínálat jellemzi a piacot, a jöve-
delmek, a vásárlóerő nagysága azonban nagyon befolyásolja a kereslet 
nagyságát és összetételét.

Kérem, ossza meg az olvasókkal további céljait, a megvalósításra váró 
feladatokat, esetleges újításokat, mely a vásárlók érdekében történik.

Ahogyan a világ, a kereskedelem is állandóan változik és új kihívások-
nak kell megfelelni. Társaságunknak közép és rövid távon több irányú 
fejlesztési elképzelései vannak. Egyrészt amennyiben arra lehetőség nyí-
lik szeretnénk újabb üzlettel, vagy üzletekkel bővülni, másrészt a jelenle-
gi üzleteink folyamatos felújítást igényelnek nem csak külsőleg, hanem a 
belső berendezések terén is. A kor kihívása az informatika, ezen a téren 
is folyamatos fejlesztési igények lépnek fel annak érdekében, hogy vásár-
lóinkat minél magasabb szinten tudjuk kiszolgálni. Több kiegészítő szol-
gáltatást vezettünk már be üzleteinkbe, úgy mint E-on kártyafeltöltés, 
telefonkártya feltöltés, kiemelt üzleteinkben csomagot lehet feladni és 
fogadni, használt étolaj begyűjtésével is foglalkozunk a környezettuda-
tosság jegyében, némelyik üzletünkben szerencsejáték sorsjegyet is lehet 
kapni, vagy például a Holló Coopban helyben sütött pékárút és grill csir-
két is találnak vásárlóink. Ezen szolgáltatások bővítését is célul tűztük 
ki. A klimatizált üzlethelység és a bankkártyás fizetési lehetőség már 
minden üzletünkben alapszolgáltatás.

Korszerű törzsvásárlói rendszert működtetünk – már 6200 törzs-
vásárlónk van - amely révén vásárlóink számtalan előnyt élvezhetnek 
amellett, hogy vásárlásaik után visszatérítésben is részesülnek. A vá-
sárlói igényeknek választékbővítés terén is próbálunk megfelelni. Itt 
szeretném kiemelni, hogy üzleteinkben széles választékban kaphatóak 
az úgynevezett E mentes, glutén és laktózmentes termékek. Eddigi és 
jelenlegi fejlesztéseinket mindig az vezérli, hogy megfeleljünk a vásár-
lói igényeknek és vidéken is minél magasabb szintű ellátást biztosít-
sunk Tisztelt Vásárlóinknak.

Végezetül Eredményekben és Egészségben Gazdag, Boldog, Új Esz-
tendőt szeretnénk kívánni Polgár város minden lakójának!

Bár nem az élelmiszerüzletre vonatkozóan terjedt el, használjuk, 
hogy „útba esik jövet, menet”, de nyugodtan jellemezhetnénk így is, hi-
szen az alapvető élelmiszerek beszerzéséért nap, mint nap felkeressük 
az élelmiszer kereskedelmi egységeket. Hogy éppen melyiket? Sokféle 
szempont befolyásol minket vásárlókat, de talán elsődlegesen az ár, a 
kínálat és a minőség. Természetesen az sem mindegy, hogy esztétikai-
lag milyen az üzlet és hogy hogyan viszonyulnak a vásárlókhoz. A be-
szélgetés során Makó Albert vezérigazgató kiemelte, hogy mindezen 
szempontokat figyelembe véve végzik munkájukat annak érdekében, 
hogy a régi vásárlóerő megtartása mellett újabb vásárlókat vonzanak 
egységükbe, akik megelégedéssel távozva térnek majd vissza. 

E rangos elismeréshez ezúton is gratulálok, munkájához további si-
kereket kívánok! Köszönöm az interjút.

Molnár Jánosné, szerk.
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Ovi Hírek

A hagyományokhoz híven idén is összegyűltek városunk lakói, 
családi és baráti társaságok, hogy együtt köszöntsék január 1-jén 
az Új Évet városunk Főterén.

A kellemes programokkal, no meg egy kis forralt borral, meleg 
teával és a tombolasorsolás izgalmas perceivel fűszerezett koraesti 
rendezvényen vidám hangulatban üdvözölték egymást és a 2018-
as évet a polgáriak. A Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia 
páratlan hangulatú, boszorkányos ügyességű produkciójával már 
az ünnepség kezdetén megalapozta a jókedvet a téren. Műsorszá-
maikban aktív résztvevőkké válhattak a „talaj-menti” bámészko-
dók, főként a gyerekek, akik nagyon jól szórakoztak a szereplések 
alkalmával. Tóth József polgármester jókívánságokban gazdag 
köszöntőjét követően meggyújtásra került az újévi tűz, melyhez 
a Polgári Lovas Hagyományőrző Egyesület képviselői hozták a 
lángot.  Ez a látványos rituálé a téli napfordulót ünneplő pogány 
szertartásokra vezethető vissza és eredendő célja, hogy az év legsö-

A karácsonyi várakozás örömteli hangulatát idézik az óvodai 
fotók. A beteg mikulást a gyerekek meggyógyították. Az óvoda-
pedagógusok a karácsonyi díszeket elkészítették. Az óvó nénik 
karácsonyi mesét báboztak a gyerekeknek. A karácsonyváró gála-
műsoron felléptek a Csibe  csoport ovisai hangulatos kis műsorral. 
Adományt vittünk az ovisokkal a  rászoruló gyermekek számára, 
mert nemcsak kapni, adni is jó.  És végül, de nem utolsó sorban fel-
csendült a nóta az óvodai karácsonyi ünnepségen. …”Karácsonyfa 
szép sudár karácsonyi díszben áll, szaloncukor tarkabarka, csillog 
a sok gyertya rajta….” 

Köszönjük szépen a karácsonyfa felajánlást Tóth Jánosnak  és 
feleségének Piroskának, a fa óvodába szállítását  a Városgondnok-
ság dolgozóinak. 

Icsu Ferencné intézményvezető

A Zöld Óvoda cím első fokozatának elnyerése után, pályáztunk 
a Zöld Óvoda második fokozat elnyerésére és sikerrel jártunk. 
December 12-én vettem át a díjat ünnepélyes keretek között a 
Vajdahunyad várában a Mezőgazdasági múzeumban. A megtiszte-
lő cím erkölcsi, szakmai elismerése annak, hogy óvodánk kiemel-
ten foglalkozik a környezeti neveléssel, a környezet megóvásával, 
szépítésével, építésével, a környezettudatosságra neveléssel. Az 
elismerés elnyerésében nagy szerepe van óvodai közösségünknek 
(óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, dajkák, karban-
tartók). A szülők munkájukkal és felajánlásaikkal segítettek ben-

nünket. Vannak még további teendőink ezen a területen, hiszen 
előttünk áll még a Zöld Óvoda harmadik fokozat és az Örökös 
Zöld Óvoda cím elnyerése. Mindezt további feladatvállalásokkal, 
jó gyakorlatok bemutatásával és kiemelt környezeti neveléssel ér-
hetjük csak el. Köszönöm munkatársaimnak eddigi lelkes és aktív 
munkáját, valamint a szülők segítségét.

        Icsu Ferencné intézményvezető

Újévköszöntő

Karácsonyváró ovi-mozaik Másodjára is Zöld Óvoda cím 
birtokosa a Napsugár Óvoda és 

Bölcsőde

tétebb időszakában az ember elűzze a gonoszt. Ugyanakkor, a tűz 
körüli együtt ünneplés az összetartozás érzésével is megajándé-
koz bennünket. A tűzgyújtást követően a Csillag Musical Társulat 
énekesnője és táncosai közkedvelt retro slágerekkel szórakoztat-
ták a közönséget, jó lehetőséget teremtve arra, hogy kicsit meg-
mozgathassuk a januári nyirkos hidegben fázó végtagjainkat. A 
retro party könnyed perceit a tombolasorsolás izgalma váltotta, 
melynek nyereményei idén további felajánlásokkal egészültek ki. 
A Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület ajándékcsomagjain 
és a fődíjként megnyerhető újévi malacokon kívül, az elősorsolás 
alkalmával önkormányzati ajándékcsomagoknak, a Hajdúváros-
ok Egyesületének alelnöke által hozott ajándéknak, és a Polgári 
Csemete Szociális Szövetkezet ajándékának örülhettek Fortuna 
kegyeltjei. A nagy népszerűségnek örvendő, vidám rendezvény 
látványos tűzijátékkal zárult. Boldog Új Évet Polgár! 

Péterné Kiss Petronella
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Suli Hírek

Jagszi Hírek

„A szeretetnek melege van a természet hidegében, világossága van 
az élet sötétségeiben, és a szeretetnek ajkai vannak, amik mosolyog-
nak velünk az örömben ,és lecsókolják könnyeinket a fájdalomban.” 

 Gárdonyi Géza fenti gondolatának az adventi időszakban még 
nagyobb jelentősége van. Az iskolában mi is gyertyagyújtással, kará-
csonyváró műsorokkal igyekeztünk közvetíteni egymás felé szerete-
tünket. Felsőseink péntekenként, alsósaink hétfőnként kis ünneplés 
keretein belül gyújtották meg a gyertyákat az adventi koszorún. Meg-
látogatta tanulóinkat a Mikulás, s egy-egy csomaggal ajándékozta 
meg őket. Diákjaink pedig igyekeztek szeretetüket továbbadni a vá-
rosi Karácsonyváró Gálán: a negyedik évfolyamosok és a felsős mu-
sical csoport színvonalas műsorával. A kisdiákok vendégül látták az 
óvodásokat is, hogy velük együtt hangolódjanak a szeretet ünnepére. 
A szünet előtti utolsó napon pedig iskolai ünnepséggel hangolódtunk 
a karácsonyra.

Mindezek közben a következő versenyeredményekkel is büszkél-
kedhetünk:

A ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY Iskolai fordulójának 
eredményei:
2. évfolyam: I. helyezett: Papp Csanád 2.a, II. helyezett: Oláh Viktó-
ria 2.a, Pöstényi Sára 2.a, III. helyezett: Kondás Boglárka 2.a, Balogh 
Gusztáv 2.a.
3. évfolyam: I. helyezett: Lovász Máté 3.a, II. helyezett: Tóth Anna 3.a, 
III. helyezett: Csőke Liza 3.a. 
4. évfolyam: I. helyezett: Török Márton 4.c, II. helyezett: Orgován Dá-
vid 4.b, III. helyezett: Csohán Máté 4.c. 

5. évfolyam: I. helyezett: Szilvási Luca 5.c, II. helyezett: Kiss Attila 5.a, 
III. helyezett: Gulyás Márk 5.c.
6. évfolyam: I. helyezett Szabó Enikő 6.a, II. helyezett: Pákh Lívia 6.a, 
III. helyezett: Balogh Hanna 6.a
8. évfolyam: I. helyezett: Oszlánszki Milán 8.b, II. helyezett: Molnár 
Petra 8.c, III. helyezett: Suhajda Zsombor 8.c
További résztvevők: Tóth Róbert 5.a, Hornyák László Márk, Mak-
rányi Máté, Papp Bettina, Tóth Kinga, Veszprémi Bence 5.b, Balogh 
Krisztián, Vas Alexandra 5.c, Karikó Zsolt, Mézes Lizandra, Uzonyi 
Viktória 6.a, Kosztolnyik Krisztián, Sebők György 6.b, Gyüge Vanda, 
Kondás Tímea, Vándor Dominik 8.c

A SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY Iskolai forduló-
jának eredményei:
5. évfolyam: 1. Szilvási Luca 5.c, 2. Papp Bettina 5.b, 3. Nagy Liliána 5.c
6. évfolyam: 1. Szabó Enikő 6.a, 2. Mézes Lizandra 6.a, 3. Kosztolnik 
Krisztián 6.b
8. évfolyam: 1. Kondás Tímea 8.c, 2. Molnár Petra 8.c, 3. Gyüge Vanda 8.c
További résztvevők: Teslér Emőke, Tóth Napsugár 5.b , Vas Alexand-
ra, Gulyás Márk, Bicskó Sára 5.c, Kapus Réka 8.c
Az első helyezettek feladatlapjait továbbküldtük a megyei fordulóba.
Kívánunk mindenkinek sikerekben gazdag, boldog új esztendőt! 

Petrikné Sereg Ildikó
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Házasságot kötöttek:
• Daliánisz Mária – Kormos Gyula

• Tóth Ágnes – Jenei Sándor György

Akiket újszülöttként 
köszöntünk:

• Papp Csenge
• Szabó Hédi Regina

• Szabó Hédi
• Balogh Zalán

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk: 
• Barta Lászlóné 

szül.: Kiss Ibolya élt: 64  évet
• Mátyók Andrásné 

szül.: Szarka Margit élt: 89  évet
• Kiss Ilona élt: 25  évet

Anyakönyvi HírekÚj elnök a 
Városi Sportegyesületnél

Az edzés, a sportolás az egészséges élet-
mód egyik legfontosabb alappillére. Ha azt 
szeretnénk, hogy gyermekünk testi és lelki 
fejlődése kiegyensúlyozott legyen, érdemes 
rendszeres sportolásra ösztönözni. Az edzés 
nem csupán erőnlétet, egészséges izomza-
tot fejleszt, hanem a szellemi és szociális 
fejlődést is pozitívan befolyásolja – vallják a 
szakirodalmak. Városunkban biztosított a 
sportolás lehetősége – melyhez Polgár Város 
Önkormányzata minden évben támogatást 
nyújt - a labdarúgással pedig már egészen 
óvodás kortól ismerkedhetnek csemetéink. A 
Polgári Városi Sportegyesület több évtizedes 
fennállása kapcsán többször volt vezetővál-
tás. Az előző években Nagy Anita látta el az 
elnöki posztot, majd leköszönését követően 
2018. január 1-től a sportegyesület életének 
irányítására Vámosi Tamást választották. 
Minden változás egyben valami újat is ígér, 
hoz magával, ezért a célokról, az egyesület 
mindennapjairól, az utánpótlásról érdek-
lődtem az újonnan megválasztott egyesületi 
elnöktől. 

Jelenleg az átadás-átvétel folyamata zaj-
lik, de gondolom, mint elnök már megfo-
galmaztál olyan célokat, melyek megvaló-
sítását fontosnak tartod a sportegyesület 
életében. Melyek ezek?

Legfontosabb, hogy az egyesület tovább-
ra is biztonságosan tudjon működni, ezért 
ezen feltételeknek a megteremtését tartom 
elsődleges célnak. Természetesen fontos a 
fejlesztés is, hiszen a sporttevékenységet ki-

szolgáló épület már jócskán megérett a felújí-
tásra, korszerűsítésre, de mivel az egyesület 
önerőből ezt nem tudja megvalósítani,  ezért 
kiemelt figyelmet kívánok fordítani a pályá-
zati lehetőségek kihasználására, a támogatói 
kör bővítésére, lehetőség szerint az önkor-
mányzati támogatás összegének a növelésé-
re. Úgy gondolom, hogy a játékosok sikeres 
és eredményes munkájához elengedhetetlen 
a pálya minőségének a biztosítása, ezért fo-
lyamatosan gondoskodni kell a karbantartási 
munkálatok elvégzéséről, hogy az maximáli-
san alkalmas legyen mind a bajnokság, mind 
a felkészülések, edzések lebonyolítására. 

Mire lehet számítani, lesznek-e változá-
sok, akár a sportolók, akár az edzők szemé-
lyében? 

Bár a tavaszi forduló majd csak március 
10-én kezdődik, de az egyesület vezetése már 
foglalkozik ezzel a kérdéssel és a játékosok 
tekintetében előre láthatóan lesz mozgás. Az 
edzők személyében nem tervezünk változást, 
továbbra is számítunk ifj. Dohány László, 
Rácz Ferenc és Kövér Zsolt munkájára. Az 
eredményes munka egyik záloga a jó kapcso-
lattartás mind az elnökség tagjaival, mind a 
szakosztályvezetőkkel és az edzőkkel egy-
aránt, melynek ápolását szem előtt tartom. 

Milyen várakozással készülsz a sze-
zonra?

Bízok abban, hogy az eredményes munka 
hosszabb távon lehetővé teszi, hogy a Pol-
gári Városi Sportegyesület stabil megyei 1. 
osztályú csapat legyen. Ehhez szükséges a 
megfelelő utánpótlás nevelés, melyre kiemelt 
figyelmet kell fordítani. A játékos összetételt 
tekintve fontosnak tartom, hogy az első osz-
tályú csapat gerincét polgári, tiszaújvárosi és 
környékbeli fiatalok alkossák, mely szintén 
tennivalókat igényel. 

Megköszönve a bizalmat azon leszek, hogy 
az elnöki tisztségnek maximálisan megfelel-
jek, munkámmal segítsem a sportegyesület 
életét, működését. Találkozzunk 2018. már-
cius 10-én a tavaszi forduló első mérkőzésén, 
mely hazai mérkőzés lesz és Nyírmártonfalva 
csapatát fogadjuk. Hajrá Piac!

Molnár Jánosné, szerk.

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, Bethlen Gábor u. 5.
Terjesztés: Polgármesteri Hivatal, Polgár • ISSN: 1217 - 8799

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

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik gyermekünk, 

Kiss Ilona 

temetésén megjelentek, 
ravatalára virágot helyeztek, 

részvéttel osztoztak 
fájdalmunkban.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
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30-szoros véradó: Balogh Zsuzsanna, 
Bucsiné Juhász Krisztina, Lukács Mik-
lós, Nagy József István.
40-szeres véradó: Juhász Bertalan, 
Szabóné Füredi Éva.
60-szoros véradó: Bolgár Csaba.

Bemutatkozik Birikiné Király Dalma, 
református lelkész

Életem története 1992.06.26-án, egy nyá-
ri délutánon kezdődött. Debrecenben szü-
lettem, de az attól 35km-re fekvő Nyíracsád 
nevezetű faluban nőttem fel. Szülőfalum-
ban többségében görög és római katoliku-
sok laknak, az én családom is anyai rész-
ről katolikus vallású. Édesapámtól, s az ő 
családjától örököltem a református vallást. 
Nagyszüleimmel egészen kicsiny gyermek-

koromtól fogva jártam gyönyörű Árpád-
kori templomunkba, és már óvodás ko-
romtól kezdve részt vettem a hittanórákon. 
Édesapám buszsofőrként dolgozik, édes-
anyám Nyíracsádon önkormányzati tiszt-
viselő. Sajnos testvér nem adatott nekem, 
de azt hiszem, annál több baráttal büsz-
kélkedhetem, akikre számíthatok. Sokáig 
tagja voltam az acsádi népdalkörnek. Az 
általános iskola utolsó osztályától kezdve 
pedig Bárdosi Ildikótól tanultam népdal-
éneklést. Nagyon sok versenyre eljutottam, 
igazán fontos időszaka volt életemnek Ildi-
kó néni mellett eltöltött pár év. Középisko-
lai tanulmányaimat a Debreceni Reformá-
tus Kollégium Gimnáziumában végeztem, 
humán tagozaton. Már itt, amikor lehetett 
kiegészítésként a vallás fakultációt válasz-
tottam, hiszen viszonylag hamar kialakult 
bennem az elhatározás, hogy teológiára je-
lentkezzem. Az egyetemi öt év után kerül-
tem Balmazújvárosra, hogy a hatodévemet 
exmisszus-gyakornokként ott végezhessem 

el Szabadi Árpád esperes úr mellett. 2016 
márciusában kötöttem házasságot férjem-
mel Biriki Istvánnal, aki hattárrendészként 
dolgozik a Debreceni Repülőtéren. A fér-
jem Kölcséből származik, ami egy ukrán 
határ melletti kis szatmári falu. Az a kör-
nyék pedig azért kedves a szívemnek, mert 
apai nagyapám nem messze onnan nőtt fel. 
Hálás vagyok Istennek, hogy az ő felesége 
lehetek. 

2017. májusában kezdtem meg szolgá-
latomat Polgáron és Újtikoson. Augusz-
tus végétől pedig helyben lakó lelkészként 
igyekszem építeni ezen gyülekezeteket. 
Szívből hálás vagyok, hogy itt lehetek, hogy 
hivatásom első igazi évét itt tölthetem, mert 
annyi mindent tanultam már ezalatt a pár 
hónap alatt is. Remélem, hogy minél több 
embert megismerhetek, s abban bízom, 
hogy áldásokban gazdag lesz mindannyi-
unk számára itt létem.

Birikiné Király Dalma, lelkész

Pásztorjáték
 

2017-ben Időutazás címmel hirdettük meg a karácsony igazi lényegét meghatározó pásztorjátékot. 30 hittanos gyermek állt 
elénk szenteste és mutatta be Jézus Krisztus születésének történetét. Nekik köszönhetően Isten egyik angyala eljött közénk, s 
elvitt minket Betlehembe, hogy együtt ünnepeljünk a kis Jézussal. Ezúton is szeretném megragadni az alkalmat és köszönetet 
mondani a gyerekeknek, hogy szabadidejüket feláldozva - több hétvégén át - készültek erre a nagy feladatra, és csodálatosan 
helytálltak a teljesen megtelt római katolikus templomban! 

                                                                                                                Andrási Viktória

Véradók és önkéntesek köszöntése – a Vöröske-
reszt évzáró rendezvénye

A Magyar Vöröskereszt Polgá-
ri Szervezete 2017. december 6. 
napján tartotta évadzáró ren-
dezvényét, melynek fő napi-
rendje a többszörös véradók és a 
vöröskereszt önkéntes tagjainak 
köszöntése volt.
Idei kitüntetettek:
10-szeres véradó: Bálint Zol-
tán, Izsvák Ágnes, Bengyik 
Magdolna, Bucsi László, Gál 
Zoltán, György József, Hajdu 
László, Kapus Péter, Kovács At-
tila, Labanczné Izsvák Klára, 
Lendvai József, Lovász András, Vámosi 
József.
20-szoros véradó: Dobos Antal, Kákóczky 
Tibor, Kiss Gyula, Kiszely Pál Béla, Papp 
Csaba, Tóth István.

70-szeres véradó: Csikós Józsefné. 
Polgár Város Önkormányzata a 
Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar 
megyei Szervezetének Igazgatójától 
vehette át a Támogató Önkormány-
zat díjat, mellyel elismerték az ön-
kormányzatnak a vöröskereszt érde-
kében kifejtett tevékenységét. Nagy 
örömünkre Suhajda Lászlóné Judit, 
országos elismerésben részesült vér-
adó szervező munkájáért, melyet a 
budapesti ünnepségen vehetett át. 
Önkénteseinknek és támogatóink-
nak is köszönetet mondtunk, hiszen 
nélkülük nem valósulhatna meg az 

a számos program, mellyel gazdagítjuk 
Polgár Város életét.

Andorkó Mihályné, vezetőségi tag
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Kék Hírek

Köszöntöm Polgár Város Lakóit! 
Engedjék meg, hogy a teljesség 

igénye nélkül tájékoztassam Önöket 
a hatóságunknál az elmúlt időszak-
ban indult eljárásokról.

Egy idős nő tett bejelentést a rend-
őrségen 2017. december 15-én arról, 
hogy aznap 5 óra 45 perc körül Pol-
gár, Városkert úton egy ismeretlen 
férfi hátulról lefogta és pénzt köve-
telt tőle. A támadó nem hagyta, hogy 
a 87 éves sértett segítségért tudjon 
kiáltani, a nőt a földre lökte, majd 
a kezéből kitépte a táskáját, amivel 
a helyszínről elmenekült. Az eset 
során az idős nő nem sérült meg. A 
rendőrök forró nyomon megkezdték 
az ismeretlen tettes beazonosítását 
és felkutatását. A széleskörű adat-
gyűjtés, tanúkutatás eredményeként 
2017. december 18-án beazonosítás-
ra került a bűncselekmény feltétele-
zett elkövetője. A rendőrök K. Józse-
fet otthonában elfogták és a Polgári 
Rendőrőrsre előállították, ahol gya-
núsítottként kihallgatták, bűnügyi 
őrizetbe vették és előterjesztést tet-
tek előzetes letartóztatásának indít-
ványozására.

A Hajdúnánási Rendőrkapitány-
ság Bűnügyi Osztálya a 26 éves helyi 
lakossal szemben rablás bűntett el-
követésének megalapozott gyanúja 
miatt folytatja az eljárást.

Óvakodjanak az internetes csa-
lóktól!

Legyenek óvatosak személyes ada-
taik megadásánál. A bankkártyák-
kal kapcsolatos kérdésekre csak a 
fizetést bonyolító bank oldalán vá-
laszoljanak!

Az informatika fejlődésével egyre 
népszerűbbek és elterjedtebbek az 
internetes vásárlói oldalak. Gyakran 
előfordul, hogy a világhálón „isme-
retlenül” kötött, kedvezőnek tűnő 
üzlet során az előre átutalt vételár 
ellenében nem a megrendelt áru, 
vagy - egyes esetekben - semmi sem 
érkezik a vevőnek. 

A webshopon keresztül vásárlók 
körében legelterjedtebb - és bizton-
ságosabb - az utánvételes fizetési 
mód, ami azt jelenti, hogy az áru 
ellenértékét utólag, a terméket ki-
szállító személy részére kell átadni. 
Bankkártya használata estén lehe-
tőség szerint olyan webáruházban 
vásároljanak, amelynél a fizetés 
valamely banki oldalon keresztül 
történik, így a bankkártya adatai 
biztonságos kapcsolaton keresztül 
jutnak el a pénzintézet központjába, 
azokat a webáruház üzemeltetője 
nem ismeri meg.

Óvakodjunk az olyan webolda-
laktól, melyeknek nevében elírás 
vagy hiba található, valamint ahol 
nem, vagy hiányosan adják meg az 
üzemeltető cég adatait! Ezeket az 
oldalakat tekintsék megbízhatatlan-
nak! Legyenek óvatosak személyes 
adataik megadásánál is, a bankkár-
tyákkal kapcsolatos kérdésekre csak 
a fizetést bonyolító bank oldalán vá-
laszoljanak!

Az internetes csalások elkerülé-
se érdekében óvakodjanak az olyan 
eladóktól, akik szolgáltatásával kap-
csolatban kevés értékelést jegyez-
tek be az ügyfelek, vagy amelyek 
meglepően alacsony áron kínálják 
a terméküket, esetleg nem valódi 
lakcímmel, telephellyel vagy tele-
fonszámmal regisztráltak. Vételárat 
soha ne küldjenek előre!

A Polgári Rendőrőrs felhívja a 
lakosság figyelmét, hogy amennyi-
ben jogsértést észlelnek, vagy jut 
a tudomásukra, értesítsék a rend-
őrséget a 107-es, vagy 112-es köz-
ponti segélyhívó számok egyikén, 
illetve tegyenek bejelentést az in-
gyenesen hívható 06-80/555-111-es 
„Telefontanú” zöld számán (hétfő-
től-csütörtökig: 8 órától 16 óráig, 
pénteken: 8 órától 13 óráig).

Monoki Viktor r. alezredes, 
őrsparancsnok

Tájékoztató!
Tisztelt Mezőgazdasági Termelő!
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-
tásaira reagálva, valamint a felszíni vi-
zek hazánkban történő tartása a minél 
nagyobb arányú felhasználás végett. A 
stratégia megalkotásáért elsősorban a 
Belügyminisztérium és a Földműve-
lésügyi Minisztérium felel, a felada-
tok végrehajtásában pedig a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara (NAK) be-
vonásával együttműködve részt vesz 
az Országos Vízügyi Főigazgatóság, 
valamint az Agrárgazdasági Kutató 
Intézet. Az öntözésfejlesztési stratégia 
előirányzott feladatai szerint öntözési 
katasztert kell készíteni, javaslatot 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 jóvá-
hagyás céljából. Ezért kérem amennyi-
ben  rendelkezik a 2017-évi EK kérelem 
kinyomtatott dokumentumaival kérem 
hozza magával, valamint az őstermelői 
igazolványát.

Azon gazdálkodóknak felhívom a 
figyelmét akik gazdálkodási napló ve-
zetésére kötelezettek (Natura 2000, 
THÉT,ÁKG) hogy a GN elektronikus 
formába való feltöltésére van lehető-
ségük a NÉBIH felületére  2018.január 
31.-ig.

Makó László, falugazdász
06 20/498-8887
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Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2017. novem-
berében „Ünnepre készülve” címmel adventi rajz, illetve vers- és 
meseíró pályázatot hirdetett. A felhívásra irodalmi vonalon kisebb 
részvételi kedv mutatkozott, rajzpályázatok viszont szép számmal 
érkeztek. Az eredmények kihirdetésére a 2017. december 17-i Ka-
rácsonyváró Ünnepség keretében  került sor. A szakmai zsűri elbí-
rálása alapján az alábbi értékelés született.

Az adventi pályázat eredményei
A  rajzverseny díjazottjai:
Az óvodás korosztály szerinti kategóriában
1. helyezést ért el: Gulyás Luca  (6 éves, Micimackó csoport) 
2. helyezést ért el: Szedlecki Noémi
Különdíjas lett Lukács Mirkó Bence különleges alkotása
Az általános iskola alsó tagozat kategóriában 
1. helyezést ért el: Budai Virág 4.a osztályos tanuló
2. helyezést ért el: Vándor Hanna 3.a osztályos tanuló
3. helyezést ért el: Magera Laura 4.c osztályos tanuló
Az általános iskola felső tagozat kategóriában 
1. helyezést ért el: Szilvási Luca 5.c osztályos tanuló
2. helyezést ért el: Sebők Éva Viktória 7.a osztályos tanuló
3. helyezést ért el: Pusztai Virág 5.c osztályos tanuló
A vers és meseíró pályázat díjazottjai: 
Magasan a kategóriája fölött, kiváló íróként 1. helyezést ért el Pete 
Margit Mese a csillagokról című versével.
2. helyezést ért el Nagy Lili 5. c osztályos tanuló Karácsonykor 
című verse.
3. helyezést ért el A kiscsikó első karácsonya című versével Tiliczky 
Ágota 2. b osztályos tanuló.
Különdíjas lett Bodnár Mária 8.c osztályos tanuló Decemberi éj-
szaka című novellája. 
Gratulálunk a díjazottaknak! Köszönjük minden pályázónak, 
hogy megtisztelt minket munkájával! A beérkezett rajzok a Kará-
csonyváró Ünnepség alkalmával kiállításra kerültek és december 
végéig megtekinthetőek voltak az Intézmény előcsarnokában.

Péterné Kiss Petronella



Advent és Újévköszöntő képekben  


