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Városházi Hírek

Elfogadta a képviselő-testület az idei év városi rendezvénytervét, 
melynek megvalósítására 13.830.000 Ft áll rendelkezésre a költségve-
tésben. A 2018. évi városi rendezvényterv most is számos olyan kultu-
rális programot tartalmaz, melyben minden korosztály megtalálhatja 
az érdeklődési körének megfelelő kikapcsolódási, szórakozási lehetősé-
get. De milyen is egy jó rendezvény? Alapvető ismérve, hogy egyedi, egy 
közösség összefogásán alapszik és nem utolsó sorban élményt nyújt. De 
természetesen erre a kérdésre, ahány ember, annyiféle válasz születhet. 
Valaki a komolyabb kulturális rendezvényeket részesíti előnyben, míg 
mások inkább a könnyed, kikapcsolódást, szórakozást nyújtó progra-
mokat látogatják szívesebben. A gyerekek egészen biztosan a játékos, 
önfeledt szórakozás mellett tennék le a voksukat, míg az idősebbek 
zöme a hangulatos programokon, egészségmegőrző előadásokon vesz-
nek részt szívesebben. De akárhogy is a cél ugyanaz; minden korosztály 
találja meg a számára, érdeklődési körének megfelelő programot.

Az idei rendezvényterv is hagyományosan három fő csoportra 
különül el. Az első csoportba a nemzeti, állami ünnepek, a második 
csoportba az önkormányzati ünnepek és városi nagyrendezvények, 
a harmadik csoportba a szórakoztató programok és fesztiválok tar-
toznak. A programok összeállítása során fontos szempont volt az 
ünnepek és a hagyományok megőrzése érdekében az értékhordozó 
kulturális rendezvények, valamint a lakosságot vonzó szabadidős 
programok sokszínűségének a teljesítése, neves előadók biztosításával. 
A rendezvénytervből az elkövetkező időszakra vonatkozóan a teljes-
ség igénye nélkül párat kiemelve: az idén is lesz BELÁHAPI fesztivál, 
két alkalommal tölthetjük el az estét szórakozással a Nyári Buliesték 
programjain, újra versenyre kelnek a sárkányhajók és evezőseik, az 
augusztus 20-ai ünnepi műsor részeként élőzenei koncertre várunk 
mindenkit, köszöntjük városunk idősebb korosztályú lakosait, ki-
állítással, kulturális programmal és koszorúzással emlékezünk az 
1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulójára, ünnepelhetjük 
Polgár újbóli várossá nyilvánításának 25. évfordulóját. Bár a rendez-
vények mindegyike ezen évforduló jegyében zajlik, de mégis lesz egy 
programsorozat a negyedszázad tiszteletére, melynek kidolgozása, 
összeállítása, időpontjának meghatározása még folyamatban van. 

Városi rendezvényeinkre ezúton is mindenkit hívunk és várunk, 
melynek időpontjáról és helyszínéről folyamatosan tájékoztatást 
nyújtunk.

Molnár Jánosné, szerk. 

2018. február 15-én a Képviselő-testület módosította a szociá-
lis igazgatásról és ellátásról szóló önkormányzati rendeletét, mely a 
Polgári Szociális Központ által biztosított szolgáltatások intézményi 
térítési díjainak felülvizsgálatát tartalmazza. A módosítás egyedül a 
szociális étkeztetést érinti. Az ebéd díja kiszállítás nélkül bruttó 400,- 
Ft-ról 420,- Ft-ra, kiszállítással 485-Ft-ról 510- Ft-ra módosul. A ren-
deletben szereplő térítési díj alkalmazásának időpontja 2018. április 
1. A szociális étkeztetés szolgáltatásnál a kedvezményre jogosultak 
változatlanul étkezésenként bruttó 100, Ft támogatásban részesül-
nek. A házi segítségnyújtást igénybevevők a térítési díjból 50 %-os 
kedvezményre jogosultak.

Tóth Árpádné, intézményvezető

Mint ahogy arról már korábban is adtunk tájékoztatást az állami 
centralizáció következtében 2018. január 1-jétől a Debreceni Hulladék 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el a hulladékszállítási közszolgálga-
tást, mint fővállalkozó, február 1-jétől ténylegesen a Hajdúsági Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit Kft. alvállalkozó útján.  Az elmúlt 10 évben 
az alvállalkozói feladatokat a Városgondnokság végezte, munkahelyet 
biztosítva ezzel  polgári lakosoknak, illetve a feladatellátás költségvetési 
bevételt is eredményezett. A közszolgáltatásban bekövetkezett változás 
érinti a Városgondnokság intézményét, az önkormányzat költségvetés-
ét, a feladatellátás személyi állományát és bizonyos mértékben a lakos-
sági szolgáltatás rendjét is. Pozitív eredmény, hogy az egyeztetések so-
rán sikerült elérni, hogy a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. átvette 
a dolgozókat saját állományába. A PolgárTárs újság februári számában 
a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatást tett közzé a szál-
lítás rendjéről és az ezt érintő néhány változásról. Nagyon fontos, hogy 
az ünnepnapokra eső szállítási időpontok megváltoznak, valamint vál-
tozik a lomtalanítás rendszere is, melyről aktuális lapszámunkban is 
tájékozódhatnak az ingatlantulajdonosok (9. és 11. oldal). 

Molnár Jánosné, szerk. 

Várhatóan május elejétől ideiglenes helyére költözik a polgári piac 
és kezdetét veszi a piactér felújítása. Polgár Város Önkormányzatá-
nak egyik legfőbb célja a gazdasági környezet fejlesztése, a helyi gaz-
daság infrastrukturális hátterének támogatása, a helyi alapanyagokra 
alapozott, helyi termelők piacra jutását segítő fejlesztések ösztönzése. 
Ennek érdekében az önkormányzat 2016. évben támogatási kérelmet 
nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén 
belül a Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú felhívásra, melyben való kedve-
ző döntést követően 69.979.540 Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesült, melyből megújulhat, korszerűbbé válthat városunk piactere 
és környéke. A fejlesztés tervezett kezdete: 2018. április 30., tervezett 
befejezése: 2018. november 30. Annak érdekében, hogy a beruhás ideje 
alatt is zavartalanul biztosítva legyen a piaci árusítás szükséges volt egy 
olyan ideiglenes hely kijelölése, mely mind hatósági, mind közegészség-
ügyi, mind lakossági szempontból elfogadható. A lehetőségeket szám-
ba véve a választás a Móricz úti iskola melletti saroktelekre (volt óvoda, 
régi tanbolt) esett. A projekt során megvalósul a Báthory István utcán 
található piac és útszakasz rekonstrukciója. Ezen belül felújításra kerül 
a járda és az útburkolat, parkolók kialakítása segít majd a parkolási, ra-
kodási problémák megoldásában, megújul és akadálymentessé válik a 
vizesblokk, felújításra kerül a csapadék- és ivóvízrendszer, kialakításra 
kerül a térvilágítás és napelem rendszer, mobil- és fix elárusítóhelyek 
teszik komfortosabbá az áruk, termékek kínálását és nekünk vásárlók-
nak élvezetesebbé a „piacolást”. Sok esetben piacon vásárolni sokkal 
jobb élmény, mint egy szupermarketben andalogni a bevásárlókocsi-
val a neonfények és a polcok között. A piac az a hely, ahol egyedülálló 
bónusz is jár a vásárláshoz; egy mosoly.

A felújítási munkálatok idejére, az esetlegesen okozott kellemetlen-
ségekért ezúton is kérjük a lakosság megértését!

Molnár Jánosné, szerk.

Megemlékezés, ünneplés, 
kikapcsolódás, szórakozás

Tájékoztatás a szociális 
étkezés díjáról

Változás a 
hulladékszállításban

Ideiglenes helyen 
a városi piac 
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Mire, mennyi pénz jut az idén? 
Interjú Tóth József polgármesterrel

Városházi Hírek

A város 2018. évi költségvetésének megtárgyalása volt a legfontosabb 
napirendi pont a február 15-ei képviselő-testületi ülésen. A költségvetés 
főösszege 2.120.012.188 Ft, melyet a hétköznapi életben elérhetetlenül sok-
nak tarthatunk, azonban ebből az összegből a városi közszolgáltatásoktól 
kezdve az intézmények működtetésén át, a karbantartási, felújítási mun-
kálatokig, sok mindent finanszírozni szükséges. Egy költségvetés akkor 
mondható jónak, ha tényszerű kiadások és bevételek szerepelnek benne, 
melyek majd az év folyamán teljesíthetőek. De hogyan is állt össze városunk 
költségvetése? Erről kérdezem Tóth József polgármestert.

- Mikor kezdődik egy város éves költségvetésének összeállítása, tervezé-
se? Milyen alapelveket kellett szem előtt tartani? 

Az előző év novemberében döntöttünk a költségvetéskészítés alapelve-
iről, majd januárban az adózással kapcsolatos álláspont, a lakossági szol-
gáltatások ára, a szociális támogatások mértéke, az intézményi díjkedvez-
mények mértéke is eldőlt. Áttekintettük a kormányzati bérintézkedésből 
fakadó tennivalókat, amely a minimálbér és a garantált bér 2018. január 
01-től való bevezetését jelentette. Kiszámoltuk, hogy mennyi központi 
költségvetési támogatás illeti meg az önkormányzatot, megterveztük, hogy 
mennyi lehet reálisan a saját bevételünk. Végül a bevételekhez kellett igazí-
tanunk a kiadásokat úgy, hogy létrejöjjön a költségvetési egyensúly, megte-
remtve ezáltal a törvény által előírt forráshiány nélküli állapotot. 

- Az előző évekhez képest az idén könnyebb, esetleg nehezebb volt-e ösz-
szeállítani a büdzsét? Költségvetési szempontból melyek az év fontossági 
feladatai, fő célkitűzései?

Azt mondanám inkább, hogy az előző évekhez képest másabb körülmé-
nyek között kellett egy reális és egyben a képviselő-testület által is elfogad-
ható költségvetést összeállítani. A kihívást a központi költségvetési törvény 
előírásainak teljesítése, ezen belül is a kormányzati szándék megváltozása a 
közmunkaprogramok finanszírozásában jelentette. Ez a korábbihoz képest 
egy alapvetően új tervezési folyamatot jelentett. A koncepció összeállításakor 
még azt terveztük, hogy a közmunka keretében igényelhető dologi költségre 
kapott támogatással tovább folytathatjuk az elkezdett járdafelújítási progra-
mot. Sajnos a közmunka dologi kiadásaira ez évben sokkal kevesebb pénzt 
kapunk, mint korábban. Ugyanakkor égetően nagy szükség van nemcsak a 
Dózsa úti,  a Hősök és Hajdú utcai járdák korszerűsítésre, hanem a város más 
területein is a járdák rendbetételére. Nagy gondot okoz, hogy ezt most az egy-
re szűkülő önkormányzati saját pénzből kell majd  megoldanunk.

A fő célkitűzésünk az idei évre, és igaz lehet, még ezen ciklus utolsó évére 
is, nem más mint az elnyert pályázati források felhasználása, az eltervezett 
beruházások sikeres megvalósítása lesz.

- A központi költségvetésből kapott támogatás mennyire finanszírozza 
le a feladatellátást?

Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy a központi költségvetésből megkapjuk-e 
az önkormányzati feladatokra a pénzt, akkor azt kell mondanom, hogy bár el-
vileg feladatfinanszírozás működik - ami leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az 
ellátandó önkormányzati feladatokhoz ide kell adnia azt a pénzt, amibe annak 
teljesítése kerül - ez sajnos még a törvény által előírt, így kötelezően teljesítendő 
feladatok finanszírozására sem igaz. Sőt ettől rosszabb a helyzet, mert az előző 
évektől működik az adóbeszámítás rendszere, az adóerőképesség szerinti fi-
nanszírozási módszer és a szolidaritási hozzájárulás „megvonás” gyakorlata. 
Az adóbeszámítással az iparűzési adóbevétel alapján az állami támogatás ösz-
szege csökkentésre kerül, ez Polgár esetében 2018. évben közel 58 millió forint.

Összességében azt lehet mondani, hogy a saját bevételeink fölött, amely-
lyel elvileg szabadon rendelkezhet egy önkormányzat, annak csupán 60%-
ával rendelkezünk, amely az önként vállat feladataink és fontos helyi ügyek, 
benne esetleg fejlesztési célok megvalósításához roppant kevés. A sok kérés 
és többségében jogos igény kielégítésére pénzt is kellene kerítenünk, az pe-
dig csak lakossági teher növeléssel volna lehetséges. 

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

Valóban minden költségvetés elkészítésekor ez az egyik legfontosabb 

kérdés. Vajon tudunk-e olyan rendeletet alkotni, amely nem teszi elkerül-
hetetlenül szükségessé a mélyreható humánforrás elemzést. Ez nem szokott 
jót jelenteni, mert azt általában létszámleépítés követi, ami a legérzékenyebb 
területe az önkormányzati működésnek. Ez évben nem tervezünk ilyet. 

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

Sem adóemelést, sem új adó bevezetést nem tartalmaz a költségvetés, 
ugyanakkor egyértelművé tettük, hogy a kintlévőségeket és a hátraléko-
kat, a költségvetést megillető befizetéseket, akár adóbehajtás, szükség ese-
tén végrehajtás útján is be kell szedni. Azért, mert erre nagy szükség van 
az egyensúly érdekében és azért is mert ez igy korrekt és tisztességes azok 
szemszögéből nézve, akik fegyelmezetten teljesítik ilyen irányú kötelezett-
ségeiket.

Több önkormányzat is emelte a kommunális adót (van ahol a maximális, 
28 ezer forint/évre emelték) és tudunk városokról, amelyek éltek a törvény 
adta lehetőséggel és új adónemeket vezettek be. Mi ilyet nem tervezünk 
és ebben a megközelítésben van óriási szerepe a pályázati sikerességnek, 
amellyel a helyben topogás helyett fejleszteni tudjuk a várost.

- Tudjuk, hogy vannak kötelezően ellátandó feladatok, de ezen túl-
menően milyen önként vállalt feladatok teljesítésére nyújt lehetőséget a 
költségvetés? 

Sok jogos igényt kellett megvizsgálni és jó szemmértékkel meghatároz-
ni, hogy mire jut és mire nem jut pénz,-  mi az amit másképpen kell mint 
problémát megoldani és mi az ami jó lenne, ha megvalósulna de az idén 
nem lesz rá pénz  - ezeket rangsoroltuk. Minden fontos helyi ügyet, meg-
szokott támogatást - kivéve a dolgozói étkezési hozzájárulást -  meg tudunk 
tartani 2018-ban is. Az önkormányzati utak rendbetétele viszont az erőnket 
jóval meghaladó feladat lett. Az a helyzet, hogy a kommunális adó teljes 
éves ráfordítása mellett, ami 20 millió forint, továbbá a központi elvonás 
után nálunk maradó teljes gépjárműadó, ami 18,5 millió forint, valamint az 
állami normatívából is még 16,3 millió forintot, így összességében közel 55 
millió forintot fordítunk ez évben kátyúzásra, útjavításra, padkarendezés-
re, felületet lezáró aszfaltozásra. Ahhoz, hogy több utcát is felújítsunk, mert 
erre nagy szükség lenne egyébként, csak akkor nyílna lehetőség ha újabb 
adó kivetéssel megnövelnénk a saját bevételeinket.

- Nagyon fontos kérdés és városunkban is sokakat érint, hogy 2018-ban 
mennyi összeget tervezett az önkormányzat szociális kiadásokra és ezek 
milyen jellegű kiadások? 

A gazdasági programban az élhető és biztonságos lakóhely megterem-
tése, a fiatalok helyben tartása, az idősek gondozása, a nehéz körülmények 
között élő családok támogatása szerepel fő szociális célkitűzésként. Ezért 
folytatjuk az első lakáshoz jutó családok támogatását, erre 20 millió forintot 
irányoztunk elő, a fiatalok tanulmányi ösztöndíjaira, utazási támogatásai-
ra, a szociálisan rászorultak és az idősek támogatására 25,4 millió forintot 
költünk. A szociális intézmény szolgáltatásaival fenntartjuk az idős, egye-
dül maradt, önmaga ellátására csak korlátozott módon képes lakótársaink 
segítését, a rászorultság elvének betartásával.  

- A város költségvetése tartalmaz-e tartalékot? 
A költségvetés általános tartaléka a törvényi előírásoknak eleget téve mint-

egy 8 millió forint. Ez persze jó volna ha több lehetne, de reméljük, hogy év köz-
ben nem lesznek olyan váratlan kiadások amelyek megborítják a költségvetést.

- Hogyan jellemezhető városunk 2018. évi költségvetése?
Ez az előző évek tervezési gyakorlata alapján készült, a ciklus program-

hoz illeszkedő, feszes, de jól átgondolt költségvetés, amely persze tartalmaz 
bizonytalanságokat is.  A szakmai stábbal átbeszéltük, a bizottsági tagokkal, 
a képviselőkkel megvitattuk és úgy látjuk, hogy a bizonytalanságok ellenére,   
még felvállalható kockázatokkal, ámde a megvalósítás folyamatos kontrolljá-
val teljesíthető költségvetés. A képviselő-testület tagjai egyhangú szavazattal, 
teljes egyetértésben fogadták el Polgár Város 2018. évi költségvetést.

Köszönöm az interjút!
Molnár Jánosné, szerk.
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Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Köz-
pontjának Család-és Gyermekjóléti Szolgálatának szervezésében, 
2018. február 27-én került megtartásra az éves gyermekvédelmi 
tanácskozás.

A téma fontosságát mutatja, hogy a jelzőrendszeri tagok ma-
gas számban képviseltették magukat a rendezvényen. A fenntar-
tó részéről Tóth József polgármester úr, valamint Struba József a 
Humánfeladatok és Ügyrendi Bizottság elnöke tisztelte meg jelen-
létével rendezvényünket.  Tóth József településünk polgármeste-
re nyitotta meg a tanácskozást. Külön örömünkre szolgált, hogy 
meghívott előadóként a Magyar Családsegítő-és Gyermekjóléti 
Szolgálatok Országos Egyesület elnökét, Takács Imrét köszönt-
hettük köreinkben. Az elnök úr a gyermekvédelem mindennapi 
problémáiról, illetve a szociális munka nehézségeiről tartott szín-
vonalas előadást.

A tanácskozás második felében Bartók-Varga Anikó szakmai 
vezető a jelzőrendszeri tagok által visszaküldött beszámolókról 
adott átfogó értékelést a 2017. évre vonatkozóan. A résztvevőknek 
ezt követően lehetőségük nyílt az észrevételek, hozzászólások, ja-
vaslatok megtételére. Ezúton szeretnénk megköszönni a gyerme-
kekkel foglalkozó szakembereknek, intézmények képviselőinek, 
szervezetek tagjainak eddigi együttműködésüket, melyre a jövő-
ben is számítunk.

Tóth Árpádné, intézményvezető

A Hyppolit, a lakáj című zenés vígjátékkal vendégszerepelt város-
unkban a tiszaszederkényi Sodrás Amatőr Színtársulat 2018. feb-
ruár 23-án, ismét egy nagyszerű estével ajándékozva meg a polgári 
közönséget.  

A tavaly őszi, fergeteges hangulatú Mamma Mia! után, újfent 
teltházas közönség fogadta az Ady Endre Művelődési Központ és 
Könyvtár színháztermében a társulat tagjait. Az általuk 2014 tava-
szán először bemutatott Hyppolit, a lakáj című darab, az eltelt évek 
alatt, mit sem veszített népszerűségéből. A Sodrás, három év után, 
kissé leporolva, új mellékszereplőkkel dolgozva, ismét útjára indí-
totta a Hypollit-ot, s mivel az első turné előadásaiból kimaradtunk, 
így most Polgáron is élvezhette remek játékukat a közönség. 

Jézsó Éva, rendező a forgatókönyv elkészítésekor részben az 1931-
ben készült filmre, részben az az alapján írt színdarabra épített. A 
sokak által kedvelt bájos, szórakoztató történet az anyagiakban 
hirtelen felemelkedett, de szellemiekben változatlanul szegényen 
maradt Schneiderékről szól. Komikus társadalomkritika, melynek 
mondanivalója minden időben megállta a helyét a film bemutatása 
óta. A nagyszerű hangulatban eltöltött estén a klasszikus poénok 
mellett olyan örökzöld slágerek csendültek fel, mint a Holdvilágos 
éjszakán és a Pá, kisaranyom, pá, melyeket a közönség együtt dúdolt 
a szereplőkkel. A lelkes csapat ez alkalommal is csodásan teljesített, 
remekül formálva meg a vígjáték klasszikus karaktereit.

Reméljük, hogy a Sodrás most előkészületben lévő Egy bolond 
százat csinál című vígjátékát is hamarosan itt üdvözölhetjük!

Péterné Kiss Petronella

XIII. Gyermekvédelmi 
Tanácskozás 

Schneider sztori 
újratöltve

Tisztelettel kérjük Önt, hogy személyi jövedelemadója 1%-
át a Polgár és Térsége Egészségügyéért 

Alapítvány javára ajánlja fel
adószámunk:18515262-1-09

ezzel támogatva az alapító céljaival egyezően 
a rászoruló embertársaink megsegítését !

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik segítik munkánkat.

JÓT TENNI JÓ !
Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány Kuratóriuma

KÉRJÜK TÁMOGASSA ADÓJA 1 %-ával 
A HELYI SPORTEGYESÜLETET!

Az egyesület adószáma: 19850841-1-09
Az egyesület számlaszáma: OTP Bank: 11738156-23490251
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egyesületünk működését!

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!
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Első érzelmi megrázkódtatásunk után 
sorra előjönnek a vele és munkájával kap-
csolatos dátumok, emlékek, eredmények. 
Született Hajdúböszörményben, 1940. feb-
ruár 15-én. Alapszintű iskolai tanulmá-
nyait a hajdúböszörményi általános iskolá-
ban végezte, majd az ottani Bocskai István 
Gimnáziumban érettségizett. 1963-ban a 
debreceni Tanítóképző Intézet volt életé-
nek következő jelentős fordulópontja, ahol 
tanítói oklevelét szerezte meg. 1958-61 kö-
zött az újszentmargitai általános iskolában, 
majd 1961-63-ig a nagyszögtanyai osztatlan 
iskolában tanította az összevont második és 
negyedik osztályt. 1963-ban már Polgáron 
folytatta a tanítást. Ebben az évben kötött 
házasságot Barkó Imre általános és közép-
iskolai tanárral, akivel 55 évig élt boldog há-
zasságban, amelyből egy lányuk született. 

Polgáron több helybeli iskolában, és a 
helybeli napköziben kiemelkedő szorga-
lommal és eredményességgel végezte okta-
tó, nevelő munkáját, egészen az 1995-ben 
bekövetkezett nyugdíjazásáig. Kifogyhatat-
lan szeretettel nevelte, oktatta tanítványait, 
akik szeretetét hasonlóval viszonozták. Sze-
rették, becsülték a gyerekek szülei is, akik 

 2018. február 3-án egy szomorú, szívbe-
markoló tényt hirdetett a gyásztábla.  Egy 
fájó hiányra döbbentett rá bennünket, arra, 
hogy a mindenki által tisztelt és szeretett 
„Jucika Tanító Néni” nincs többé közöt-
tünk. Hiszen váratlanul egy tragikus beteg-
ség szakította ki szerettei köréből. 

„A lámpás én vagyok”
körében közkedvelt volt. Iskolai munkája 
mellett figyelemre méltóan szorgalmas és 
eredményes munkát végzett. A polgári nép-
hagyományok kutatása, gyűjtése, őrzése és 
továbbadása terén. Ebben a témakörben há-
rom jelentős eredmény született.: 1982-ben 
tanítványaiból Polgáron sikeresen műkö-
dő Gyermekpávakört szervezett. Ezt két, a 
Néprajzi Múzeum által is dicsért, elismert 
és jutalmazott gyűjteménye követte. Az 
1984. évi 32. Országos Néprajzi és Nyelv-
járás Gyűjtő pályázatra készített „A polgári 
Kálvária”, és a „100 népi gyermekmondóka 
és gyermekjáték Polgárról” című gyűjtemé-
nyei szakmai körökben osztatlan elismerés-
ben részesültek.

A népművészet, néptánc és néphagyo-
mányok iránti érdeklődése végigkísérte 
betegsége által nehezített nyugdíjas éveit is, 
amelyek végén egy tartalmas, értékes, köz-
hasznú életműre tett pontot 2018. január 
9-én hajnalban a kérlelhetetlen halál. Egyé-
niségének meghatározó emberi, tanítói és 
közéleti értékeit kegyelettel őrizzük meg.

(Gárdonyi Géza: A Lámpás, Jucika ked-
venc idézete, pedagógusi hitvallása)

Barkó Imre

POLGÁR VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY
A „Polgár Városért” Alapítvány nevében szeretnénk köszönetet 

mondani azoknak a polgári lakosoknak, akik a személyi jövedelem-
adójuk 1%-val hozzájárultak, támogatták az Alapítvány működését. 
Továbbra is várjuk mindazok támogatását, akik fontosnak tartják 

az Alapítvány céljait. 
Adószámunk: 18544189-1-09

Február utolsó napjaiban igen kemény, téli hideggel kellett meg-
birkóznunk. A napközbeni hőmérséklet fagypont alatt maradt, s az 
éjszakai hideg akár -20 fok is volt. Az extrém időjárás miatt figye-
lemfelhívással fordultunk a lakossághoz, valamint többféle intézke-
dést vezettünk be.

Ezekben a napokban még jobban figyeltünk és vigyáztunk egy-
másra: A helyi polgárőr szervezet tagjai folyamatosan szolgálatban 
voltak. A fűtött polgárőr irodában éjszakai ügyeletet tartottak. Hét-
főtől-péntekig a Bem úti közmunkabázison is - éjjel-nappal fűtött 
helységben, forró teával - várták a krízishelyzetbe került polgária-
kat. A krízishelyiséget több mint 20 fő vette igénybe.

Ezekben a napokban 32 esetben rendkívüli tüzelőanyagot juttat-
tunk el a rászorultakhoz, azon kívül, hogy a 2018. éves téli időszak-
ban (január-február) 345 család részére állapított meg tüzelőanyag 
támogatást a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság, melyet az ön-
kormányzat saját forrásból biztosított. 

Ezekkel az intézkedésekkel sikerült elkerülnünk a fagyhalált, 
amely az ország területén sajnos nem minden településen sikerült.

Jó időt, szép tavaszt kívánunk minden kedves Városlakónak! 
Andorkó Mihályné, irodavezető

Az idén sem múlt el a tél 
kemény mínuszok nélkül
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Búcsúzunk a téltől és 
köszöntjük a tavaszt!

A farsang a vígság azon időszakát jelzi, mely a húsvéti nagyböj-
töt megelőzi. A farsang vízkeresztkor kezdődő és hamvazószer-
dáig tartó, évszázadok óta évente megismétlődő ünnepsorozat, 
nagyon gazdag szokáshagyománnyal. A régi farsangi babonákat 
már szinte elfelejtettük, de a jelmezes, álarcos karneválok és a 
bálok, a táncos mulatságok szokását napjainkig megtartottuk. A 
hazai legnagyobb farsangi fesztivál, a mohácsi busójárás például 
hungarikum. A farsang a tavaszvárás ősi örömünnepe is egyben. 
Az év legvidámabb időszakában eleink másképpen étkeztek ilyen-
kor. Vidéken megkezdték a disznósajtot, sok kolbászt ettek – már 
ha karácsony előtt megvolt a disznótor. Ha nem, akkor a farsan-
gi időszak elején igyekeztek ezt „bepótolni”, de farsangkor nem 
hiányozhatott a kocsonya sem, sőt nincsen farsang fánk nélkül! 
A farsang időszakában országszerte megannyi mulatság, koncert, 
fesztivál, téltemető vigasság, disznótor, és ki tudja milyen rendez-
vény várja a vigadni szándékozókat. Így volt ez városunkban is, 
hiszen kicsi-nagy, fiatalabb-idősebb egyaránt farsangozott, ki-ki 
jelmezbe öltözött, mások vidám báli hangulatban búcsúztatták a 
telet, tehát mondhatni februárban állt a bál.

Az anyukáknak, apukáknak sok fejtörést, a gyerekeknek sok 
mókázást tartogat a farsang időszaka minden évben. A herceg-
nők, lovagok, aktuális mese és képregényhősök lepik el ilyenkor 
a bölcsiket, ovikat és az iskolák alsó évfolyamait. Az idén is sok 
ötletes és „munkás” jelmezt láthattunk a kisebbek körében. Az 
alábbi két fotó is igazolja, hogy amennyire fontos volt régen szülő 
és gyermek részére egyaránt a jelmezkészítés, ugyanilyen fontos 
ez manapság is.

Molnár Jánosné, szerk.

Az alsósok vidám télűző műsorral és különleges, ötletesebbnél 
ötletesebb maskarával, táncos mulatsággal búcsúztatták el a telet. 
A felső tagozaton minden osztály készült egy-egy táncos, vicces 
előadással, amit a zsűri értékelt, majd tombolával, és tánccal zár-
tuk a napot.

Petrikné Sereg Ildikó

Mézes László 1988 István király Vándor Hanna 2018 popkorn

Farsang az általános 
iskolában

„Télűző - Tavaszcsalogató” - 
Táncos mulatság a Szociális 
Szolgáltató Központ 
Idősek Klubjában

2018. február 14-én került megrendezésre a zenés, táncos ösz-
szejövetel. A rendezvény a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 
alsós diákjainak vidám télűző műsorával kezdődött, mely a régi 
hagyományokat elevenítette fel. Élőzene biztosította a jó hangu-
latot és a talpalávalót, de nem hiányozhatott az asztalról a retro 
szendvics és más egyéb finomság sem. A klubtagjaink fergeteges 
tánccal taposták el a telet és jókedvűen hívogatták a tavaszt. 

Tóth Árpádné, intézményvezető
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„Itt a farsang, áll a bál”… az óvodában. Farsangi hangulat-
idéző fotók. A február hónap az óvodában mindig mulatság-
gal telik el. A gyerekek egyik várva várt ünnepe a farsang, 
ahol belebújhatnak más „bőrébe”.  Ilyenkor az lehet minden 
gyerek, ami a szíve vágya, akár mesehős, akár  rajzfilm figu-
ra. Mind emellé társul a zene, a tánc, a  tréfás versenyjátékok, 
a móka, kacagás. Ugye milyen jó gyermeknek lenni a Napsu-
gár Óvoda és Bölcsődében?   

Icsu Ferencné, intézményvezető

Már hagyomány a Polgári Római Katolikus Egyházközségben, hogy 
hamvazószerdát megelőző szombaton „Jótékonysági Keresztény Bált” 
rendezünk. Ebben az évben február 10-én került sor erre az esemény-
re, melynek népszerűségét az is mutatja, hogy a jegyek szinte egy hét 
alatt elfogytak. Mi a bál népszerűségének az oka? A válasz talán abban 
rejlik, hogy ezen az estén az idősebb-fiatalabb és a legfiatalabb kor-
osztály is színvonalas, a keresztény eszmékhez ragaszkodó, szeretet-
teljes légkörben kapcsolódhat ki. Maga László esperes-plébános atya 
bált megnyitó gondolatai után, az Újtikosi Borockás Néptáncegyüttes 
adott műsort, s természetesen műsoruk végén a vendégek egy részét 
is táncra perdítették. Ahhoz, hogy egy táncos mulatságon mindenki 
jól érezze magát fontos, hogy mi kerül az asztalra és „mit húznak a 
talpunk alá”.Ezen az estén a bőséges vacsorát a Valentin Cukrászda 
és Kisvendéglő szorgos csapata készítette és szervírozta, a zenei han-
gulatról pedig Sashalmi Krisztián gondoskodott. A legkisebbek szá-
mára a legizgalmasabb esemény a tombolahúzás volt, melynek aktív 
részesei voltak, hiszen a nyerő számokat ők húzták ki. A tombolanye-
reményeket a nagylelkűen adakozó emberektől kaptuk, melyet hálás 
szívvel köszönünk, s életükre és munkájukra  Isten áldását kérjük.

A hajnalig tartó mulatság után így búcsúztunk egymástól: Jövőre 
ismét találkozunk!

Római Katolikus Egyházközség M.G.E.

A könyvtári játszóházak mára az ünnepkörök szerves részévé 
váltak. Farsang idején, február 11-én vasárnap a hagyományos 
kézműves foglalkozással, táncos játékkal és vetélkedővel vártuk a 
családokat.

Az óvodai, vagy iskolai farsangi mulatságra, jelmezes felvonulás-
ra együtt készül gyermek és szülő. Ilyenkor a gyerekek bármilyen 
álarcot magukra ölthetnek, belebújhatnak elképzelt szerepekbe. 
Lehetnek mesehősök, kedvenc állatfigurák, hétköznapi példaképek, 
a lehetőségek tárának csak a képzelőerő szab határt. A vágyakat a 
kreativitással ötvözve készülnek el az így megálmodott farsangi 
maskarák. A családi játszóházban immár negyedik éve részesei le-
hettünk a közös alkotás örömének. Idén bájos cicák, gyönyörű szí-
nekben pompázó pávák, és mosolygós bohócok álarcai készültek a 
kézműves asztaloknál, amit felvehettek a táncos játékokra.  A baba-
sarokban a kisebbek mesekönyvet lapoztak, az egészen picik pedig 
ölben szemlélték a vidám farsangi kavalkádot. 

Ferenczné Fajta Mária

Buli hírek a Napsugár Óvoda és Bölcsődéből

„…A FARSANGI NAPOKRA” Jótékonysági Keresztény Bál
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Ovi Hírek
TÁJÉKOZTATÁS BEÍRATKOZÁSRÓL

Tisztelt Szülők!
A Napsugár Óvoda és Bölcsőde, a 2018/2019-es nevelési évre 

az alábbi időpontban várja az óvodás és bölcsődés korú 
gyermeküket beíratni szándékozó szülőket:

Beiratkozás ideje:
2018. április 24-től – április 26-ig 

(keddtől – csütörtökig) 8.00-tól – 16.00-óráig
Beiratkozás helye:

4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5.

Kérjük, a beiratkozáshoz feltétlenül hozzák magukkal az alábbi 
dokumentumokat:

• A gyermek anyakönyvi kivonatát
• TAJ-kártyáját

• Lakcímet igazoló kártyáját
• Gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzetéről szóló határozatát.

A beiratkozás ideje alatt lehetőséget biztosítunk az érdeklődő 
szülőknek a bölcsődei/óvodai csoportokba való betekintésre, a 

Bessenyei és Móra úti óvodákban! 
(Rossz idő esetén belépés csak benti cipőben!)

Icsu Ferencné, intézményvezető

a nyári takarítási szünet ütemezéséről
Tisztelt Szülők!

A 2017/18-as nevelési évben az alábbiak szerint 
alakul a nyári kötelező takarítási szünet:

Óvoda
2018. július 2-től – július 27-ig
Takarít: Bessenyei úti óvoda

Ügyeletet tart: Móra úti óvoda
2018. július 30-tól – augusztus 24-ig

Takarít: Móra úti óvoda
Ügyeletet tart: Bessenyei úti óvoda

Bölcsőde
2018. július 23-tól – augusztus 03-ig

Takarít: Bölcsőde
Ügyeletet tart: ----------------

 
Icsu Ferencné, intézményvezető

TÁJÉKOZTATÁS

Suli Hírek

2018. február 8-án Hajdúnánáson 4 tanulónkkal vettünk részt 
a „Szép magyar beszéd” elnevezésű olvasási verseny körzeti for-
dulóján.

Kondás Tímea 8.c osztályos diákunk II. helyezést ért el. 
Felkészítője: Petrikné Sereg Ildikó

Kapus Réka 8.c, valamint Uzonyi Viktória 6.a és Papp Bettina 5.b 
osztályosok is ügyesen szerepeltek.

Tanáraik: Császárné Kovács Katalin és Petrikné Sereg Ildikó

A Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei fordulóján iskolán-
kat 21 alsós és 4 felsős kis matematikus képviselte február 16-án. 
A tavasz folyamán megyei szinten folytatódnak tantárgyi verse-
nyeink, melyekhez sok sikert, eredményes felkészülést kívánunk 
tanulóinknak és pedagógusaiknak!

Petrikné Sereg Ildikó
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. február 1-től 
Polgár város hulladékszállítását a Polgári Városgondnokság 
helyett a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
végzi, mint a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. alvállalkozója.

A szállítás rendje többségében változatlan marad, de néhány 
változásra felhívjuk a lakosság figyelmét:
-  Magánszemélyek esetében csak azoktól az ingatlanoktól 

szállítjuk el a hulladékot, amelyek a lakossági nyilvántar-
tásunkban szerepelnek. 

-  Ingatlanonként egy edényzetet ürítünk, a többlet hulladé-
kot sárga HHG feliratú zsákból szállítjuk el. (A zsák ára: 
370,-Ft/db, amely ügyfélszolgálatunkon beszerezhető.)

-  Vállalkozásoktól és intézményektől csak a szerződéssel 
rendelkező, felmatricázott edényzetet szállítjuk el.

-  Kérjük, hogy a heti rendszerességgel ürített kommunális hulla-
dékukat ne rakják a korábban kiosztásra került szelektíves (sár-
ga fedelű) illetve üveggyűjtő (barna fedelű) kukaedényzetbe, 
mert a Szolgáltató csak az arra rendszeresített edényzetből szál-
lítja el.  (Kommunális hulladékgyűjtő edényzetek beszerezhetőek 
a szolgáltatónál kedvezményes áron).

-  Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a háztartásban kelet-
kező hamut, kihűlt állapotban és külön zsákba rakva, száját 
bekötve helyezzék a kommunális hulladékgyűjtő edényzetbe. 
(A szálló por egészségre ártalmas, ezért a hulladékgyűjtő 
gépjármű dolgozói fokozottan ki vannak téve az egészségká-
rosodásnak.)

-  Továbbá felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy 
szállítási napokon reggel 7 óráig helyezzék ki az üríteni kí-
vánt edényzetüket ingatlanuk elé a közterületre.

-  Kérjük a Tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a fent leírtak 
alapján járjanak el, ezzel segítsék elő munkánk zavartalan el-
látását. Ellenkező esetben a Szolgáltató megtagadhatja a hul-
ladék elszállítását.

LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A HHG Nonp. Kft. tájékoztatja a Tisztelt Ingatlantulajdono-
sokat, hogy a LOMTALANÍTÁS rendszere átalakult!

2018. évtől csak a telefonon, vagy e-mail-ben megrendelt, elő-
re egyeztetett időpontban kérhető a lomtalanítás.

A lomtalanítás a hulladékszállítási díjat megfizető, és tarto-
zással nem rendelkező ingatlanhasználó által, Társaságunkkal 
előre egyeztetett napon (max. évi 2 alkalommal), egyedi meg-
rendeléssel kért, házhoz menő jelleggel történik. 

A jelentkezés során szükséges megadni a hulladék várható meny-
nyiségét és fajtáját is, amely alkalmanként legfeljebb 1 m3 lehet. A 
ki nem használt alkalmak száma a következő évre nem vihető át!

A lakótelepi övezetekben a közös képviselő kérheti a lakók-
kal előzetesen egyeztetett időpontban a lomtalanítást (őszi idő-
pontban).

Lomtalanítás kérése:
Az intézéséhez a következő adatok szükségesek:

• név, cím, a számlán található vevő azonosító,
• elszállítandó lom mennyisége (m3) és fajtája
• elérhetőség (vezetékes, vagy mobil telefonszám)
A további információk és jelentkezés a HHG Nonp. Kft Ügy-

félszolgálati irodájában, az alábbi elérhetőségeken:
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1.
Tel.: +36 20 / 518-2709
e-mail: lomtalanitas@hhgkft.hu

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

A mindennapokban keletkező nagydarabos lomhulladék, 
amely a kukába nem fér bele, a HHG Nonp. Kft. hulladéklera-
kójába adható le, nyitvatartási időben, térítés ellenében.
Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét!
Segítő közreműködésükben bízva:

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.

Információ és további tájékoztatás: tel: +36/52/561-375, 
email: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu

    
(fizetett hirdetés)
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Kék Hírek

Köszöntöm Polgár Város Lakóit!
 

Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül tájékoztas-
sam Önöket a hatóságunknál az elmúlt időszakban indult 
eljárásokról.

Garázdaság és súlyos testi sértés bűntett megalapozott 
gyanúja miatt indult büntető eljárás egy polgári férfi ellen, 
aki 2018. január 24-én a hajnali órákban bántalmazta élettá-
rását, majd ezt követően a pár házra lakó szüleihez menekü-
lő élettársa után ment, ott a lakóház kerítését megrongálta. 
Aznap délután ismételten bántalmazta élettárását. 

2018. január hónap végén és február hónap elején egy pol-
gári fiatalember ellen indult büntető eljárás, aki egymást 
követően három alkalommal követett el lakásbetörést egy 
Polgár Toldi úti, egy Dankó úti és egy külterületi tanya sérel-
mére. Nevezett elkövető mindhárom alkalommal háztartási 
felszereléseket tulajdonított el az ingatlanokból. A nyomozás 
során az ismeretlen elkövetőt a rendőrök azonosították. A 
bűncselekmények elkövetését elismerte, cselekményével kb. 
200.000 Ft kárt okozott.

Ismeretlen elkövető ellen lopás bűntett miatt indult nyo-
mozás, aki 2018. február 12-én a délelőtti órákban a Polgár 
külterületén egy kommunikációs szolgáltató cég tulajdonát 
képező adótorony kiszolgáló szerelvény konténeréről tulaj-
donított el egy klímaberendezést kb. 100.000 Ft értékben. 
Az ismeretlen elkövető az eltulajdonított értéket értékesí-
tette, amit később a rendőrök megtaláltak és lefoglaltak. A 
nyomozás során megállapítást nyert, hogy a bűncselekmény 
elkövetésével egy helyi lakos gyanúsítható, aki elfogását kö-
vetően beismerő vallomást tett.

2018. február 19-én virradóra ismeretlen elkövetők a Pol-
gár piacsoron található telefonkészülékeket árusító üzletbe 
törtek be. A nyomozás során az ismeretlen elkövetőket a 
rendőrök azonosították. A nyomozók a 22 éves B. Róbertet és 
17 éves társát otthonaikban elfogták és előállították a rend-
őrkapitányságra, ahol a két polgári fiatalt gyanúsítottként ki-
hallgatták, majd bűnügyi őrizetbe vették. A nyomozóhatóság 
előterjesztést tett a gyanúsítottak előzetes letartóztatására. A 
nyomozás adatai szerint a 22 éves férfi és társa egy téglával 
betörte a kirakat üvegét, bemászott a boltba, ahonnan közel 
1 millió forint értékben tulajdonítottak el mobiltelefonokat, 
amiket egy vízelvezető árokban rejtettek. A rendőrök az el-
lopott készülékeket megtalálták és lefoglalták.

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

Monoki Viktor r. alezredes
                     őrsparancsnok

Házasságot kötött:
• Makó Regina – Bori Roland
• Baksi Andrea – Pető Ferenc 

Akiket újszülöttként köszöntünk:
• Bakó Boglárka

• Rézműves Zoé Ketrin
• Rácz Szelina Ketrin

• Szendrei Luca
• Jávorszki Anna
• Rácz Erika Bella

• Pechnyik Zsanett Seherezádé
• Borsi Ádám

Akiktől részvéttel búcsúzunk:
• Tunner Imréné szül.: Bucsi Irén élt: 76  évet
• Rácz Gusztáv élt: 59  évet
• Nagy István Antal élt: 65  évet
• Kiss Lajos élt: 86  évet
• Sirokai András élt: 27  évet
• Répási Tibor élt: 57  évet
• Makó Bertalanné szül.: Ferenczi Piroska    élt: 94  évet
• Balogh Andrásné szül.: Burka Margit élt: 65  évet
• Répási Istvánné szül.: Lukács Gizella élt: 85  évet
• Dobos Bertalanné szül.: Lovász Ilona élt: 79  évet
• Kiss Lajosné szül.: Szurkos Mária                 élt: 62  évet

Anyakönyvi Hírek

Köszönetnyilvánítás 
Megköszönjük mindazoknak, akik 

Bártfai Balázsné 
(Bolgár Éva) 

temetésén megjelentek, 
ravatalára virágot helyeztek, 

mélységes bánatunkban 
részvéttel osztoztak.

a gyászoló család

Kedves Véradók, Kedves Leendő Véradók!

Az V. „Polgári Hurka-Pite” Fesztivál keretében
véradást szervezünk 

2018. március 24-én 9.00- 13.00 óráig.
Minden kedves Véradónk tombolajegyet kap, 

mellyel értékes ajándékokat nyerhet.
Vöröskereszt Helyi Szervezete
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25 év • 25 termék • 25%
Ebben az évben ünnepeljük  Patikánk 

25. születésnapját! Ebből az alkalomból 25 héten 
keresztül hetente 1-1 előre meghirdetett terméket 

25 %-os kedvezménnyel kínálunk vásárlóink számára!
1.)  Március 12-től -17.-ig
2.) Március 19-től-24.-ig

3.) Március 26.-tól-31.-ig
4.) Április   02.-től-07.-ig
5.) Április   09.-től-14.-ig
6.) Április  16.-tól-21.-ig
7.) Április  23.-tól-28.-ig
8.) Április  30.-tól-május 05-ig
9.) Május   07.től-12.-ig
10.) Május   14.-től-19.-ig
11.) Május  21.-től-26.-ig
12.) Május  28.-tól-Június 02.-ig
13.) Június  04.-től-09-ig
14.) Június  11.-től-16.-ig
15.) Június  18.-tól-23.-ig
16.) Június  25.-től-30.-ig
17.) Július   02.-től-07-ig
18.) Július   09.-től-14.-ig
19.) Július   16.-tól-21.-ig
20.) Július   23.-tól-28.-ig
21.) Július   30.-tól-augusztus 04.
22.) Augusztus 06.-tól-11.-ig
23.) Augusztus 13.-tól-18.-ig
24.) Augusztus 20.-tól-25.-ig
25.) Augusztus 27.-től-31.-ig

Kalmopyrin tabletta 12*
Uriage hidratáló arckrém 
(termék bemutatóval)
Dipankrin optimum tabletta 60*
Algoflex forte tabletta 24*
No-spa tabletta 24 *
Kitonail ecsetelő
Béres Magnezium+B6 filmtabletta 60*
Nurofen 20mg/ml szirup100 ml
Nivea san zsebnaptej FF50+ 50 ml
Deep relief  gél 50 gr.
Rhinospray orrspray
Lopedium kapszula 20*
Ocutein  szemcsepp
Advil ultra forte kapszula 24*
Panangin tabletta 50*
Linex forte kapszula 28*
Taleum szemcsepp
Cataflam dolo tabletta 20*
Canesten krém
Espumisan kapszula 25*
Panthenol spray
Panadol rapid tabletta 24*
Stadalax tabletta 50*
Voltaren  emulgél 1% 50 gr.
Actival gyermek vitamin

(Az esetleges beszerzési problémák miatt a változtatás jogát fenntartjuk)
Szeretettel várunk mindenkit , ünnepeljünk 25 héten át!
A további programok részleteivel később jelentkezünk.

Tájékoztatjuk a lakosságot az ünnepnapokra eső 
szállítások időpontjáról:

Ünnepnapi szállítási időpontok 2018. első félév:

2018. március 15. helyett - 2018. március 17.
2018. április 02. helyett - 2018. március 31.
2018. május 01. helyett - 2018. április 28.
2018. május 21. helyett - 2018. május 19.

Információ és további tájékoztatás: 
tel: +36/52/561-375, 

email: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu

(fizetett hirdetés)



(fizetett hirdetés)


