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Városházi Hírek

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általá-
nos szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: 
Eüsztv) értelmében 2018. január 01-jétől valamennyi közigazga-
tási hatósági jogkörrel rendelkező szerv a feladat- és hatáskörében 
tartozó ügyek vonatkozásában köteles biztosítani az elektronikus 
ügyintézés lehetőségét. A törvény alapján ez a kötelezettség a helyi 
önkormányzatokra is kiterjed. 

Az Eüsztv alapján ez évtől kötelezővé vált az elektronikus ügy-
intézés a gazdálkodó szervezetek, valamint EVNY-ben (egyéni 
vállalkozó nyilvántartása) szereplő egyéni vállalkozók számára is. 
A jogszabály a természetes személy ügyfeleknek lehetőséget bizto-
sít az elektronikus ügyintézésre.

Ennek biztosítására szolgál az önkormányzati ASP rendszer, azon 
belül is az elektronikus ügyintézési portál, másnéven ASP ELÜGY. 
Az ELÜGY szakrendszer két nagyobb egységből áll össze:

• elektronikus űrlap-szolgáltatás
• önkormányzati hivatali portál
Az elektronikus űrlap-szolgáltatás keretén belül űrlapjaink készen 

állnak az ügyintézésre, amelyek száma folyamatosan bővülni fog.
A jogszabály az elektronikus űrlappal nem támogatott ügyek 

esetén az e-Papír szolgáltatás segítségével biztosít lehetőséget az 
elektronikus ügyintézésre.  

A portál bárki számára elérhető (ohp.asp.lgov.hu), kiválasztható 
az adott önkormányzat, azonban a tényleges elektronikus ügyinté-
zési funkció azonosításhoz kötött (az ügyfélnek rendelkeznie kell 
ügyfélkapus regisztrációval, illetve gazdálkodó szervezet esetében 
cégkapus regisztrációval). 

Jelenleg az önkormányzat gazdálkodási, adó, ipar- és kereske-
delmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi és szociális 

ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormány-
zati ASP rendszeren keresztül, de az ún. e-papír szolgáltatás segít-
ségével bármilyen ezen kívüli ügy elektronikusan indítható. 

Portál funkciók:
•  ügyindítás
•  ügykövetés
•  adóegyenleg lekérdezés

Ügyindítás: az ügyindítás tulajdonképpen egy elektronikus űr-
lap benyújtását jelenti
• online űrlapkitöltéssel és rendszeren kívüli (pl. kinyomtatás utáni 

postai) beküldéssel (azonosítás nélkül is elérhető szolgáltatás)
• online űrlapkitöltéssel és beküldéssel (az ügyfél azonosítását 

igényli)
• a portálon keresztül az integrált e-Papír szolgáltatás elérésével 

Ügykövetés: az ügyfelek lekérdezhetik az általuk, a Portál felü-
letén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát 
(az ügyfél azonosítását igényli).

Adóegyenleg lekérdezés: az ügyfél lekérheti az adott település-
hez tartozó helyi adóegyenlegét (az ügyfél azonosítását igényli).

Az Eüsztv. alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezettektől 
2018. január 01-jét követően papír alapon már nem áll módunkban 
ügyindító dokumentumot elfogadni. Amennyiben az elektronikus 
ügyintézésre kötelezett ügyfél nem elektronikus úton nyújtja be ké-
relmét, akkor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény értelmében a kérelem visszautasításának van helye. 

Reméljük, hogy a továbbiakban minél több ügyfelünk fogja hasz-
nálni a szolgáltatásokat, ezáltal meggyorsítva ügyeik intézését. Bár-
milyen kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre. 

Polgári Polgármesteri Hivatal

A képviselő-testület április 26-ai 
ülésén „Önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztésekhez” kap-
csolódó pályázat keretében „Belte-
rületi utak, járdák, hidak felújítása” 
kategóriában pályázat benyújtásáról 
döntött. A pályázat kedvező elbírálá-
sát követően megvalósulhat a Kárpát 
utca útburkolatának teljes felújítása. 
A támogatás mértéke 75 %-os, ön-
kormányzatunk esetében az igényel-
hető támogatás összege 15.000.000 
Ft.  A beruházás összköltsége brut-
tó 20.242.568 Ft, így a fennmaradó 
5.242.568 Ft-ot az önkormányzat 
költségvetéséből biztosítja. Bízva a 
pályázat sikerességében, újabb utca 
útburkolata újulhat meg városunk-
ban. 

Molnár Jánosné, szerk. 

Korábban két alkalommal is meghirdetett Polgár, Zólyom u. 5. sz. alatti föld-
szinti épületrész bérbeadásáról döntött a képviselő-testület. A bérlő, vállalkozói 
tevékenysége alapján lakossági kifőzdét és vendéglátói szervízszolgáltatást kíván 
működtetni munkanapokon, illetve hétvégén alkalmanként, ezzel is bővítve a vá-
rosunkban igénybe vehető szolgáltatások körét.

Molnár Jánosné, szerk. 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRŐL

Pályázat belterületi 
út felújítására

Önkormányzati ingatlan bérbeadása

A zöldhulladék lerakás több szempontból is fontos, hogy legálisan és környezettu-
datosan történjen. Ennek megfelelően került kialakításra 2016-ban a városi szenny-
víztelepen a lakosság részére egy zöldhulladék-gyűjtőpont. A Polgármesteri Hivatal 
illetékes munkatársai 2018. májusában szükségesnek találták egy helyszíni szemle 
megtartását. A helyszíni szemle alkalmával megállapítást nyert, hogy a lakosság nem 
megfelelő módon használja a kijelölt lerakóhelyet. Oda nemcsak zöldhulladékot (fű, 
gally, nyesedék stb.) hanem építési törmeléket, kommunális hulladékot is leraknak. 
Ezért a helyszín rekultiválásra kerül, ezek után szigorúbb feltételekhez köti a Polgár-
mesteri Hivatal a zöldhulladék lerakását: a hulladékot a terület őrzője átvizsgálja, a 
gépjármű tulajdonosát és rendszámát rögzíti. Amennyiben ez sem vezet eredményre, 
a zöldhulladék-gyűjtőpont megszűnik. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a gyűjtő-
pontot rendeltetésszerűen használják!

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató a zöldhulladék-gyűjtőpont használatáról
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Városházi Hírek

A Nemzetközi Vöröskereszt ünnepe alkalmából a Magyar 
Vöröskereszt Hajdú-Bihar megyei szervezete 2018. április 
18-ai éves közgyűlésén kitüntetéseket, elismeréseket ado-
mányozott tagjai részére a kiemelkedő vöröskeresztes szol-
gálatot végző munka elismeréseként. Örömmel értesültünk 
róla, hogy a kitüntetett személyek között munkatársunk, 
Andorkó Mihályné Marika is szerepel, aki 1986-tól tagja a 
helyi szervezetnek, melyben aktívan szolgálja önkéntesen 
a helyi humanitás ügyét. Minden vöröskeresztes rendezvé-
nyen, szervezett véradásokon találkozhatunk személyével, 
akiről elmondhatjuk, hogy legyen az az élet bármely terüle-
te csakis a segíteni akarás vezérel.  Az elismerés alkalmából 
Tóth József polgármester is köszöntötte a képviselő-testületi 
ülésen és elismerését fejezte ki ezen önkéntes tevékenységért. 
Az országos kitüntetéshez ezúton is gratulálunk és további 
sikereket kívánunk!

Molnár Jánosné, szerk.

A PolgárTárs újság márciusi számában tájékoztattuk arról a vá-
roslakókat, hogy várhatóan május elejétől megkezdődnek a felújítási 
munkálatok a piactéren, melynek idejére a Móricz úti iskola melletti 
saroktelek (volt óvoda, régi tanbolt) szolgáltatja majd az árukínálási 
és vásárlási helyet. A beruházáshoz szükséges tervek engedélyezési 
folyamata még nem zárult le, így a tervezetthez képest július elejére 
ütemeződik át a munkafolyamatok megindulása és a piac ideiglenes 
helyre költöztetése. 

Molnár Jánosné, szerk.

Mint ahogy azt tapasztalhattuk is 
május 4-én a késő délutáni órákban 
megtörtént a repülőgépes szúnyog-
gyérítés.  Minden szúnyogra igaz, 
hogy a meleg, párás, nedves helyeket 
kedvelik, a világos, napos, száraz, 
huzatos részeket kerülik. Inkább al-
konyatkor és este aktívak és ezt az 
utóbbi hetekben intenzíven érzékel-
hettük is, mivel a kertben, udvaron 
és a szabadban nem volt maradásunk 
e pici és jelentéktelen, de annál kel-
lemetlenebb élményt okozó rovartól. 
A szúnyoggyérítés 1,2 millió forintos 

költségét a város költségvetésének tartalékából biztosította az önkor-
mányzat. 

Molnár Jánosné, szerk.

Önkéntes munka 
megyei elismerése

Piactér felújítása

Szúnyoggyérítés
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100 éve nyugszik a polgári temetőben 
Dr. Dely Mátyás - Polgár és a Tiszántúl 
neves állatorvosa és közéleti személyi-
sége - a Hortobágy pásztorai, Polgár 
legöregebb lakói és a Dely leszármazot-
tak, valamint Móricz Pál, Jókai Mór ál-
tal legendákban őrzött kivételes ember, 
városunk első hatósági állatorvosa, a ró-
mai katolikus egyházközség főkurátora, 
a polgári szegény nép „Édesapja”, Polgár 
érdekeit a legmagasabb állami szinte-
ken is képviselni tudó nagy tekintélyű 
ember.  Dely Mátyás munkásságát Bal-
mazújváros, Hortobágy, Polgár Értéktár 
Bizottságai 2017-ben helyi értékeik közé 
emelték, s közös előterjesztésben a Hajdú- 
Bihar megyei értékek közé való felvételét 
kérvényezték. 2017 decemberében Dely 
Mátyás munkássága a megyei értéktár-

ba felvétetett.  Halálának 
emléknapján 2018. április 
18-án, Polgár lakosságát 
képviselők, katolikus hí-
vek, valamint Hortobágy, 
Balmazújváros képviselő-
je Gencsi Zoltán -  Maga 
László esperes plébános 
úr imája mellett helyezték 
el az emlékezés koszorúit, 
virágait a síron.

Alakját kiállítással és 
könyvbemutatóval egybe-
kötött emlékünnepség elevenítette meg 
2018. április 22-én a Polgármesteri Hi-
vatal dísztermében. Az emlékünnepség e 
napon, az egykori lakóházán - mely jelen-
leg is állatorvosi lakás - elhelyezett em-
léktáblánál kezdődött koszorúzással. Az 
emléktáblánál beszédet mondott Struba 
József önkormányzati képviselő, az em-
léktábla avatása idején 
1981-ben volt tanácselnök, 
és Dr. Tischler István Haj-
dú-Bihar megye fő állator-
vosa.  Koszorút helyezettek 
el a Polgári Önkormányzat, 
a Katolikus Egyház, a Pol-
gári Települési Értéktár, 
az állatorvosok, valamint 
azon az önkormányzatok 
képviselői, ahol Dely Má-
tyás jelentősebb ideig élt. 
Koszorúval tisztelegtek a 
dédunokák és ükunokák; Dely Mátyás 
jelenlévő leszármazottai is.

Az emlékünnepség a Polgármesteri 
Hivatal dísztermében folytatódott, ahol 
a Dely Mátyás életét bemutató tablókból, 
s további, fellelhető dokumentumokból 
álló kiállítást is megtekinthették a je-
lenlévők. Tóth József polgármester kö-
szöntője után előadás következett Dely 
Mátyás pályaképe, életútja tények és 

legendák alapján, melyet 
Gencsi Zoltán: „Balmazúj-
várostól – Hortobágyig” és 
Olajos Istvánné: „Az utolsó 
26 év Polgáron” címmel 
tartott. A színvonalas, ér-
dekes adatokkal és az ün-
nepeltről szóló legendák-
kal átszőtt eladások után a 
Polgári Települési Értéktár 
nevében emléklapot adtak 
át a jelenlévő leszármazot-
tak számára, majd Tóth Jó-

In memoriam Dr. Dely Mátyás állatorvos

Dr. Dely Mátyás 
Balmazújváros, 

1832. február 23. - Polgár, 
1918. április 18.

zsef polgármester adott át városi kitün-
tetést Gencsi Zoltán részére.  Ezek után 
a szerző, Gencsi Zoltán dedikálta ez 
alkalomra elkészült szép kivitelű köny-
vét, amely a fellelhető irodalom, gazdag 
dokumentum és képanyag alapján min-
denki számára érdekes és teljes képet fest 
a nevezetes személyiségről. Az állófoga-

dás után a jelenlévő rokonok felkeresték 
a polgári temetőben Dely Mátyás sírját.

A Dely - kiállítás egy ideig a könyv-
tárban még megtekinthető, a jubileum 
alkalmából megjelent könyv- „Dely Má-
tyás a legendás hírű pusztai állatorvos”, 
a városi könyvtárban fellelhető, kiköl-
csönözhető.

A meleg hangú, jól szervezett ünnep-
ség főrendezője, moderátora Ferenczné 
Fajta Mária a Polgári Települési Értéktár 
elnöke volt - közvetlen segítői pedig az 
Értéktár tagja és a Polgár Városért Alapít-
vány, az Önkormányzat és az Ady Endre 
Művelődési Központ dolgozói voltak.  A 
rendezvényen közreműködött Tar Antal 
versmondó, a Tisza Virág Citerazenekar 
3 tagja; a rendezők munkáját segítette Dr. 
Nagy Zsófia állatorvos és családja, Megyesi 
Józsefné és Murvainé Vámosi Veronka. A 
hallgatóság nevében mindannyiójuknak 
köszönöm a felemelő délutánt.

Olajos István
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25 éve újra város Polgár

2018. április 26-án ünnepi képviselő-
testületi ülés keretében emlékeztek meg a 
rendezvényre meghívást kapott, jelenlegi 
és korábbi közéleti szereplők Polgár újbóli 
várossá nyilvánításának negyedszázados 
évfordulójáról.

1993-ban – 275 év után – ismét városi 
cím illette meg településünket, köszön-
hetően ezt a mindenkori veze-
tésnek és az általuk irányított 
folyamatos fejlődésnek. Mintha 
csak tegnap történt volna, de 
bizony már 25 éve, hogy 1993. 
április 24-én zenés ébresztőre 
kelt a város apraja, nagyja és ez-
zel kezdetét vette az ünnepség, 
melynek középponti eseménye 
volt a várossá válás hivatalos do-
kumentumának és a város jelké-
pes kulcsának átvétele dr. Kara 
Páltól a Belügyminisztérium ak-
kori helyettes államtitkárától. 

E jubileumi esemény tiszte-
letére szervezett ünnepségen elsőként a 
tanácsrendszerre visszatekintően osztotta 
meg gondolatait és mondta el ünnepi be-
szédét Struba József volt tanácselnök és 
polgármester stílusosan az alábbival kezd-
ve: „…a városiasodás egy folyamat mely 
nem csak a szokásos mértékegységben fejez-
hető ki, abban benne van a településen élők 
egész lelkületének múltja, jelene és elérendő 
jövőbeni céljai.” Mondandójának további 
részében kiemelte azt a településfejlesz-
tési munkát, mely nagyban hozzájárult a 
városiasodáshoz. Elismerően szólt a mun-
kát segítő, ma már szinte elképzelhetetlen 
méretű és fajtájú lakossági és üzemi össze-
fogásról, melynek csúcspontja a hévízkút 
fúrása és a fürdő megépítése volt. Néhá-
nyat említve, irányítása alatt folytatódott 
a közművesített építési és hétvégi telkek 
kialakítása és értékesítése, szilárd utak, 
járdák, csapadék-, és belvízelvezetők épí-
tése, döntés született az úszó tanmedence 
megépítéséről és téliesítéséről, megkezdő-
dött a földgázprogram előkészítése, majd a 
megvalósítást követően 1986. januárjában 
meggyúlt a „mi gázunk” fáklyája, - és le-

hetne még sorolni végeláthatatla-
nul. Ünnepi megemlékezését az 
alábbiakkal zárta: „Azért válasz-
tottak bennünket vezetőnek, hogy 
a közjót szolgáljuk, éles ésszel, csu-
kott zsebbel, tiszta szívvel, úgy lo-
kálpatrióta módon.”

A megemlékezők sorában Oláh 
József volt polgármester folytat-
ta a visszatekintést. Beszédében a 
tanácsrendszert követően átszer-
vezett közigazgatási rendszert be-

mutatva emlékezett vissza polgármesteri 
pályájára, a megvalósult célokra és elért 
eredményekre. Büszkén említette városunk 
újbóli várossá válásának eseményeit, hogy 
275 év után ismét beléphettünk a hajdú-
városok sorába. Kiemelte „Egy új fejlődési 
szakaszba léptünk, amelyben az volt a cél, 
hogy maximálisan eleget tegyünk a városi 

címmel együtt járó többirányú kötelezettsé-
günknek.” Többek között szólt a gázfogadó 
állomás bővítéséről, az új Piactér kialakí-
tásáról, a Tiszai úti tanyák vezetékkiépí-
téséről, új gyógyszertár megvalósításáról, 
a regionális szennyvízhálózat megépíté-
séről és a szennyvíztelep bővítéséről, ön-
kormányzati utak aszfaltburkolattal való 
ellátásáról, Millenniumi Emlékpark ki-
alakításáról, a térségi egészségügyi ellátást 
biztosító Mentőállomás megépítéséről, vá-
rosunk közlekedésbiztonsági és gazdaság-
fejlesztő hatásáról. Zárszavában kiemelte: 
„Istenbe vetett hittel, kitartással építettük 
és szépítettük a lakossággal közösen a ránk 
hagyott, ránk bízott Hajdúvárost.”

Az ünnepi gondolatok sorát Tóth József 
polgármester zárta melyben megfogal-
mazta, hogy hogyan kell a múlt haladó ha-
gyományait megtartva, az adódó fejleszté-
si lehetőségeket kihasználva tovább építeni 
a jövőt. „A település jövője nem máson, 
mint a folyamatosságon és az azzal szük-
ségszerűen párosuló változtatásokon kell, 
hogy nyugodjon. Tovább vinni, amit érde-
mes, változtatni, ami megérett a változta-

tásra.” Elődjeit megemlítve – akik értéket 
teremtettek, nyomott hagyva maguk után 
-  hárman közel 4 évtizeden át irányították 
a várost, melyből önkéntelenül is adódik 
az összevetés, ki volt jobb és sikeresebb, 
ki tett többet az itt élőkért. Beszédében 
hangsúlyozta, hogy ez nem az összevetés 
időszaka! Megítélése szerint mindenki a 
legjobb tudása szerint igyekezett a telepü-
lés fejlődéséért tenni. Gondolatmenetében 
kitért a 2006-ban indult ciklus jellem-
zőire, érintve az elmúlt időszak politikai 
helyzeteit, melynek során megfogalmazta, 
hogy „…muszáj alkalmazkodni, de nem 
megalkudni. Sikeres lehet úgy is egy ellen-
zéki település, annak vezetője, ha elvszerű, 
szakszerű és következetes politikát csinál.” 
Az előtte szólókhoz hasonlóan örömmel 
említette az elmúlt 12 év eredményeit, de 
hozzátette, hogy „..szükséges, de nem ele-

gendő egy közösség életében csak 
a materiális javakat megépíteni. 
Fontos a magántulajdonban lévő 
házak rendezettsége, a vállalkozá-
sok sikeressége, az itt élők egymás 
közötti harmóniája, egymás elfo-
gadása.” Mondandóját az alábbi 
gondolatokkal zárta: „Amíg van az 
emberben ambíció, amíg úgy kell 
fel, hogy van dolga, amíg nem válik 
a napi munkája megszokott olyan 
cselekvéssé, ami nem az új változá-
sok, kihívások iránt mozgatja, ad-
dig érdemes tenni a dolgát.”

A műsor további részében rövid 
visszatekintőt hallhattak a résztvevők Sán-
ta Sándorné, Polonkai Gábor volt intéz-
ményvezetők, C. Tóth János Polgár Város 
Díszpolgára részéről. Az alkalomhoz illő-
en pohárköszöntőt mondott Dr. Polonkai 
Mária Polgár Város Díszpolgára, Jókai 
Mórt idézve: „Csak az tudja, hogy meddig 
mentünk, aki azt látta, hogy honnan indul-
tunk.” 

Az ünnepi rendezvény szerény vendég-
látással és kötetlen beszélgetéssel folytató-
dott. 

Molnár Jánosné, szerk.
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Bihari Ferenc polgári lakos 
részére. A 65 fő megjelent 
véradóból 36-an Bihari Fe-
renc gyógyulásáért adtak 
vért. Idén új résztvevőként 
csatlakozott a rendezvény 
kapcsolódó programjai-
hoz az Élet Virága Egész-
ségvédő Egyesület, kiknek 
gyógyító sátrában bárki 
térítésmentesen igénybe ve-
hette akár csontkovács, lé-
lekgyógyász, masszőrök és 
természetgyógyászati szak-
tanácsadók szolgáltatásait. 

Késő délutánig népi fa körhinta és játékpark 
adott lehetőséget a kisgyermekes családok-
nak a kellemes időtöltésre. A délutáni kultu-
rális programok keretében a Polgári Tisza-
virág Citerazenekar és a hajdúnánási Hajdú 
Bokréta Hagyományőrző Egyesület nép- és 
bordalokból összeállított csokra  biztosítot-

ta az ebédhez a jó hangulatot. Ezt követően 
a városunkban működő művészeti csopor-
tok bemutatói által betekintést nyerhettünk 
a különböző tánc- és harcművészeti moz-
gásformák világába. A Polgári Mazsorett és 
Táncegyüttes feszes, ritmikus produkcióját 
követően Kína egyik legősibb harcművésze-
ti ágát, a Tai Chi Chuan –t, mint alternatív 
mozgásterápiát ismerhette meg a közönség. 
Ez a mozgásforma Európában és Magyar-
országon is igen elterjedt egészségügyi és 

stresszoldó hatása miatt. 
A Tiszaújvárosi és a Polgá-
ri Fitt Dance Tánccsoport 
ismét egy mozgalmas mű-
sorral  örvendeztette meg a 
közönséget, amit a FUKU-
DO S.E. látványos karate 
bemutatója követett. A 
Fesztivál résztvevői a prog-
ramokon túl a kellemes 
idő, a szép környezet és a 
gyógyvíz kedvező hatását 
is élvezhették a nap folya-
mán. Az esti órák pezsgő 
hangulatáról Kökény Attila 

XII. BeLáHaPi Fesztivál

Idén is a közösségi szórakozás jegyében 
telt  városunk egyik legnagyobb, lakossá-
got megmozgató rendezvénye,  a BeLáHaPi 
Fesztivál május 1-jén a polgári Strandfür-
dőn.

A szép időnek hála, már kora reggel meg-
érkeztek a horgász-, illetve a főzőversenyek 
résztvevői és elfoglalták 
helyüket a fürdő árnyas 
fái alatt vagy a tó partján. 
A helyi egyesületek, civil 
szervezetek sátraiban is 
elkezdődött a készülő-
dés a nap eseményeire. 
A délelőtt folyamán még 
aszfaltrajz verseny és az 
M.M. Pódium Színház 
előadásában Benedek 
Elek: Aranytulipán című 
mesejátéka várta a gyer-
mekeket. Mint mindig, 
most is nagy részvételi kedv jellemezte a 
„Polgár Város Vándorkupája” labdarúgó-
tornát, amelyen idén 8 csapat versengett a 
díj elnyeréséért. A Pétegisz Nonprofit Zrt. 
sátrában egészségügyi szűrővizsgálatok-
kal  várták a látogatókat,  emellett a Bemer 
mágnesterápia jótékony hatásait is kipró-
bálhatták az érdeklődők. A Vöröskereszt 
által szervezett véradáson is igen nagy lét-
számmal voltak jelen a segíteni vágyók. Ez 
alkalommal irányított véradást szerveztünk 

A BeLáHaPi Fesztivál verseny 
eredményei:

Asztfaltrajz-verseny
I. Kategória (4-7 év)
 1. Varga Alíz: A farm
 2. Magera Péter: Vonatállomás
 3. Rajtmár Tímea: Séta a cicámmal
II. Kategória (8-12 év): 
 1. Prokai Zsófia: Szőke lány
 2. Magera Laura: Panda a 
 bambuszerdőben
 3. Tóth Edina Szilvia: Életem a tánc
Horgászverseny:
Gyermek kategória: 
 1. Vida Levente
 2. Bodnár Levente
 3. Rostás Magnusz
Felnőtt kategória:
 1. Farkas Flórián
 2. Hatvani József
 3. Varga János
Főzőverseny: 
 1. Menedékház csapat: Füstös üstös 

káposzta
 2. OMSZ: Csülökpörkölt
 3. Lokálpatrióta csapat: Lencsegulyás
 Különdíj - Bihari Ferenc: Karcagi 

birkapörkölt
Labdarúgás:
 1. helyezett:  ALUINVEST KFT. 
 2. helyezett: TISZADOB SE
 3. helyezett:  VIOLÁK
 Gólkirály: Csorba Tamás 

(Aluinvest Kft.)
 Legjobb mezőnyjátékos: Jónás Viktor 

(Tiszadob SE)
 Legjobb kapus:  Kónya János (Violák)

énekes és Cserpes Laura énekesnő gondos-
kodtak. A két fellépés közötti időben pedig 
a délelőtti versenyek eredményhirdetése és 
a tombolasorsolás izgalmas percei fokozták 
a jókedvet. 

Reméljük, az idén is jól érezte magát min-
denki, aki kilátogatott a polgári Strandfür-
dőre, hogy kellemes programok, jó isme-
rősök, barátok társaságában töltsön el egy 
felhőtlen napot.

Péterné Kiss Petronella
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A vers legyen vers
„Petőfi, Lackfi vagy bárki írja,
legyen az a költészet mozaikja,

költemény: tollhegyre érkezett varázs...
Hatni tudjon! Ez, ami számít, semmi más!”

/Pete Margit/

A hagyományokhoz híven, az Ady 
Endre Művelődési Központ és Könyvtár 
versmondó versenyt és versíró pályázatot 
hirdetett a Magyar Költészet Napja tiszte-
letére. 

Április 7-én délelőtt gyermekek szavalatai 
töltötték be az intézmény termeit. Óvodás 
kortól középiskolás korig minden korosztály 
képviseltette magát a Városi versmondó ver-
senyen, ahová szabadon választott versekkel 
érkeztek a nevezők. Nyitóversként Pete Mar-
git helyi amatőr költőnk, ez alkalomra írt A 
vers legyen vers! című alkotása hangzott el 
Suhajda Sándorné tolmácsolásában, majd a 
négy korcsoport külön termekben mérettet-
te meg tehetségét. A közönség soraiban ülő 
szülők és pedagógusok – most is, mint min-
dig -, jobban izgultak, mint maguk a verselők, 
hiszen ők a verssorokra, a rímekre és az elő-
adásmódra koncentráltak. A szünetben, amíg 
a zsűri döntést hozott, a MiaManó Színház 
Mátyás király meséivel szórakoztatta az ered-
ményhirdetésre váró hallgatóságot.

Helyezettek:
Óvodások: I. Sándor Tímea, II. Reszegi 

Erika, III. Nagy Gréta
Különdíjasok: Gulyás Luca, Illés Gergő, 

Kovács Réka Hanna, Nagy Vivien, Oláh 
Csenge

1-2. évfolyam: I. Jamriska Hanna 2.a, II. 
Pöstényi Sára 2.a, III. Tiliczky Ágota  2 . b , 
Különdíjas : Mézes Boglárka 1.b

3-4. évfolyam: I. Tóth Edina 4.a, II. 
Magera Laura 4.c, III. Vándor Hanna 3.a, 
Különdíjas: Székely Manna 3.a

Felső tagozat és középiskolások: I. Asz-
talos Barbara 6.a  és Szakács Enikő  8.c, II. 
Siroki Viktória Ildikó 6.c, III. Bereczki Éva 
6.c. Különdíjasok: Galuska Fruzsina, Papp 
Bettina 5.b

A felkészítő pedagógusok és szülők oda-
adó munkájának köszönhetően a gyerekek 
színvonalas, szép előadásokkal tisztelegtek 
a magyar költészet előtt. 

A könyvtár által immár harmadik éve 
meghirdetett versíró pályázat ünnepélyes 
eredményhirdetését április 11-én tartot-
tuk. Az idén, Polgár várossá avatásának 
25. jubileumi évében „Az én városom” volt 
a téma. Rímekbe szedett emlékeket, érzé-
seket, élményeket gyűjtöttünk össze, ami 
városunkhoz kötődik. Egy helyhez ahová 
születtünk, ahol a mindennapjainkat él-
jük, ahová barátságok, szerelmek kötnek, 
ahol szeretteink örök álmát és nyugalmát 
őrzi a temető. A szakmai zsűri által érté-
kelt és rangsorolt pályaművek Taskó Zsu-
zsanna és Tar Antal versmondók nagysze-
rű előadásában hangzottak el a díjátadó 
ünnepségen. Tiliczky Ágota 9 éves kisdiák 
alkotása volt a kivétel. Ágota a pályázattal 
azonos című versével nyitotta a rendez-
vényt, és diák kategóriában - a zsűri elis-
merése mellett -, különdíjban részesült. 

Felnőtt helyezettek: I. Kun Tibor: Hét 
kavics a városból, II. Hollóné Varga Irén: 
Séta az úton, III. Herbák István András: 
Hatvanöttől…

Különdíj - Dobos Antal: Itt megkaptam 
mindent

Az eredményhirdetés végén a közönség 
soraiban ülő pályázók, rokonok és vers-
kedvelők közül talán többen azonosultak 
Tóth József polgármester úr zárógondola-
taival, miszerint az elhangzott versekben 
felfedezni vélte saját élményeit, megidézett 
emlékeit, ki nem mondott érzéseit. 

A költészet napi programjainkon a klasz-
szikus és kortárs költők remekművei mel-
lett, ez évben is jelen voltak a helyi amatőr 
szerzők versei. Évről évre gyarapodik a 
helyi alkotók tábora, ez idáig rejtőzködő 
tehetségekre bukkanunk. Annak érdeké-
ben, hogy a városlakók is megismerhes-

Kun Tibor: 
Hét kavics a városból

Város felé:
Szőke Tisza a félkarú
akár jeges koszorú
öleli a várost
a köveset a sárost

Templom:
Lépcsőn térden állva
fokról fokra hágva
mászik a múlt barna bűne
feloldozását remélve

Emlékpark:
Kert sarkában bűnös múlt
kér bebocsátást
barna fák ágszoknyája
rejt megbocsátást

Főtér:
Álmodozott léc és körző
valóra vált tér meg korzó
sápadt sárga köveken
tovalépdel a jelen
a zászlók akár apám
féllábon intenek
köszönnek a Vannak
és a Nincsennek

Főutca:
Egykori éttermek
nehéz illatát
bennük cigányzenék
bús-víg dallamát
lehelik a falak –
súlyos brokát
fénybe törli
kőporos homlokát

Külterület:
Vesszőkosárba font múltat
az Idő kabátjába bújtat

Úton:
„Víg Polgárra két úton
kell bemenni”
Isten tudja melyiken
kell kimenni! …

sék Őket, minden hónapban közreadunk 
egy-egy verset a pályázatokból. A verseket 
megismerve pedig nem számít más, csak 
hatni tudjon a tollhegyre érkezett varázs. 

     
  Ferenczné Fajta Mária,  

könyvtárvezető 
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nagyobb méretű virágládákba, kaspókba 
helyet találtak - a szülők felajánlásával ösz-
szegyűlt – sokszínű és sokféle virágok. A 
veteményeskertekben különféle palánták, 
vetőmagok kerültek az ágyásokba. A fű-
szerspirál gyógynövényeinek felújítását és 

Ovi Hírek

Suli Hírek

Föld Napja a Napsugár Óvoda és Bölcsődében
A Föld napját minden évben a szülőkkel 

közösen, nyílt nap keretében ünnepeljük 
meg óvodánkban. A környezettudatos 
magatartás alakítása mellett célunk a ter-
mészet szeretetére, védelmére való nevelés, 
valamint óvodánk udvarának szépítése, 
virágosabbá tétele. 

Az idén a virágos óvodáért az „Egy gye-
rek, egy virágpalánta!” akciót hirdettük 
meg. Programunkat az óvodapedagógu-
sok által készített plakátokkal népszerűsí-
tettük, a bábmunkacsoport által előadott 
mesejátékkal pedig a gyerekek is könnyen 
ráhangolódtak a közelgő eseményre. 

A jó időnek köszönhetően óvodánkba 
szép számmal érkeztek a segítőkész szülők, 
nagyszülők, akik a gyerekekkel közösen 
fogtak a kerti munkálatokhoz. A kisebb-

újratelepítését is sikerült közösen megva-
lósítanunk. 

A munka mellett a gyerekek madárfel-
ismerő játékkal gyarapíthatták környe-
zetismereti tudásukat, újrahasznosított 
anyagból készíthettek játékokat és rajzo-
kat.  A szülő-gyermek torna is hozzájárult 
a jó hangulathoz. A szorgos résztvevőket 
lilahagymás zsíros kenyérrel vendégeltük 
meg.

A közös munka során közös élmények-
kel és egy szebb, virágosabb óvodaudvarral 
lettünk gazdagabbak. Köszönjük szépen a 
felajánlásokat és a segítséget minden lelkes 
résztvevőnek! 

Tóthné Soltész Tímea, 
intézményvezető helyettes

Az április hónap iskolánk életében tele 
volt sikerrel: számos tanulmányi és sport-
versenyen értek el megyei szintű dobogós 
helyet diákjaink!

A Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-
Földtan Verseny megyei fordulóján Mol-
nár Petra 8.c osztályos tanulónk 13. lett. A 
Hermann Ottó Kárpát-medencei Biológia 
Verseny megyei fordulóján pedig Gyüge 
Vanda 8.c osztályos diákunk szintén 13. he-
lyezést ért el.

2018. április 13-án iskolánk 3 csapata vett 
részt a „Kell egy jó könyv!” elnevezésű olvasást 
népszerűsítő versenyen Hajdúnánáson. Az 
egész délutánt betöltő színes, tartalmas vetélke-
dőt a Gulyás Enikő, Molnár Petra, Vitos Zsófia 
8.c osztályos tanulók alkotta csapatunk MEG-
NYERTE. A Balogh Réka, Bereczki Éva, Siroki 
Viktória 6.c osztályos, valamint a Galuska Fru-
zsina, Papp Bettina és Tóth Kinga 5.b osztályos 
csapataink is ügyesen szerepeltek.
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 
2018

Legeredményesebben szereplő tanulók az 
alsó tagozatból

2. évfolyam: Papp Csanád 2. a, Pöstényi 
Sára 2. a,  Jamriska Hanna 2.a

3. évfolyam: Dobos Dániel 3. a,  Tóth Anna 
3. a,  Lukács Áron 3.a

4. évfolyam: Csohán Máté 4. c,  Matócsi 
Bendegúz 4. c, Tóth Edina Szilvia 4. a 

Természet- és környezetvédelmi verseny 
2018:

A két fordulóból álló Természet- és környe-
zetvédelmi versenyen, az alsó tagozaton 32 
csapat közül 2 csapatunk jutott be a megyei 

döntőbe. Hóbaglyok csapata: Magera 
Laura 4. c, Bohács Hanna 4. c, Kindla Aida 
Magdolna 4. c. Sólymok csapata: Matócsi 
Bendegúz 4. c, Csohán Máté 4. c, Lovász 

Dávid 4. c
A felső tagozatról a Gyüge Vanda, Mol-

nár Petra, Vitos Zsófia 8.c osztályos tanulók 
alkotta Vásárhelyi csapat jutott tovább. Az 
április 27-én rendezett döntőben a felsősök 

csapata II. helyezett lett.
A nyelvÉSZ Nemzetközi anyanyelvi 

tanulmányi verseny megyei fordulóján 
Kondás Tímea 8.c osztályos diákunk 10. 
lett. A Tudásbajnokság megyei döntőjén 

anyanyelvből Kondás Boglárka 2.a 17., Kon-
dás Tímea 8.c  4., Suhajda Zsombor pedig 

anyanyelv és angol tantárgyból 10., biológia 
tantárgyból pedig ELSŐ lett, így bejutott az 

országos döntőbe.

Sportsikerek:
Az Atlétika Diákolimpia körzeti fordu-

lóján, Hajdúnánáson iskolánk tanulói a 
következő eredményeket érték el:
Az összetett csapatbajnokságon 

1. helyezés

A csapat tagjai: 
Molnár Ferdinánd 8.a, Raduly János 8.a, 

Vándor Dominik 8.c, Rácz Martin 8.c, 
Szilágyi Elemér 7.a, Gyöngyösi Sándor 7.a, 

Zsiga Dániel 7.a
Egyéni összetettben Szilágyi Elemér 7.a 

osztályos diákunk 3. helyezett lett.
Súlylökésben: 1. Szilágyi Elemér 7.a, 2. 

Zsiga Dániel 7.a, 4. Gyöngyösi Sándor 7.a, 
100 méteres síkfutásban Raduly János 8.a 

osztályos diákunk 3. helyezést ért el.
Az Atlétika Diákolimpia- megyei döntőjé-
ben, Debrecenben: Távolugrás: 1. helyezett: 
KARIKÓ ZSOLT 6.a - eredménye 518 cm. 

Ezzel bejutott az országos döntőbe. Magas-
ugrás: 2. hely :Balogh Rebeka 7.b - ered-

ménye: 125 cm. Súlylökés: 4.hely: Szilágyi 
Elemér 7.a - eredménye: 10,18 m. Súlylökés: 

6.hely: Tóth Ivett 7.b 
- eredménye: 7,75 m.

Büszkék vagyunk versenyző diákjainkra, 
felkészítő, támogató nevelőikre, köszönjük 
a szülői segítséget, együttműködést!  Sok 
sikert kívánunk az országos döntőkre ké-
szülőknek!

Petrikné Sereg Ildikó
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JAGSZI Hírek
Megemlékezés a felvidékről kitelepítettek-

ről a JAGSZI-ban
Iskolánkban, a BSZC József Attila Gim-

náziuma, Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolájában már hagyománnyá válik, hogy 
április 12-én megemlékezünk a felvidékről 
kitelepítettekről. Az eseményt most is a Rákó-
czi Szövetség támogatta. Szükség is van erre a 
megemlékezésre, mert sokan nem is hallottak 
még erről a tragikus történelmi eseményről, 
és történelem órán is kevés idő marad ebben a 
témában való elmélyülésre. A megemlékezés-
nek nem egy megszokott módját választottuk, 
mert a történelmet összekapcsoltuk a sport-
tal, így szerveztünk egy vetélkedőt, versengést 
iskolánk szakgimnáziumi és szakközépisko-
lai tanulóinak. Minden osztály képviseltette 
magát egy 5 fős csapattal. A vetélkedőt a tör-
ténelmi esemény összefoglalásával kezdtük, 
amikor is iskolánk egyik történelemtanára 
megismertetett bennünket az okokkal és 
okozatokkal. Mindezek után megkezdődött a 
versengés. A csapatoknak a megjelölt sorban 
fel kellett keresni az állomáshelyeket, ahol elő-
ször a sport feladatot, majd a történelmi kér-
dést kellett teljesíteni. Ugráló köteleztek, me-
dicinlabdával dobtak, sorváltón vettek részt, 
kosárra dobtak, helyből távolugrottak és még 
röplabdáztak is.  Következtek az agymozgató 
feladatok: villámkérdések, vaktérkép ismere-
te, szövegértés, videós feladatok, esszé írása 
a történelmi eseményekről.  Az első helyen a 
11/A osztály, a második helyen a 10/A osztály, 
a harmadik helyen a 12/A osztály csapata vég-
zett. Az oklevél mellé mindenkinek tudtunk 
adni ajándékcsomagot is adni, melyet a pályá-
zati pénzből finanszíroztunk. A ledolgozott 
kalóriát pótolhatták a tanulók és a pedagógu-
sok a svédasztalos fogadáson. 

Köszönjük a Rákóczi Szövetségnek, hogy 
ismét lehetővé tette, hogy ilyen színvonala-
san meg tudjunk emlékezni a felvidéki kite-
lepítésről. 

Gulyásné Lovász Mária, szervező tanár

2018. április 15-én Budapesten meg-
rendezésre került a 33. Telekom Vivicittá 
Félmaraton városvédő futás, ahol Kovács 
Gábor 12/A osztályos tanuló 22 km-es tá-
von korcsoportjában a 15. helyezést érte 
el. 2018. április 23-án Debrecenben Tóth 
Kimberli 10.A osztályos tanuló az orszá-
gos diákolimpia megyei döntőjében súly-
lökés versenyszámban 2. helyezést ért el.

Sávolyiné Rudolf Ildikó, testnevelő 
tanár

Anyakönyvi Hírek
Házasságot kötött:

Farkas Anita – Lakatos Iván
Kovács Piroska – Jászay Sándor Csaba

Kedves Piroska – Sági Miklós
Puskás Pálma – Jánvári Tibor

Radics Marianna – Horváth Ferenc

Akiket újszülöttként 
köszöntünk: 

• Rácz Hanna
• Tanyi Tibor

• Bartal Levente
• Kormos Kincső Borka

• Juhász Sándor
• Juhász László
• Szabó Csenge

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk:
• Rohony Lászlóné 

szül.: Kovács Erzsébet élt: 82  évet
• Sándor Józsefné 

szül.: Bálint Gizella élt: 78  évet
• Juhász Imre élt: 94  évet

• Juhász Erzsébet élt: 86  évet
• Mecsei Józsefné 

szül.: Dohány Margit élt: 82  évet
• Dankó Károly József élt: 51  évet

Oláh Sándort 
80 éves születésnapja alkalmából 
családja és barátai köszöntötték.
A képen unokáival és feleségével. 
Isten éltesse még sokáig erőben, 

egészségben!
Szerető családja

Szépkorú köszöntése:
Április hónapban is köszönthettünk szép kort megért polgári lakosokat. Kovács 
Jánosné Gizike néni a 90. életévét, Pöstényi Istvánné Marika néni a 95. életévét töltöt-
te be. E jeles alkalomból kereste fel és köszöntötte az ünnepelteket Tóth József polgár-
mester. További jó egészségben eltöltött, boldog éveket kívánunk!
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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!

A Polgári Mazsorett és Táncegyüttes április 28-29-én két napos 
nemzetközi táncversenyen vett részt. A Debrecenben megrende-
zésre kerülő Az Év Tánca Dance Faktor minősítő díjkiosztó nem-
zetközi táncversenyen arattak a lányok. A nívós szereplést követő-
en a gyermekcsoport ezüst és bronz minősítéssel, az ifjúsági arany, 
míg a felnőtt csoport ezüst éremmel gazdagította a már eddig  elért 
elismerések tárházát.

Mazsorett kategóriában junior korcsoportban év táncosai lettek 
az ifis lányok, így Oscar szoborral térhettek haza. 

Jamriska Lili szóló tánca ezüst, Jamriska Hanna ezüst, Tóth Lili 
és Vándor Hanna duója bronz minősítésben részesült. Magera 
Laura, Török Judit tanár-tanítvány duója a Rain Man ezüst mi-
nősítést érte el. Zajácz Edina charleston szólója arany, tánctermi 
táncok kategóriában év táncosa kupa győztes lett. Tóth Edina saját 
tánca gyémánt minősítést kapott, open kategória győztes lett és 
az Oscar kupa mellé még egy szponzori különdíjat is bezsebelt. A 
több mint 100 táncos közül a zsűri elnöke Ági néni a legkiválóbb 
táncosai trófeát Vándor Hannának ítélte oda. Ezúton is gratulálok 
a lányoknak, akikre igazán büszke vagyok!

Török Judit Kinga, mazsorett oktató, művészeti vezető

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár kulturális ki-
rándulást szervezett április 14-én, szombaton a nyíregyházi Jósa 
András Múzeumban látható Seuso – kincsek vándorkiállítás és a 
Sóstói Múzeumfalu megtekintésre.

A könnyed, felerészt szabadtéri programot felhőtlen, napsütés idő 
kísérte. Már a reggeli gyülekezőnél látszott, hogy egy jókedvű, lelkes 
kis csapattal indulunk útnak. A tervezettnél kicsit hamarabb érkez-
tünk a Jósa András Múzeumhoz, így lehetőségünk nyílt egy keveset 
sétálni és nézelődni a városközpontban. Ezt követően csoportos tár-
latvezetés keretében csodálhattuk meg a Magyar Nemzeti Múzeum 
vándorkiállításaként 2017. októberében országos körútjára indított 
Seuso - kincseket. A lelet együttest 1970-es években találták mega 
Balatonhoz közeli Kőszárhegy környékén. Sok viszontagság, bűn-
eset és rejtély kísérte útján, mire méltó helyére kerülhetett. A 350 és 
450 közötti Római Birodalom Pannonia Valeria nevű dunamelléki 
provinciájából származó díszes ezüst lakomakészlet nevét tulajdo-
nosáról, Seusóról kapta, aki a Római Birodalom gazdag elitjéhez 
tartozott. A műalkotásnak számító tálakon, kancsókon görög és a 
római mitológiából vett történeti ábrázolásokat láthattunk. A ki-
állítás megtekintését követően, a  kapott információkkal és a sze-
met gyönyörködtető értékes alkotások élményével telve indultunk 
tovább kirándulásunk következő helyszínére, a Sóstói Múzeumfa-
luba. Magyarország második legnagyobb szabadtéri skanzenjében 
tett sétánk felért egy időutazással. Az 1971 óta épülő múzeum ka-
puján belépve igazi 19. század végi faluba csöppent az ember. Ide-
genvezetőnk által és a látottak alapján sok érdekességet tudhattunk 
meg a múlt században élt falusi emberek világáról, életkörülménye-
iről, szokásairól. Szüleink élvezettel nosztalgiáztak, felelevenedett 
sok-sok emlék a sétaút során.  Betértünk a falu templomába, ahol 
gyakorta tartanak esküvőket és ünnepségek alkalmával misét is 
celebrálnak. Megtudhattuk, hogy a kismesterségek műhelysorában 
időnként valóban dolgoznak mesterek: cipész, mézeskalácsos, kádár 
és játékkészítő. Betértünk a különböző tájegységek portáira, benéz-
tünk a házakba és beültünk a falusi iskola padsoraiba is.  Délidőben 
egy finom ebéddel zártuk programunkat, amit a múzeumfalu nyi-
tott pajtájában fogyasztottunk el. 

A hazafelé vezető úton kapott visszajelzések alapján elmondha-
tó, hogy egy tartalmas, élményekkel teli napot tölthettünk el egy 
kiváló kis társasággal. 

Péterné Kiss Petronella

A balesetek elkerülése végett mindig kipihenten üljenek a 
jármű volánja mögé. Ne fogyasszanak alkoholt a vezetés meg-
kezdése előtt. Vegyék figyelembe, hogy az alkohol kiürülése 
a szervezetből időigényes, nagyobb mennyiségű alkohol nem 
ürül ki a szervezetből egy éjszakai alvás ideje alatt. Magyaror-
szágon a zéró tolerancia elvét alkalmazzák, amely azt jelenti, 
hogy az vezethet járművet, akinek a szervezetében nincs sze-
szes ital fogyasztásából származó alkohol. Az ittas vezetés lehet 
bűncselekmény, mely a vezetői engedély bevonásán felül, huza-
mosabb időre szóló vezetéstől eltiltást, és pénzbüntetést is von 
maga után. Aki az eltiltás tartama alatt vezet azzal szemben 
elzárás is alkalmazható. 

A balesetek jelentős részben okozati összefüggésbe hozhatók 
az ittassággal, mely tendencia jelenleg sem mutat csökkenést, 
ezért a Hajdúnánási Rendőrkapitányság fokozott figyelmet for-
dít az ittas járművezetők kiszűrésére, velük szemben minden 
esetben eljárást kezdeményez.  

Nagyon fontos megemlíteni, hogy a járművezetőknek a fen-
tieken kívül saját maguk és a közlekedés más résztvevőinek 
biztonsága érdekében is szabálykövető magatartást kell tanú-
sítaniuk, előtérbe kell helyezni a defenzív vezetés alapelveit, 
csupán a bizalmi elvre alapozni nem elegendő. Ezen szabályok 
betartásán felül tudatosan segítsük elő a közlekedés résztvevőit, 
legyünk figyelemmel az idősekre és a gyerekekre.

Balesetmentes közlekedést kíván a Hajdúnánási 
Balesetmegelőzési Bizottság!

Az Év Táncosai

Járművezetők figyelem!

Kincseink nyomában
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