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Városházi Hírek
A képviselő-testület szeptember hónapban 

két alkalommal is ülésezett. A szeptember 
12-ei soron kívüli ülésen döntött a Napsugár 
Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláspá-
lyázat ismételt kiírásáról, mivel a korábban 
megadott határidőre nem érkezett be pályá-
zat, így annak újbóli elbírálásáig továbbra is 
dr. Baranya Györgynét bízta meg az intéz-
ményvezetői feladatok ellátásával.  

Döntött továbbá fedezethiány miatt két 
pályázathoz kapcsolódó - „Építsünk jövőt 
gyermekeinknek” óvodaberuházás, vala-

mint „A piaci terület felújítás Polgáron, a 
helyi termelők piacra jutásának érdekében” - 
közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyil-
vánításáról, valamint új eljárás indításáról. 

Megkeresésre csatlakozott az önkormány-
zat a Kerékpárosbarát Települési Önkor-
mányzatok Szövetségéhez. A szervezet célja 
többek között a magyarországi kerékpáro-
zás fejlesztése, a települések közt létrejövő, 
kerékpározást érintő együttműködések és a 
Kerékpárosbarát Települések és Munkahe-
lyek számának növelése. Alapvető tevékeny-

ségként érdekvédelmi, szakmai tanácsadó és 
segítségnyújtó szervezetként működik. 

Támogatta a képviselő-testület az I. világ-
háború emlékét őrző új emlékmű felállítá-
sára vonatkozó pályázat benyújtását, mely a 
temető központi területén valósulna meg. 

Zárt ülés keretében önkormányzati ki-
tüntetések odaítéléséről döntött, melyről 
bővebben a 4. oldalon olvashatnak a Kedves 
Olvasók. 

Molnár Jánosné, szerk.

Oktatási intézmények tájékoztatója
A Képviselő-testület a szeptember 27-ei 

ülésén kapott tájékoztatást a Polgári Vásár-
helyi Pál Általános Iskola és a Berettyóújfalui 
Szakképzési Centrum József Attila Gimnázi-
uma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
2017/2018. tanévben végzett tevékenységé-
ről. Bár a fenntartói feladatok nem az önkor-
mányzat hatáskörébe tartoznak, de mégis 
fontosnak tartják, hogy betekintést kapjanak 
az adott oktatási évben végzett tevékenység-
ről, tanulói létszámadatok alakulásáról. 

Az általános iskola elmúlt tanévi tanulói 
létszáma 482 fő volt, összesen 23 osztályban. 
Megállapítható, hogy a tanulói létszám évről 
évre folyamatos csökkenést mutat, melynek 
oka egyrészt a demográfiai mutatók csök-
kenésével, másrészt a környező települések 
iskoláinak elszívó hatásával magyarázható 
– fejtette ki Bene Lászlóné intézményvezető 
a napirend tárgyalása során. A tanulmányi 
munkát nehezíti a magas hiányzás jelenléte, 
mely évek óta problémaként jelentkezik az 
intézményben. Az elmúlt tanévben az 1-8. 
évfolyam tekintetében az összes mulasztott 
órák száma 51.276 óra, melyből igazolatlan 
4.732 óra. Az egy tanulóra eső mulasztott 
órák száma 109 óra, az igazolatlan órák szá-
ma 10 óra. A hiányzások magas számához 
hozzájárul a tanév közben érkezett, családból 
kiemelt, nevelőszülőnél elhelyezett tanulók 
által hozott igazolatlan hiányzások száma is. 

Az intézmény vezetése minden alkalom-
mal megteszi a szükséges intézkedéseket, de 
a problémát tovább nehezíti az is, hogy a szü-
lők egy része nem minden esetben partner 
a probléma megoldásában. Bene Lászlóné 
intézményvezető összegzésként megfogal-
mazta, hogy az iskola kiemelt célként keze-
li a gyermek- és ifjúságvédelem területén a 
prevenciót, a jelentkező problémák kezelését 
és megszüntetését, az alaptevékenységből fa-
kadó legfontosabb feladatok elvégzését és az 
iskolával szembeni elvárásoknak való megfe-
lelést. Megállni nem lehet, van mit tenniük, 
vannak fejlesztendő területek, feladatok az új 
tanévben is. 

A BSZC József Attila Gimnáziuma, Szak-
gimnáziuma és Szakközépiskolája tagintéz-
mény vezetője is tartalmas anyag összeállítá-
sával prezentálta az elmúlt tanévben végzett 
nevelő-oktató munkát. Az intézmény a 14-
22 évesek iskola neveléséről, oktatásáról, a 
szakképzés feladatainak megvalósításáról 
gondoskodik. 

A 297 fős tanulói létszámból 95 fő szak-
gimnáziumi, 84 fő szakközépiskolai, és 118 
fő felnőttoktatásban vett részt. Az intézmény 
olyan képzési struktúrát alakított ki, amely 
kínálatával egyszerre biztosít lehetőséget a 
kiemelkedő képességű, valamint a viszony-
lag gyengébb teljesítményű tanulók számára 
egyaránt. A felnőttoktatás beindításával má-
sodik szakképesítés megszerzését tudja bizto-

sítani az intézmény, esti tagozatos oktatással. 
Strubáné Fenyves Anita tagintézmény-vezető 
elmondta, hogy a Berettyóújfalui Szakképzé-
si Centrum különös gondot fordít és erőfor-
rást biztosít az épületek állagmegóvására és 
a képzés eszközeinek folyamatos fejleszté-
sére. Az informatikai szaktanterem16 db új 
asztali számítógéppel bővült. Megújultak az 
iskolabútorok, felújításra kerültek 16,5 millió 
forint összegben a Kiss Ernő utcai telephely 
mosdói, karbantartási munkálatokra 1,5 
millió forint, érintésvédelmi munkálatokra 
további 1,6 millió forint ráfordítás történt. 

Az intézmény a korszerű elvárásoknak 
megfelelő, szilárd alapokat biztosító általá-
nos műveltséget kíván nyújtani tanulóiknak, 
amelyeket lehetőséget adnak a felsőfokú ta-
nulmányok folytatásához, illetve olyan szak-
mák megszerzéséhez, melyek jó elhelyez-
kedési lehetőséget biztosítanak, elsősorban 
a térség munkaerőpiacán. A demográfiai 
mélypont és az oktatási rendszer változásai 
az utóbbi években jelentősen beszűkítették 
az intézmény beiskolázási lehetőségeit, éppen 
ezért fontos törekvésük, hogy a rendelkezés-
re álló eszközöket a lehető leghatékonyabban 
használják ki.

Molnár Jánosné, szerk.

A Polgári Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat tagjai a 2018. július 19-én tartott ülésen 
lemondtak mandátumukról. 

A Helyi Választási Bizottság az időközi vá-
lasztást 2018. november 11. napjára tűzte ki, 
de mivel az ajánlóívek leadása határidőben 
(2018. október 8. 16.00 óra) nem történt meg, 
így jelölt hiányában a HVB október 10-ei 
ülésén megállapította a Polgári Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat 2018. november 11. 
napján történő megszűnését.

Molnár Jánosné, szerk.

Megszűnik a Polgári Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat
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Városházi Hírek

2018. január 1-től a Debreceni Hulladék 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. (DHK) végzi a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tele-
pülésünkön a Hajdúsági Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft., mint alvállalkozó útján. 

Az első félév tevékenységéről nyújtott tá-
jékoztatást a közszolgáltató, melyben leírta, 
hogy településünkön a hulladékgazdálko-
dásba bevont lakások száma megközelítette a 
3400-at. A közszolgáltatás folyamatos, bizton-
ságos teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket és 
karbantartásokat elvégezték. A tájékoztató-
ban kiemelték, hogy a fogyasztók számára to-
vábbra is biztosították az ügyfélszolgálatot és 
megfelelő tájékoztatási rendszer működését. 
A számadatok alapján a városból első félév-
ben elszállított  hulladék mennyisége 482.008 
kg volt. A lomtalanítás érdekében folytatott 
egyeztetések eredményeként szeptember 28-
án került sor a szervezett lomtalanításra a 
város egész területét érintően. A napirend 
tárgyalása során felmerült a közszolgáltatási 
szerződés módosításának javaslata is, annak 
érdekében, hogy a zöldhulladék gyűjtése, 
szállítása l szervezetten történjen. 

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. (HBVSZ Zrt.) is beszámolt a 
városban végzett tevékenységéről. A közszol-
gáltató 2012-ben jött létre 13 települési ön-
kormányzat alapításával és 2013. január 1-től 
biztosítja a víziközmű szolgáltatási feladatok 
ellátását, melyet korábban a Városgondnok-
ság végzett. 

Az ülésen jelen lévő Máté Lajos üzemegy-
ség vezető részéről elhangzott, hogy az üzem-
egység 2017. évi tevékenységét alapvetően a 
hálózatban bekövetkezett hibaelhárítás és 

karbantartási feladatok határozták meg. A vá-
ros ivóvíz hálózatrendszere elöregedett, szinte 
mindennaposok a csőtörések. A hálózati vesz-
teség évről évre nő, jelenleg 33,4 %.  Az emel-
kedés oka a hálózat öregedésén túl a rendkívüli 
hideg időjárás miatt bekövetkezett elfagyások. 
Nem jobb a helyzet a szennyvízelvezetés terü-
letén, az átemelő szivattyúk  és a szennyvízte-
lepi berendezések vonatkozásában sem. A 32 
db átemelő szivattyú üzemeltetése rendkívüli 
feladatokat ró a munkatársakra, mindennapo-
sak a szivattyú meghibásodások, dugulások a 
rendszeren.  A napirend tárgyalása során kép-
viselői kérdésként merült fel a Rákóczi utcán, 
illetve az üdülő övezetben időnként érezhető 
bűzhatás oka. Máté Lajos egyértelműen ki-
fejtette, hogy ez rendszerbeli probléma, nem 
pedig egyfajta lakossági magatartásból adódó 
szabálytalan szennyvízelvezetés következmé-
nye. Megoldást jelentene a szennyvízhálózat 
bővítésének megvalósítása, melynek során a 
Rákóczi utcán lévő átemelő is tehermentesítőd-
ne, mely jelenleg fogadja a Tiszagyulaházáról 
és Újtikosról érkező szennyvizet, mely tulaj-
donképpen egy pangó szennyvíz, ebből adó-
dóan fokozottabb a bűzhatása.  A beruházás 
kapcsán ez az átemelő teljes felújítása meg fog 
történni, valamint gépészeti felújításra kerül a 
sportpályán lévő átemelő, illetve további hat át-
emelőnél lesz még szivattyú csere.  Sajnos visz-
szatérő probléma, hogy a telepen végzett keze-
lési munkálatokból származó kellemetlen szag 
az uralkodó szélirány következtében az üdülőt 
érinti. Képviselői hozzászólásban elhangzott 
a dolgozók elismerése, akik felelősségteljesen, 
szakértelemmel végzik munkájukat.

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2018-2023. évek-
re vonatkozó Stratégiai tervét fogadta el a kép-
viselő-testülte. A Járóbeteg Szakellátó Központ 
2009-ben kezdte meg működését egészségügyi 
szakellátást biztosítva a térség lakossága szá-
mára. Kiss Ilona vezérigazgató elmondta, hogy 
kiemelt cél a biztonságos vagyongazdálkodás 
mellett az adósságállomány 2022-re nullára 
történő redukálása. Fontos szempont továbbá, 
hogy a működéshez ne kelljen önkormányzati 
támogatást igénybe venni. Tevékenységi kör 
bővítése is szerepel a tervben, mely az Egész-
ségfejlesztési Iroda lelki egészségfunkcióval 
való bővítését jelenti. Kiegészítőjében kitért az 
egyes szakrendeléseknél tapasztalható vára-
kozási idővel kapcsolatos probléma kezelésé-
re is, melyet szintén tartalmaz a stratégia. Ezt 
egyrészt kapacitás bővítéssel lehet mérsékelni, 
több orvos plusz órákban történő foglalkozta-
tásával, valamint a munkaszervezésben törté-
nő változtatással, melynek alkalmazásával már 
értek el sikereket. A kardiológiai szakrendelés 
várakozási idejét – az előző évi 200 feletti nap-
ról - sikerült 139 napra lecsökkenteni, ami még 
így is magas. Az időponttal rendelkező bete-
geket a vizsgálatot megelőző napon telefonon 
felhívják, ha a beteg nem tud jönni a rendelése, 
akkor más várakozó betegnek át tudják adni a 
vizsgálati időpontot. Kiss Ilona összegzésként 
elmondta, hogy az intézmény alapfilozófiája 
nem más mint, „gyógyítani a legkorszerűb-
ben, ápolni a legemberségesebben, betegsége-
ket megelőzni legeredményesebben”, hiszen a 
betegek a legfontosabbak. Ennek megfelelően 
teszik a dolgukat.  

Molnár Jánosné, szerk.

Forgalmi rend változás
A Táncsics Mihály utcában kialakult személygépkocsival történő parkolási szokások miatt új forgalmi rend bevezetésére hívjuk fel a lakosság 

figyelmét. Az utca elejétől az út jobb oldalán megállni tilos tábla kerül kihelyezésre, mely a Petőfi Sándor utca csomóponti találkozásáig tiltja a meg-
állást.  Ezúton is kérjük a gépjármű tulajdonosokat az érintett útszakaszon az előírásnak megfelelő közlekedési és parkolási szabályok betartására!

Molnár Jánosné, szerk.

Kedves gesztussal, örömteli eseménnyel 
indult a képviselő-testület ülése annak ap-
ropójából, hogy városunk két lakója is be-
lépett az aranydiplomások táborába. Izsvák 
Istvánné nyugalmazott védőnőt, a Szegedi 
Tudományegyetem Egészségtudományi és 
Szociális Képzési Kara, míg Kovács Józsefné 
nyugalmazott pedagógust, a szarvasi Gál 
Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara „Aranydip-
loma” kitüntetésben részesítette ötven évvel 
ezelőtt tett sikeres vizsgájuk elismeréseként. 
A kitüntetéshez az önkormányzat nevében 
Tóth József polgármester gratulált és további 
jó egészségben eltöltött éveket kívánt. 

Molnár Jánosné, szerk.

Tájékoztató közszolgáltatási tevékenységekről Stratégiai terv 
az elkövetkező 

5 évre

Aranydiplomások köszöntése
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Önkormányzatok Napja - Kitüntetések, 
elismerések átadása

Az Országgyűlés 2000-ben a helyi Ön-
kormányzatok Napjává nyilvánította 
szeptember 30-át, annak emlékére, hogy 
1990-ben ezen a napon tartották az első 
helyhatósági választásokat Magyarorszá-
gon. E jeles időponthoz igazodva kerül 
évente megrendezésre a Köztisztviselők és 
Közalkalmazottak ünnepe - az idén szep-
tember 28-án – melynek hangulatát külön 
emelte, hogy Polgár 25 éve kapta vissza újra 
városi rangját.  Tóth József polgármester 
köszöntőjét követően Dr. Bujdosó Sándor 
volt önkormányzati szakállamtitkár osz-
totta meg ünnepi beszédében az önkor-
mányzatisággal kapcsolatos gondolatait. 

Az ünnepség keretében került sor a kép-
viselő-testület által odaítélt kitüntetések, 
illetve a polgármesteri elismerések átadá-
sára. Az évente kiosztásra kerülő díjak, el-
ismerések mellett, az idén „Polgár Város 
Díszpolgára” cím adományozásáról is 
döntött a képviselő-testület. Az öt évente 
kiadható  cím birtokosa Váradi József, a 
Wizz Air Légitársaság vezérigazgatója lett, 
aki polgári fiatalként indult útjára, valósí-
totta meg álmait, ért el szakmai sikereket, 
vált befolyásos üzletemberré úgy, hogy 
mindeközben a gyökerei Polgárhoz kötöt-
ték, öregbítve ezzel városunk hírnevét. Tóth 
József polgármester méltatásában ismer-
tette Váradi József tanulmányait, szakmai 
életútját, elért sikereit.  Emberi jellemként 
kiemelte, hogy Váradi Józsefet nyilatkoza-
taiban a szerénység és a csapatmunka ér-
tékelése jellemzi. Vallja, hogy a személyét 
ért elismerés számára nem ego kérdése, 
melyről ő maga így nyilatkozott: „A díjat 
a csapat munkájának tulajdonítom, ami-
ben mindenkinek megvan a maga szerepe. 
Engem az motivált, hogy az általam veze-
tett csapat milyen elismerésben részesül, és 
legfőképpen azért örülök egy ilyen díjnak, 

mert az a csapatunk munkáját ismeri el.” 
Váradi József nős, három gyermek édes-
apja. Egy olyan üzletember, családapa és 

férj, aki a mun-
kát egyensúlyba 
tudja állítani a 
magánéletével. 
Mottója: „Nincs 
szakmai és pri-
vát élet”. Záró 
gondolat ába n 
elmondta, hogy 
Váradi József 
szakmai életút-
ja, munkássá-
ga, szülőföldje 
szeretete, elért 
eredmények, el-
ismerések, az itt 

élő emberek és volt osztálytársak emléke-
zete méltóvá teszi a „Polgár Város Díszpol-
gára” kitüntetésre. 

„PRO-URBE Polgár” Emlékérem ki-
tüntetésben részesült György József, a 
Közútkezelő Kht. egykori vezetője, „Ön-
zetlen polgár” díjat kapott Kapin Albert, 
a Szociális Szövetkezet elnöke, „Lokálpat-
rióta összefogás” díjban a Főnix Patika 
Gyógyszertár közössége részesült. 

„Polgár Város Közszolgálatáért” 
díjat ítélt a képviselő-testület: Ásztai 
Barnabásné nyugalmazott óvónő, Berkes 
Jánosné a Polgári Vásárhelyi Pál Álta-
lános Iskola iskolatitkára, Dr. Czégényi 
Zsuzsanna, gyermekorvos, Hágen József 
a Városgondnokság intézményvezetője és 
Molnár Jánosné a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselője részére.

A polgármester, hatáskörében megho-
zott döntése alapján „Polgár Város Ön-
kormányzata” Emlékérem elismerésben 
részesült közösségi munkájáért Andrási 
Viktória hitoktató, Fenyves Csaba bű-
vész, Rostás Sándor szociális gondozó és 
Török Judit Kinga táncoktató. Ezúton is 
gratulálunk minden kitüntetettnek!

A kitüntető díjak és elismerések átadása 
után Zsédenyi Adrienn (Zséda) koncertjét 
élvezhették a jelenlévők. Azokról a közal-
kalmazottakról sem kell megfeledkezni, 
akik ezt az ünnepet is munkával töltöt-
ték, felelősségteljes, szorgos munkájukkal 
gondoskodtak az ünnep megszervezéséről, 
sikeres lebonyolításáról és nem utolsó sor-
ban az ízletes és látványos ételek elkészíté-
séről. Köszönet érte!

Molnár Jánosné, szerk.
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„Mix and Move” - mobilitási hét

Második alkalommal kapcsolódott 
Polgár az Európai Mobilitási Hét prog-
ramjához, amit minden évben szep-
tember 16. és 22. között rendeznek meg 
Európa szerte. A kezdeményezés célja, 
a környezetbarát és fenntartható városi 
közlekedés népszerűsítése.  

A lakosság majd minden korosz-
tályát megmozgató események egy 
héten át, több helyszínen, különböző 
időpontokban zajlottak. A kampány 
jegyében zajló programok bármelyi-
kén részt vevők nyereményszelvényt 
kaptak, mellyel lehetőség nyílt a három 
fődíj egyikének elnyerésére.

A tavalyihoz hasonlóan, idén is tu-
dásalapú előadásokkal, vetélkedőkkel, 
illetve sport- és ügyességi programok-
kal igyekeztünk népszerűsíteni a fenn-
tartható közlekedési megoldásokat, 
arra ösztönözve ezáltal a lakosokat, 
hogy próbálják ki a gépkocsi mentes 
közlekedés alternatíváit. 

A helyi programsorozatot szeptem-
ber 16-án, vasárnap Tóth József pol-
gármester nyitotta meg, beszédében 
kiemelve a környezettudatos közleke-
dés fontosságát. Szavainak megerősí-
téseként pedig, személyesen is csatla-
kozott a kampány nyitóprogramjaként 
meghirdetett Bringás Értéktár-túra 
csapatához. Családok, baráti társasá-
gok indultak útnak ezen a napon, hogy 
kerékpáros körtúra keretében fedezzék 
fel helyi természeti és épített kulturális 
örökségeinket.

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde in-
tézményében a Polgári Polgárőr Egye-
sület elnökének közreműködésével 
KRESZ Napot tartottak a gyerekek-
nek. Az óvodások a csoportszobáikban 
közlekedési terepasztalt készítettek és 

a közlekedéssel kapcsolatos mesékkel, 
munkakártyák, kirakós játékok, szí-
nezők segítségével ismerkedtek meg 
a közlekedési szabályokkal. Az udva-
ron kialakított mini KRESZ parkban 
pedig gyakorlatban is kipróbálhatták 
a különböző szituációkat. A helyesen 
közlekedőket mobilitási matricával ju-
talmazták az óvó nénik.

A Polgári Vásárhelyi Pál Általános 
Iskola alsó tagozatos diákjainak szin-
tén a helyi Polgárőr Egyesület segített a 
helyes gyalogos és kerékpáros közleke-
dés szabályainak gyakorlásában. A fel-
ső tagozatos diákok számára a Hajdú-
nánási Rendőrkapitányság munkatársa 
tartott közbiztonsági és egészségügyi 
előadásokat az Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár konferenciater-
mében, elsősorban a kerékpáros közle-
kedés szabályait, veszélyeit és az egész-
ségtudatos életmódot hirdetve.

A közintézményekben dolgozók és 
a nyugdíjasok csapata szervezett de-
monstrációs sétával hívta fel a figyel-
met a tiszta mobilitásra. A városon 
belül 2 kilométert tettek meg a jelent-
kezők az Ady Endre Művelődési Köz-

pont és Könyvtár és a Városi Strand-
fürdő közötti oda - vissza útszakaszon. 
A program végén üdítő, gyümölcs és 
„vitaminkoktél” várta a visszatérőket.

A BSZC József Attila Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolá-
jának tanulói kerékpáros KRESZ totó 
kitöltésével vettek részt az eseményen. 
Az értékelés során kiderült, hogy a diá-
kok többsége tisztában van a gyalogos, 
kerékpáros közlekedés szabályaival. A 
legjobb eredményt elérők sport-, illet-
ve kerékpáros felszerelést  nyertek. 

A Mobilitási Hét kampány zárónap-
ján, szeptember 22-én, autómentes 
napot hirdettünk. Az Ady Endre Mű-
velődési Központ és Könyvtár előtti, 
forgalomtól elzárt útszakaszra népi 
játékpark, a parkoló területére Go-
kart pálya települt.  Sajnos, a szeles, 
esős időjárás nem tette lehetővé, hogy 
a tervezett programokat maradékta-
lanul kiélvezhessék a gyerekek, így a 
nyereménysorsolás eseménye vált a 
nap egyetlen fénypontjává. A nagy iz-
galommal várt sorsolás alkalmával az 
óvodások közül egy rollert, az általá-
nos iskolások közül egy gyermek ke-
rékpárt, a középiskolások és a felnőtt 
részvevők közül egy normál méretű 
kerékpárt vihetett haza a szerencsés 
nyertes. 

Az egész héten át tartó rendezvény 
alkalmat adott arra, hogy felelősen át-
gondoljuk közlekedési szokásainkat; 
felfrissítsük, aktualizáljuk a KRESZ 
szabályairól szerzett korábbi ismere-
teinket és részesei lehessünk egy-egy 
tartalmas és szórakoztató közösségi 
programnak. 

Péterné Kiss Petronella
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POLGÁRI ÉRTÉKEK NAPJA
Az őszi városi rendezvények sorát, 

2018. szeptember 22-én a Polgári Értékek 
Napja nyitotta. Egy nap, amely az előké-
születektől a megvalósításig a tudatos 
közösségfejlesztésről és értékteremtésről 
szólt. A település értéktárának bemutat-
kozása mellett, a város egyéb értékeire is 
ráirányította a figyelmet.

Bizottságunk a jubileumi év tiszteletére 
kezdeményezte az értéktár népszerűsíté-
sére irányuló, és a polgári sajátosságokat 
felsorakoztató nap megrendezését.

Helyi intézmények, szervezetek, közös-
ségek, polgári termékek és ízek, szabadté-
ri kiállítások és játékok. Apró mozaikok, 
melyek egységet alkotva képviselték érté-
keinket a város főterén. A civil szerveze-
tek – Élet Virága Egészségvédő Egyesület, 
Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület, Pol-
gáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlő-
déséért – képviselői és az Idősek Nappali 
Ellátásának lelkes klubtagjai finom polgári 
süteményeket kínáltak. Régi, nagyanyáink 
receptje szerinti görhét, kapros-túrós tej-
fölös krumplis lepényt, dübbencset, hájast, 
herőcét és „szalagárést”. Helyi termelőink 
és a Polgári Csemete Szövetkezet kézmű-
ves termékei közül mézet, sajtot, savanyú-
ságot, aszalt gyümölcsöt lehetett kóstolni 
és vásárolni. Az ízes falatok mellé a Vörös-
kereszt helyi szervezete kínált szomjúság-
oltó teát és vitaminkoktélt.

Az Alkotósátorban óvó nénik várták a 
kézműveskedni és játszani vágyó gyerme-
keket. Csutkababák és rongybabák kellékei 
sorakoztak a szépen díszített asztalokon.

Értékeink képi és szöveges megjeleníté-
sére két témában készült szabadtéri kiál-
lítás, amit megtekinthettek a járó-kelők. 
A Polgári Települési Értéktár bemutatko-
zó molinói mellett Balatoni Réka, Polgár 
Anno online képgyűjteményéből válo-
gatott, általa tematikusan rendszerezett, 
szép kivitelezésű tablói előtt is hosszasan 
elidőzhettek a látogatók. Azaz elidőzhettek 

volna, ha az intenzív esőzés le nem rövidíti 
az utcai programokat. Ennek ellenére az 
elképzelt forgatag megvalósulni látszott, 
a szép számmal megjelent érdeklődő és a 
résztvevők, vidám hangulatot teremtettek 
a borús idő ellenére is.

Délután a Polgárról Elszármazottak Ta-
lálkozójára érkező vendégeket a szabadté-
ri kiállítások mellett Barankovics István 
(1906-1974) újságíró, kereszténydemokra-
ta politikus életművének kiállítása fogadta 
az Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtárban. 
A Polgár Anno fotók bön-
gészése érzékelhetően arra 
ösztönözte a szemlélődőt, 
hogy minél több helyen tud-
jon azonosulni saját emlé-
keivel, netán felfedezhesse 
családját, ismerőseit. 

Miután Molnár János al-
polgármester köszöntötte 
a Jelenlévőket, és elhang-
zott Tóth József polgármester ünnepi 
köszöntője, az értékeink bemutatkozása 
színpadi produkciókkal folytatódott. El-
sőként gyermekkorunk játékait idéztük 
meg. Barkó Imréné, Száz népi mondóka és 
gyermekjáték Polgárról című gyűjtéséből, 
a Napsugár Óvoda és Bölcsőde nagycso-

portosai mutattak 
be vidám összeál-
lítást. Nyoma sem 
volt lámpaláznak, 
gyermeki ösztönnel 
adták át magukat a 
játék örömének. A 
legifjabb értékőrzők 
után, a polgári és 
környékbeli nép-
dal-népzenét több 
évtizede továbbörö-
kítő Árvácska Nép-
dalkör és a Tiszavi-
rág Citera zenekar 
nótacsokra követ-

kezett. Néhány percre a nóták és citeradal-
lamok csengése töltötte be a termet. Végül 
a Borockás Néptáncegyüttes műsora zárta 
a színpadi bemutatkozást.  Az újtikosi fia-
talok repertoárjában mindig is jelen voltak 
a polgári táncok, hiszen közelebbi- távo-

labbi rokonok révén 
személyes kötődésük 
is van a településhez. 
Az együttesnek kö-
szönhetően tovább 
hagyományozódnak 
a sajátos táncdialek-
tusok. A lányok éne-
kes körjátékai, a fiúk 
karéjtánca és persze 
az egyedülálló polgári 
csapásolás. Nagysze-
rű előadásuk magával 
ragadta a közönséget, 
amihez hozzájárult az 

élő zenei kíséret, a Csűrdöngölő zenekar 
muzsikája. Igazi kuriózumként hatott, 
amikor az egykor volt Polgári Népi Együt-
tes tagjai közül három éltesebb korú daliás 
férfi lépett a színpadra. C.Tóth János - aki 

az együttes vezetője volt -, Baranya Sán-
dor és Lukács István tánca több embernek 
megdobogtatta a szívét, visszaemlékezve a 
polgári együttes virágkorára.

Jó lenne, ha a Polgári Értékek Napján 
átélt értékközvetítő és hagyományőrző 
szemlélet a mindennapjaink részévé válna. 
Az összetartozás, az egység és az identitás 
erősítése érdekében tovább kell gyűjteni, 
őrizni, védeni és ápolni értékeinket.

Ferenczné Fajta Mária, a Polgári 
Települési Értéktár Bizottság elnöke
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ÉRTÉKEINK. Büszkék vagyunk arra, hogy 
tevékenységükkel, hivatásuk gyakorlásával, 
munkájukkal, életvitelükkel öregbítik a szü-
lőföld – Polgár – jó hírnevét.

A fogadáson Olajos Istvánné a kuratóri-
umi elnök mutatta be az erre az eseményre 
Nábrádi Benedek szerkesztésében megje-
lentetett jubileumi kiadványt. Egy kellemes 
meglepetésben is részünk volt, amikor Kalán 
István egykori polgári lakos hagyományőr-
ző emléklappal és CD-vel ajándékozta meg a 
résztvevőket. Ifjabb Pataki Mihály pohárkö-
szöntője után tartalmas beszélgetéssel, anek-
dotázással zárult az esemény.  

Molnár János, alpolgármester

Elszármazottak találkozója

Az újbóli várossá válásunk 25. évfordu-
lója jegyében került sor az elszármazottak 
találkozójára szeptember 22.-én. Ezen a na-
pon az Értéktári forgatag záró rendezvényén 
köszöntöttük, akiket az élet másfelé sodort. 
Mintegy 2 hónapos szervező munka eredmé-
nyeként 225 személyt kerestünk fel levélben, 
emailben, telefonon. A vége felé jöttünk rá, 
hogy a listánk korántsem teljes. Sokan kima-
radtak, és már most megállapítottuk, hogy 
a kutató, felderítő munka hatékonyságának 
javítása érdekében újabb módszereket kell 
bevetni.

A 225 megkereső levél és meghívó alapján 
65-en jöttek el, 67-en pedig más elfoglalt-

ságuk miatt nem tudtak részt venni, de üd-
vözölték a rendezvényt. Az ország minden 
szegletében találtunk polgáriakat, és néhá-
nyan külföldön találták meg boldogulásu-
kat. (Franciaország, Svájc, Anglia, Skócia, 
Írország, Japán, USA, Új-Zéland, hogy csak 
néhányat említsek).

Sokan sokfelé élnek és dolgoznak, foglal-
kozásukra, hivatásukra nézve a paletta széles 
és rendkívül színes. Egy közös van bennük, 
- amelyet a találkozó alkalmával ki is fejtet-
tek, - a gyökerek Polgárhoz köti Őket. Ehhez 
a kötődés erősítéshez nyújtanak segítséget az 
ilyen találkozók, mert mi büszkék vagyunk 
rájuk. Büszkék vagyunk rájuk, mert Ők a mi 

HAJDÚK A SZIGETEN 

Tiszaújváros önkormányzatának szer-
vezésében, szeptember 15.-én IV. alka-
lommal került megrendezésre a „Hajdúk 
a szigeten” fesztivál, amelyen Polgár gaszt-
ronómiai és kulturális bemutatóval is kép-
viseltette magát. 

A 2015-ben hagyományőrző szándék-
kal útjára indított rendezvény célja, hogy 
„összehozza” a közös, hajdú gyökerekkel 
rendelkező településeket, megismertetve 
egymással és az odalátogató vendégekkel 
a kultúrájukon, hagyományaikon túl a 
kulináris különlegességeiket is.  A család-
barát programnak az időjárás is kedvezett, 
így szombat délelőtt gyorsan benépesült 

a Tisza-sziget. A sátrakban 
Hajdúdorog, Hajdúnánás, 
Polgár és Tiszaújváros kö-
zösségei sütöttek-főztek, 
hagyományos étkeket kí-
nálva az ebédelni, kóstolni 
vágyóknak. 

Városunkat képviselve, 
több szervezeti szálon kö-
zel 200 delegált sürgött-for-
gott három nagy sátorban. 
Az Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár két 
nagy üstjében pusztapör-

költ készült. A Polgári Lokálpatrióta Moz-
galom Egyesület sátrában négykolbászos 
lecsó és babgulyás főtt, desszertnek pedig 
kapros-túrós 
lepényt kínál-
tak. A Polgári 
C S E M E T E 
Szociális Szö-
vetkezet bir-
kapörkölt tel 
és tócsnival 
várta a jóllak-
ni vágyókat, 
dessz er t nek 
pedig, Pol-

gáron készített  aszalt szilvát kóstolhatott 
minden vendég.  A délutáni színpadi pro-
dukciók körét a Polgári Mazsorett és Tánc-
együttes, a Polgári Fitt Dance Tánccsoport 
valamint a Polgári Roma Hagyományőrző 
Zene- és Tánc Egyesület bemutatói gazda-
gították. 

Az étkeken és kulturális műsoron túl a 
nap folyamán a települések helyi vállalko-
zói, alkotói kínálták kóstolásra, vásárlásra 
kézműves termékeiket. A szórakozni vá-
gyó gyermekeket pedig, népi játékpark, 
különböző ügyességi versenyek, henna- és 
arcfestés, csónakázási lehetőség, valamint 
solymászbemutató várta.

Péterné Kiss Petronella
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Október 1. - az Idősek Világnapja

Az ENSZ közgyűlésének döntése alapján 
1991. óta ünnepeljük az Idősek Világnap-
ját. Az Idősek Napja az idős emberekről, 
az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk ma-
gában foglalja elfogadásukat, támogatá-
sukat, szeretetünket és annak kifejezését, 
hogy társadalmunknak  hasznos tagjai, 
és mindannyiunknak nagy szükségünk 
van rájuk. 

Már hagyománnyá vált városunkban, 
hogy évente egy alkalommal ünnepséget 
szervezünk az idősebb generáció részére 
annak érdekében, hogy kifejezzük hálán-
kat, tiszteletünket, megbecsülésünket és 
szeretetünket azok iránt, akik hosszú, 
munkában eltöltött évek után városunk 
lakosaiként töltik megérdemelt nyugdí-
jas éveiket.

Az idén is közel négyszáz nyugdíjas 
vett részt a rendezvényen, akik egyrészt 
a nyugdíjas klubokon keresztül, másrészt 
pedig részvételi jegy igénylésével lehettek 
az ünnepeltek körében. A vendégeket jel-
képes ajándékkal vártuk, a várossá avatás 
25. évfordulójára készített kiadvány és a 
Csemete Szociális Szövetkezet aszalvány 
gyümölcs kompozíciója nagy sikert ara-
tott.

Tóth József polgármester köszöntőjét 
követően Maga László római katolikus 
plébános emlékezett meg az elmúlt egy év 
alatt elhunyt polgári lakosokról, majd test-
vérvárosunk Tiszaújváros polgármestere, 
Bráz György osztotta meg ünnepi gondo-
latait a jelenlévőkkel. 

A Polgári Idősügyi Tanács javaslatára 
Tóth József polgármester elismeréseket 

adott át. A nyugdíjas közösségekben, 
illetve az időskorú lakosság érdeké-
ben végzett kiemelkedő tevékenységért 
emlékplakett elismerésben részesült: 
Kovács Józsefné, Molnár Marianna, 
Kovács László, Bokros Tiborné, Pataki 
Mihály, Tar Antal. 

A felemelő pillanatot a szórakozás 
hangjai vették át, sikeres koncertet adott a 
Dupla Kávé együttes.  Az ízletes vacsorát 
a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Isko-
la csoportjának vidám, Piroska és farkas 
című előadása követte, ahol a műsor végén 
még egy kedves dallal is megajándékozták 
a jelenlévőket.

Ezután következett a nagy izgalom-
mal várt tombola sorsolás, mely az idén 
is önkormányzati képviselők és bizottsá-
gi tagok, intézmények, helyi szervezetek, 
közösségek, vállalkozók felajánlásából állt 
össze, és igy sikerült közel 80 személyt 
boldoggá tenni. Ezúton is megköszönjük 

minden felajánlónak, e támogató, nemes 
gesztust!

Bízva abban, hogy 2019. évben is sikerül 
megrendeznünk, ezt az immár hagyomá-
nyos rendezvényt, ezúton is jó egészséget 
kívánunk kedves idős lakosainknak.

Andorkó Mihályné, irodavezető
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„A hagyomány örök, az ízlés változik” 
– Bemutatkozik a Balmaz-Sütöde Kft.

A kenyér, kifli, zsemle, valamint az egyéb 
friss sós és édes péksütemények napi táplál-
kozásunk részét képezik. Így nem meglepő, 
hogy ezeket elsősorban a lakóhelyünk közeli 
boltjaiban vásároljuk. Ezért is fogadtuk nagy 
örömmel, hogy városunkban e „mindennapi 
betevőnket” egy újabb üzlet bő, minőségi pék-
árú kínálatából szerezhetjük be. Az újdonság 
varázsa itt is érezhető volt, hiszen a Balmaz-
Sütöde Kft. által Polgáron megnyitott Péksé-
gébe özönlöttek a vásárlók és mindamellett, 
hogy finomabbnál finomabb pékárú és egyéb 
élelmiszeripari termékek közül vásárolhattak, 
még esélyesek is voltak a naponta kisorsolás-
ra kerülő zsúrtorták megnyerésére. Kedves 
gesztus volt ez a cég részéről, melynek vezető-
je Fülep Zsolt, aki agrármérnöki végzettsége 
mellett megszerezte a mesterpéki képesítést 
is. Alelnöki posztot tölt be a Magyar Pék-
szövetségben, továbbá regionális vezetőként 
részt vesz a Hajdú-Bihar és a Szolnok megyei 
pékek érdekvédelmi és szakmai feladatainak 
irányításában. Interjúsorozatunk következő 
alanyaként  arra kértem, hogy mutassa be vál-
lalkozását. 

Hogyan indult a vállalkozás?
Vállalkozásunk 2000 decemberében családi 

vállalkozásként alakult meg balmazújvárosi 
székhellyel és telephellyel. A cég megalakulá-
sakor kenyér-pékáru előállítással, élelmiszer 
kis- és nagykereskedelemmel foglalkozott, 
majd tevékenységi körét 2010-től cukrászati 
termékek előállításával bővítette. 2003-tól a 
vállalkozás az üzem infrastrukturális és tech-
nológiai fejlesztésébe kezdett, amely fejlesztés 
folyamatos, napjainkban is tart. A korábbi 
beruházások eredményeként ma a vállalkozás  
2100 m2 termelési színtéren végzi péküzemi 
tevékenységét. 

Bolthálózatuk jelenleg hány üzletből áll? 
Hogyan alakul a foglalkoztatotti létszám?

Az üzem az előállított termékek meghatá-
rozó részét a környékbeli 10 településen 29 
üzletéből álló kiskereskedelmi bolthálóza-

tában értékesíti, ezen 
kívül több közintéz-
mény (konyha és büfé) 
beszállítójaként műkö-
dik, ahol a beszállításra 
kerülő péktermékeket 
tovább feldolgozzák, 
szendvicsek, külön-
böző reggeli ételek ké-
szítésére használják. A 
cég piaci helyzete évek 
óta stabilnak mond-
ható, éves árbevétele, 
foglalkoztatotti lét-
száma, saját üzletei-
nek száma évről évre 
folyamatosan növek-

szik. Az elmúlt 10 évben árbevétele 98 %-kal, 
foglalkoztatotti létszáma 86 %-kal, 88 főről 168 
főre növekedett.

Milyen termékeket lehet megtalálni az 
üzletükben? 

A termékek között egyaránt megtalálható-
ak a hagyományos, kovásszal készült kenye-
rek, valamint a modern táplálkozási szokáso-
kat kielégítő magvas, illetve graham és teljes 
kiőrlésű termékek is. Az elmúlt években a ter-
mék választék  jelentősen bővült, a vállalkozás 
jelenleg kb. 20 fajta kenyeret és 80 különböző 
típusú pékárut, 45 féle cukrászati terméket 
gyárt. Naponta kb. 23-24 ezer vásárló igényeit 
elégítünk ki saját szakboltjainkon és viszont-
eladói hálózaton keresztül.

Milyen alapanyagokból és technológiával 
készülnek termékeik?

A fejlesztéseknek köszönhetően cégünk je-
lenleg az ország egyik legkorszerűbb techno-
lógiai gépparkjával felszerelt sütőüzeme, mely 
lehetővé teszi, hogy a legszigorúbb feltételrend-
szerek betartása mellett minőségi alapanyag-
ok felhasználásával a mai követelményszintet 
meghaladó termékeket állítsunk elő. Vállal-
kozásunk mindent egy dolognak rendel alá: a 
minőségnek! „A hagyomány örök, az ízlés vál-
tozik” filozófiánk hosszú távú elkötelezettséget 
jelent az egész  cég és családom életére.

Különböző hagyományőrző rendezvénye-
ken is találkozhattunk már Önökkel.

Vállalkozásunk, az üzem folyamatos tech-
nológiai modernizációja, ezáltal az európai 
trendekhez történő felzárkózás mellett, az-
zal összhangban különösen nagy hangsúlyt 
fektet a hagyományos sütési technológiák 
fenntartására, bemutatására, a hagyomány-
őrzésre, tájjellegű népi ételek dagasztási, ke-
lesztési, sütési fázisainak megismertetésére. A 
hagyományőrzés legfőbb színtere a már eddig 
3 alkalommal Hajdúböszörmény színhellyel 
megrendezett Hajdúböszörményi Kenyér-
ünnep, valamint a 4 alkalommal megtartott 
Hajdúsági Kemencés Napok.

Milyen sikerekben, elismerésekben része-
sültek vállalkozásuk során?

Nagyon büszke vagyok arra, hogy 2005-
ben a vállalkozás szakmai tevékenységének 
elismeréseként a Magyar Pékszövetség első-
ként ítélte oda az Arany Cipó díjat a Balmaz-
Sütöde Kft-nek. Kollégáim felkészültsége, a 
vezetőség elhivatottsága és a megújulás iránti 
igényünk lehetővé tette, hogy szakmailag or-
szágosan is megismert céggé váljunk.

Jól tudom, hogy cégénél gyakorlati képzés 
is folyik?

Igen. Vállalkozásunk – elsősorban a magas 
minőségű termékek előállítása érdekében - 
alapvető feladatként kezeli, hogy a korszerű 
üzemi technológiai felszereltség képzett szak-
ember gárdával párosuljon, ezért a vállalatve-
zetés 2008-ban gyakorlati oktatási helyszínné 
akkreditáltatta a sütőipari üzemet azért, hogy 
a jelentős szakember hiánnyal küzdő sütőipari 
szegmens részére megfelelő utánpótlást bizto-
sítson. Jelenleg 3 pék szakmunkás gyakorlati 
képzése folyik a Balmaz-Sütöde Kft-nél.

További célok, fejlesztési elképzelések?
A vállalkozás minőségpolitikájának alappil-

lére, az elért piaci pozíció megtartása, jövőbeli 
növelése, mely   kizárólag az átlagos minősé-
get felülmúló, folyamatosan megújuló, magas 
minőséget képviselő termékek előállítása és 
értékesítése által lehetséges. Ennek érdekében 
és az európai sütőipari trendeknek megfelelő 
vállalkozás fejlesztési célzattal cégvezetőként 
rendszeresen részt veszek külföldi vezető sü-
tőipari gyártó és beszállító cégek továbbkép-
zésein. Mint említettem 2003-tól kezdődően a 
vállalkozás a sütőipari üzem infrastrukturális 
fejlesztésébe kezdett. A fejlesztés első üteme-
ként a meglévő üzemegység került átalakítás-
ra az uniós követelményrendszernek megfele-
lően, majd 2004-től a vállalkozás fokozatosan 
a sütőipari üzem technológiai korszerűsítését 
valósítja meg, amely fejlesztési folyamat a mai 
napig nem zárult le.

Az üzletben kapható termékek, mind lát-
ványában, mind ízvilágában kiérdemelték a 
minőségi jelzőt. Elegáns üzletben, kedves, se-
gítőkész kiszolgálók körében veheti meg ki-ki 
magának a megfelelőt. 

Korábban támogató oldaláról is megismer-
hettük már a Balmaz-Sütöde Kft-t, hiszen 
évek óta pékárú és cukrászati termék felaján-
lásával támogatja a Polgári Hurka-pite Feszti-
vált, vagy az Idősek napi rendezvényt, melyen 
az idén is 10 zsúrtorta került tombolanyere-
ményként a boldog tulajdonoshoz. Ezúton is 
köszönjük felajánlásait!

Családi vállalkozásához kívánok további 
sikereket és minél több elégedett vásárlót! Kö-
szönöm az interjút!

Molnár Jánosné, szerk.
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PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete pályázatot hirdet a fenntartásában lévő

magasabb óvodavezető (magasabb vezető) 
munkakör

 közalkalmazotti kinevezéssel és vezetői megbí-
zással történő betöltésére.

A vezetői megbízás határozott időre 5 évre: 2018. 
december  01-től - 2023.  augusztus 15-ig szól.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:  Napsugár Óvoda és Böl-

csőde  4090 Polgár Bessenyei u. 4-5. sz.
A pályázat benyújtásának határideje: 

2018.  október 24.
A pályázati kiírás teljes terjedelmében megtalál-

ható a www.polgar.hu weboldalon.

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete pályázatot hirdet a Városgondnokság 

intézményvezetői feladatainak ellátására.
A munkavégzés helye: Polgár, Fürdő u. 2. 4090
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: ha-
tározatlan idejű  közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év

Kezdő napja: 2019. január 01.
Megszűnésének időpontja: 2023. december 31.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. november 5.

A pályázati kiírás teljes terjedelmében megta-
lálható a www.polgar.hu weboldalon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Polgár Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Mi-

nisztériummal együttműködve 
2018. évre

„BURSA HUNGARICA”
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki

A. FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY HALLGATÓI 
SZÁMÁRA („A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT)

B. FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYOKAT KEZDENI 
KÍVÁNÓ FIATALOK SZÁMÁRA 

(„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT), 
akik Polgár területén állandó bejelentett lakóhellyel 

rendelkeznek
A részletes pályázati feltételek megismerhetők a 

www.emet.gov.hu, a www.polgar.hu weboldalakon, 
valamint a Polgármesteri Hivatalban Tóthné Gál Judit 

vezető tanácsosnál (parkoló felőli, hátsó bejárat). 
A pályázatok benyújtásának határideje: 

2018. november 6. (kedd)
Elbírálás időpontja: 2018. december 6-ig (csütörtök)

Polgár Város Önkormányzata
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Ovi Hírek

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!

A Napsugár Óvoda és Bölcsődében 9 
óvodai és 1 bölcsődei csoporttal összesen 
256 kisgyermek kezdte meg a 2018/2019-
es nevelési évet. 1 fejlesztő pedagógus, 1 
logopédus, segíti a nevelő munkát. Heti 
egy alkalommal szociális segítő munkás 
nyújt támogatást gyermekeknek, család-
juknak, és az intézmény pedagógu-
sainak.

Bár még nem zárult le a 
befogadás időszaka, ese-
ménydús volt a szeptem-
ber hónap. Szeptember 
16-22. közötti időszak-
ban tizenhetedik alka-
lommal rendezték meg 
az Európai Mobilitási He-
tet, melyhez településünk is 
csatlakozott. Ennek célja közle-
kedési-környezetvédelem. Megpróbál-
tuk óvodásaink figyelmét is ráirányítani 
e törekvés a fontosságára.

Óvodai programunk tartalmazza a 
természet közeli élettel való megismer-
kedést, az ember felelősségének érezteté-
sét, a természeti és társadalmi környezet 
megóvása érdekében. Változatos progra-

mok valósultak meg a gyermekek és az 
óvónénik ötletei alapján ezen a héten. 
Barkácsoltak kisautókat, kressztáblákat, 
jelzőlámpákat, közlekedési játékokat 
játszhattak Eszti nénivel.

Ezúton is köszönjük Szabó Tibornénak, 
a Polgári Polgárőr Egyesület elnökének, 

hogy ezt a délelőttöt óvodásaink kö-
rében töltötte, játékos formá-

ban tapasztalhatták meg a 
gyerekek a környezetükre 

való odafigyelést.
Az ősz jegyében szü-

reti kirándulásokon ve-
hettek részt a gyerekek.

Városi rendezvényen 
az elszármazottak talál-

kozóján színpadra léptek 
a Nyuszi és Méhecske csopor-

tos gyerekek Tóth Tiborné, Tóth 
Marianna és Balogh Lilla óvodapeda-
gógusok felkészítésével, Kun Tibor ta-
nító citerakísérete mellett. Köszönöm a 
munkájukat. 

Dr Baranya Györgyné, 
mb. intézményvezető

Anyakönyvi Hírek
Házasságot kötött:

Barát Zsuzsanna és Domján Tamás

Akiket újszülöttként 
köszöntünk: 

• Király Csilla
• Balogh Roland Milán

• Czinglér Panni
• Balogh Henrietta
• Rontó Pál Kristóf

• Dombi Imre
• Rontó Róbert Gyula

• Farkas Zejnep Larissza

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk:
• Rente Lászlóné 

szül.: C. Tóth Mária élt: 81 évet
• Bolgár Lukács élt: 68 évet
• Majoros István élt: 57 évet

• Fazekas Bertalanné 
szül.: Juhász Julianna élt: 86 évet

• Lukács Sándorné 
szül.: Fodor Katalin élt: 80 évet

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik drága édesanyánk, 

Rente Lászlóné, szül.: C. Tóth Mária 
temetésén megjelentek, ravatalára virá-

got helyeztek, bánatunkban 
együttérzésükkel támogattak.

Gyermekei: Judit és Ildikó 

50. házassági évforduló
Balázs Kálmán és Buczkó Anna 

50. házassági évfordulója alkalmából 
további sok boldog együtt töltött éveket és 
jó egészséget kíván nekik egész családjuk.

Kovács József és Kovács Józsefné 
(Szajevics Mária) 2018. szeptember 7-én 

ünnepelték házasságkötésük 
50. évfordulóját. E jeles alkalomból szere-
tettel gratulálnak és további jó egészséget 

kívánnak lányaik és családtagjaik.



fizetett hirdetés

„A hAzAi hullAdékgAzdálkodássAl és szelektív hullAdékgyűjtéssel kApcsolAtos 
lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás” elnyerésére kiírt 

fm-lszf/2018-01 azonosító számú felhívásra az

innovációs és technológiAi MinisztériuM 
környezettudatos nevelésért és szemléletformálásért 

Felelős Főosztály

támogatásával

POLgÁr VÁrOS önkOrmÁnYZATA  
szelektálj polgáron is! cíMű pályázAtán 3.000.000 Ft 

táMogAtásbAn részesült.  

Magyarország hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos céljainak 
elérése érdekében elengedhetetlenül fontos a lakosság ezzel kapcsolatos szemlélet- és gon-
dolkodásmódjának megváltoztatása. E célhoz kíván hozzájárulni polgár település is. A pro-
jekt célja a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése a polgári lakosok körében,  felhívni a fi-
gyelmet a környezetszennyezés veszélyeire, hiszen a hulladékhegyek a fertőzések melegágya, 
amelyek nemcsak az embereket mérgezik, hanem a földet, a vizet, a levegőt is. A legjobb 
hulladék a „nem keletkező hulladék”, a hulladékhegyek csökkentése mindannyiunk feladata 
és felelőssége, amit csak közös erőfeszítéssel tudunk elérni. Ennek egyik lehetősége a szelektív 
hulladékgyűjtés, mely többek között a számunkra már feleslegessé, használhatatlanná vált 
hulladékoktól segít bennünket környezetbarát módon megválni.

szelektalok.hu


