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Városházi Hírek
A Képviselő-testület október 25-én tar-

totta munkaterv szerinti ülését, melyen Tóth 
József polgármester, a polgármesteri jelentés 
keretében több aktuális információról nyúj-
tott tájékoztatást. 

Már több alkalommal adtunk arról szá-
mot, hogy időközönként hány kóbor eb ke-
rült befogásra és elszállításra, melynek költ-
sége az önkormányzat költségvetését terheli. 
A felelősségteljes ebtartás be nem tartásának 
következményeként október 16-án újabb 12 
eb került elszállításra, melyek egyikében sem 
volt azonosító jel. A képviselő-testületi ülé-
sen hozzászólásában Dr.  Hatvani Zsolt kép-
viselő is kifejtette a kóbor ebek veszélyessé-
gét, példaként említve az esetleges harapást, 
mely komoly egészségügyi problémát jelent 
az elszenvedett fél részére, illetve további 
feladatot, költséget jelent a kutya megfigye-
lésével kapcsolatban. 

A Járóbeteg Szakellátó Központ indu-
lásakor a Védőnői Szolgálat is az egész-

ségügyi intézményben kapott helyett. Az 
Egészségfejlesztési Iroda szolgáltatásainak 
bővítése plusz helyigényként jelentkezik az 
intézménynél, ezért átgondolásra került a 
védőnői szolgálat elhelyezése – tudtuk meg 
Tóth József polgármestertől. Alkalmas hely-
színnek látszik a volt munkaügyi központ 
épülete, így a döntés meghozatalát követően 
2019. január 1-től új helyszínen történhet a 
feladatellátás.  

Korábban a képviselő-testület döntött a 
vásártér értékesítéséről, melyen napelempark 
valósul meg. A tulajdonos részéről október 
hónapban megkezdődött a beruházási fo-
lyamat, mely várhatóan 1,5-2 hónapot vesz 
igénybe. 

Megtudtuk továbbá, hogy elkészültek a 
város bevezető útjaira kihelyezendő üdvözlő 
táblák tervezete és megindult az elhelyezés-
re vonatkozó engedélyezési eljárás. A táblák 
tervezetten tavasszal kerülnek kihelyezésre 
és négy irányból (Debrecen, Nyíregyháza, 
Hajdúnánás, Tiszaújváros)  köszöntik a Pol-
gárra érkezőket, illetve a távozókat.  

A képviselő-testület döntése értelmében 
az önkormányzat tulajdonába került a Hő-
sök út 25. sz. alatti, volt Polonkai féle ház. Az 
épület állapotának felmérése, megismerése 
épületdiagnosztikai vizsgálat útján fog meg-
történni, mely pontos és hiteles képet fog 
nyújtani az épület teljes állapotáról, melynek 
ismeretében lehet meghatározni a funkcióját 
és tervezni a szükséges felújítást. 

Pályázatok vonatkozásában is kaptunk in-
formációt. Elkészült a Városgondnokság és 

Strandfürdő energetikai korszerűsítése. Pá-
lyázati forrásból és önkormányzati saját erő 
biztosításával korszerűbbé vált a Városgond-
nokság főépülete és műhelyépületei, valamint 
a Strandfürdő elektromos energia ellátása. 

Sokunk érdeklődési körébe tartozik a 
Polgár-Tiszaújváros kerékpárút helyzete, de 
ezzel kapcsolatban még nem történt érdemi 
előrelépés, mivel még sajnos nem zárult le az 
építési engedélyezési eljárás. 

Újságunk hasábjain több alkalommal is 
adtunk tájékoztatást a piacberuházás meg-
indulásának várható időpontjáról. A projekt 
megvalósítására vonatkozó közbeszerzési 
eljárás során magasabb összeg szerepelt az 
ajánlatokban, mint a rendelkezésre álló for-
rás, így az eljárást eredménytelenné kellett 
nyilvánítani és új közbeszerzési eljárás in-
dításáról döntött a képviselő-testület. A téli 
hónapok közeledtével már nem indul meg a 
beruházás, annak megvalósítását a jövő év 
elejére ütemezték át. 

Tóth József polgármester tájékoztatójá-
ban külön kiemelve kitért az útfelújítási pá-
lyázatok helyzetére. Örömmel tapasztaltuk, 
hogy a sikeres pályázatot követően elkészült 
a Mátyás és a Kolozsvári út felújítása, mely 
látványában is emelte az utcaképet, vala-
mint elősegíti a könnyebb közlekedést. Bi-
zakodva nyújtottuk be a Kárpát utca felújí-
tására vonatkozó támogatási kérelmet is, de 
a pályázat első körben nem került kedvező 
elbírálásra, így jelenleg forráshiány miatt 
tartaléklistán szerepel.  

Molnár Jánosné, szerk.

Tájékoztatás ásott vagy fúrt kutak engedélyeztetéséről
Az udvari kutak megépítéséhez, átalakítá-

sához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez 
vízjogi engedély szükséges. Abban az eset-
ben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi en-
gedély nélkül került megépítésre, vagy attól 
eltérően került megvalósításra, fennmaradá-
si engedélyt kell kérni a jegyzőtől. E kötele-
zettség elmulasztása esetén 2019. január 1-től 
vízgazdálkodási bírság szabható ki.

A vízgazdálkodásról szóló 2016. évi XLI. 
törvény módosítása értelmében mentesül a 
vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az 
a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően 
engedély nélkül vagy engedélytől eltérően lé-
tesített vízkivételt biztosító ásott, illetve fúrt 
kutat, ha a vízjogi fennmaradási engedélye-
zési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, 
és az engedély megadásának feltételei fenn-
állnak. 

A jegyző engedélye szükséges minden 
olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 
fennmaradásához és megszüntetéséhez, 
amely

- az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 
védelméről szóló kormányrendelet szerint 
kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előze-
tesen lehatárolt belső, külső és hidroge-
ológiai védőidom, védőterület, valamint 
karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, 
érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybe-
vétellel kizárólag talajvízkészlet felhaszná-
lásával  üzemel,

- magánszemély a kérelmező,
- épülettel rendelkező ingatlanon van,
- házi ivóvízigény és a háztartási igények ki-

elégítését szolgálja, 
- nem gazdasági célú vízigényt szolgál (pl. 

kerti locsolás).
Valamelyik feltétel hiánya esetén a Hajdú-

Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság az illetékes hatóság.

Amennyiben nem ismert a kútfúró szemé-
lye, úgy a fennmaradási engedélyezési eljárás 
iránti kérelem benyújtása előtt tervdoku-
mentációt kell készíttetni a vízjogi engedé-
lyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció 

tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM ren-
deletben foglaltak szerint. Ezt a dokumentá-
ciót a tervező mérnöki jogosultságát igazoló 
igazolásokkal együtt csatolni kell a kérelem-
hez. Tervdokumentációt csak olyan tervező 
készíthet, aki a Magyar Mérnöki Kamara 
erre feljogosító szakterületi tervezői jogo-
sultsággal rendelkezik. 

Tehát minden olyan kútra vonatkozóan 
fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet 
engedély nélkül létesítettek.

Ez a tájékoztatás a 2018. november 7-én 
hatályos jogszabály szerint történt, változás 
esetén tájékoztatást adunk.  

A kérelem beszerezhető, illetve bővebb fel-
világosítás kérhető a Polgármesteri Hivatal 
15-16-os irodájában, vagy az 52/573-517-es 
telefonszámon Brieger Sándor közterület-
felügyelőtől, vagy az 52/573-540-es telefon-
számon Vámosi Tamás ügyintézőtől. A kére-
lem továbbá letölthető a város honlapjáról, a 
www.polgár.hu weboldalról.   

Molnár Jánosné, szerk. 
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Mit tartalmaznak Polgár város 
településrendezési eszközei?

A településrendezési eszközök készítését 
és jóváhagyását törvények, valamint kor-
mányrendeletek szabályozzák.

A településrendezési eszkö zök Település-
szerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat, 
melynek mellékletét szabályozási tervek 
képezik. A terv a település teljes igazgatási 
területére kiterjedő. Alapjait az Országos 
Területrendezési Terv, valamint a megyei 
Területrendezési Terv, valamint a Telepü-
lésfejlesztési Koncepció képezik, vagyis az 
abban foglaltakat be kell taratani. Többlép-
csős, egyeztetési véleményezési folyamatról 
van szó, melyben elsősorban állami igazga-
tási szervek vesznek részt. Biztosítani kell 
azonban a helyi lakosság észrevételezési 
jogát, a partneri egyeztetés szabályait tar-
talmazó önkormányzati rendelet szerint.

Mint minden sok résztvevőt igénylő 
véleményezés, egyeztetés, eltérő vélemé-
nyeket eredményezhet. A helyi önkor-
mányzati Képviselő-testület dönti el, hogy 
a szubjektív vélemények (nem a törvényi 
előírások, ill. szakmai követelmények) kö-
zül melyiket fogadja el.

A településrendezési eszközök elsősor-
ban a település teljes egészét több funk-
cionális területekké (elsősorban beépí-
tésre szánt és nem szánt) osztja, (lakó, 
ipari, vegyes, mezőgazdasági, termé-
szetvédelmi stb.) valamint kijelöli az inf-
rastruktúra hálózat nyomvonalat (utak, 
közműgerinchálózatok). Ezeket a telepü-
lésszerkezeti terv tartalmazza, melyet a 
képviselő-testület határozattal hagy jóvá. 
E terv nem képezi az építési engedélyezés 
alapját, de az önkormányzatra nézve köte-
lező erejű. Legalább 10 évenkénti felülvizs-
gálata kötelező.

A Helyi Építési Szabályzat az egyes te-
rületeket zónákra (övezetekre) osztja és 
azokra vonatkozóan részletes előírásokat 
tartalmaz (telekalakítás, beépítési mód, 
építménymagasság, közművesítés szint-
je stb.) Ezt szabályozási terven (térképen) 
is megjeleníti. Ugyancsak tartalmazza az 
infrastruktúra hálózatokat is teljes részle-
tességgel. Ez a terv kerül az engedélyezési 
hatósághoz, melynek alapján az építési en-
gedélyezési eljárás lefolytatásra kerül. Ezt 

a munkarészt az önkormányzat rendelettel 
hagyja jóvá. 

A település arculatának kialakítását te-
lepülésképi rendelet szabályozza. Ugyan-
csak ez a rendelet tartalmazza a helyileg 
védett épületek, területek felsorolását is. 
Természetesen vannak országos magasabb 
szinten védett természeti területek, épüle-
tek is melyek nem képviselik ugyan a helyi 
szabályozás tárgyát, de a településrendezé-
si eszközök tartalmazzák. A Helyi Építési 
Szabályzatot legalább 4 évenként felül kell 
vizsgálni.  A felülvizsgálat során dönti el 
a képviselő- testület, hogy változatlanul 
hagyja, módosítja vagy újat készíttet.

A településrendezési eszközöket az ön-
kormányzat megbízásából településren-
dező tervező (szaktervezőkkel együtt) 
készíti, míg az önkormányzat részéről jó-
váhagyásra az önkormányzat főépítésze 
készíti elő.

Ennyiben foglalható össze az önkor-
mányzat által nemrég jóváhagyott, építést 
szabályozó anyag.

Boruzs Bernát, mb. főépítész

Döntés született a lakáscélú 
támogatások II. félévi fordulójában

A lakáscélú támogatásokról szóló hatályos önkormányzati 
rendelet rendelkezései alapján 2018. október 31-ig döntés szü-
letett a támogatási kérelmekről. 22 család nyújtott be kérel-
met, melyből 20 felelt meg a rendeletben foglalt feltételeknek, 
így összesen 9.360.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyújtottunk a kérelmezők részére, melyet használt lakás vá-
sárlás céljára, önerőként tudnak felhasználni. 

2018. évben összesen 66 család részére 25.000.000.-Ft ösz-
szegben nyújtottunk támogatást. 

A sikeres pályázóknak gratulálunk, kívánjuk, hogy telepü-
lésünkön és új otthonukban érezzék jól magukat!

Andorkó Mihályné, irodavezető

Diákok fogadása

A Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola felső tagozatos diák-
jai ünnepi előadásukkal elevenítették fel az 1956-os Forradalom és 
Szabadságharc 62. évvel ezelőtti eseményeit. A színvonalas műsor 
elismeréseként a szereplő kisdiákok, szüleik, a felkészítésben részt 
vevő Krusóczkiné Barna Mária történelem szakos tanár és segítője 
Derzsényi Dénes  meghívást kaptak a Polgármesteri Hivatalba, ahol 
Tóth József polgármester és Molnár János alpolgármester fogadta 
őket szerény vendéglátásra. A házigazdák elismerően szóltak a lá-
tott előadásról és arról a felkészülő szorgalomról, melynek eredmé-
nyeként méltóképpen emlékezhettünk e történelmi eseményről. A 
diákok többsége már második alkalommal vett részt ilyen fogadá-
son, mivel a március 15-ei ünnepi műsorban való közreműködés 
is hasonlóképpen került megköszönésre. Látva a gyerekek őszinte 
örömteli arcát, szüleik, felkészítő tanáruk büszkeséggel teli tekin-
tetét elmondható, hogy a vendéglátók kezdeményezése sikeres volt, 
talán sikerült viszonozni azt az érzést, amit a diákok szereztek az 
ünnepi műsorral. 

Molnár Jánosné, szerk.

Rézműves Tibor és felesége szerződésaláírás közben
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Tisztelet a Hősöknek!
Az I. Világháború (1914-1918) befejezésének 100. évfordu-

lója alkalmából, valamint a Halottak Napja közeledtével, a 
két világháborúban hősi halált halt polgári katonákról és ár-
ván maradt szeretteikről emlékeztünk meg október 28-án. 

A harangszó ezen a napon nemcsak a híveket hívta a temp-
lomba, hanem az emlékezőket is. Maga László esperes, cím-
zetes kanonok szentmisét celebrált az elhunyt háborús hősök 
lelki üdvéért. A gyászének ez alkalomból 281 katonáért szólt. 
Neveiket a polgári hittancsoport gyermekei olvasták fel.  

A szertartást követően, a tiszteletadó ünnep az emlékmű-
nél folytatódott. Elsőként Gyóni Géza: Magyar asszony írja 
című versével, Suhajda Sándorné idézte meg azt a lelkiál-
lapotot, amely áthatotta a családok mindennapjait 1914 és 
1918 között. A sorok hallatán átélhette mindenki azt a fé-
lelmet és aggódást, ami hosszú időn keresztül jelen volt az 
otthonokban. Ezt követően a megemlékezés szónoka, Fiatal 
László - városunk szülötte -, osztotta meg a jelenlévőkkel a 
műemlék születésével és a jubileumi évfordulóval kapcso-
latos ünnepi gondolatait. Az ”Első világháborús emlékmű” 
az Ő helytörténeti munkája és javaslattétele alapján vált a 
település értéktárának részévé. Beszédében a felépítmény 
leírásán, stílusjegyeinek ismertetésén túl, történelmi ese-
ményekre és összefüggésekre hívta fel a figyelmet. Kitért az 
emlékmű készítésének előzményeire, avatásának díszünne-
pélyére, a hősökre, kiknek neve nem szerepel a táblákon – 
közel húsz név –, és a feliratokra, amelyek az aktuális törté-
nelmi események, politikai és társadalmi eszmék tükrében 
változtak. 

Részletek Fiatal László beszédéből és az értéktárba leadott 
írott anyagából: „Az emlékműnek különös előélete van. A gon-
dolat megfogalmazója Abele Ferenc vezérkari őrnagy, aki az 
orosz frontról írt levelet Tisza István miniszterelnöknek 1915. 
júliusában:  » Az országgyűlés már most hozzon egy törvényt, 
amellyel az állam minden községben […] kőemléket állít, amely-
re […] elesett hőseit név szerint bevési. « Mivel nem született 
politikai döntés, az őrnagy Kállay Erzsébet udvarhölgy közve-
títésével, Zita királynéhoz fordult az ügyben, aki férjéhez IV. 
Károlyhoz továbbította a felvetést. Talán ennek hatására Tisza 
István törvényjavaslatot terjesztett be és fogadtatott el a Kép-
viselőházzal 1917-ben. Az 1917. évi VIII. törvénycikk, amely a 
hősök emlékének megörökítéséről született, e tekintetben egy-
értelműen fogalmaz: » 2.§Minden község (város) anyagi erejének 
megfelelő, méltó emléken örökíti meg mindazoknak nevét, akik 
lakói közül a most dúló háborúban a hazáért életüket áldozták 
fel. « […] Az emlékmű avató ünnepélyének napja 1925. augusz-
tus 15-e volt. Nagyboldogasszony vagy Mária mennybevétel-
ének napja, a katolikus egyház legnagyobb Mária ünnepe. Pol-
gáron hagyományosan ezen a napon tartották a nagybúcsút, 
melyre a polgári származású emberek rendszeresen hazaláto-
gattak. A Nyírvidék című újság 1925. augusztus 18 -ai számá-
ban a következő tudósítás található: » A környező községekből, 
uradalmakból a vasúton és autókon érkeztek az ünnepség részt-
vevői. Lovas bandérium várt a polgári állomáson. Piros pruszli-
kos lobogó ingujjas, keménykötésű, Tiszamenti magyarok, délceg 
lovas valamennyi. A vonatról leszálló egyházi, katonai és polgári 
vendégeket Stiglicz Lajos jegyző üdvözölte. Pompás fogatok hosz-
szú sora vitte a vendégeket az ünnep színhelyére. Elől a színes, 
festői bandérium. Nemzeti színű lobogós házak között vonult a 
menet. A vendégeket a település központjában Újhelyi Sándor 
főjegyző fogadta. « Díszközgyűléssel kezdődik az ünnepély, dr. 
Kubassy Béla főszolgabíró elnököl, aki rámutat, hogy a járásban 
Tisza-Polgár rótta fel elsőnek kötelességét a hősi halottak iránt.

[…] Énekes János prépost-kanonok szentmisét pontifikál, majd 
elmondja mélyen megrendítő ünnepi beszédét.[…] Az egyhá-
zak képviselői megáldják a szobrot, majd vitéz Reviczky László 
tábornok mond a harcok viharos emlékeit idéző, lelkesítő be-
szédet.[…] Az emlékművet Kubassy Béla főszolgabíró adta át 
Polgár község bírójának. Ezt követően kis óvodás fiúcskák vo-
nultak fel színes honvéd-huszár ruhában karddal, koszorúval 
Bartáné Hiszem Ella óvónővel.”  A sors tragédiájaként emelte 
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ki a szónok, hogy a második világháborúban ők váltak hősökké 
és áldozatokká. „A koszorúzási ceremónia a honvédelmi kor-
mány és a vármegye koszorúinak elhelyezésével kezdődött, a 
Polgár község elöljárósága, a vitézek, hadirokkantak, leventék, 
népfölkelő és tartalékos tisztek, az ipartestület, a polgári asz-
szonyok és leányok koszorúja következett, majd a gazdakör, az 
egri főkáptalan tisztikara, Büdszentmihály község, a Gazdák 
egylete, Tiszabüd, Tiszalök, a polgári izraelita hitközség és a 
tűzoltók nevében koszorúztak. Aztán jöttek a koszorúzó asszo-
nyok, leányok végeláthatatlan sorban. Hat szép magyar ruhás 
leány rendezte a koszorúkat. amelyek elborították a búsuló ma-
gyar alakját. […] Az emlékmű 93 éves történetében legnagyobb 
problémát a névsor jelentette. Valószínűsíthető, hogy az avatás 
időpontjában a nevek még nem voltak feltüntetve. […]1929-ben 
adta ki Szabolcs vármegye az elesett hőseinek névjegyzékét. 
Erre az időpontra a nevek már az emlékműre kerültek, így a 
vármegye Polgárra vonatkozó felsorolásából több név nem ta-
lálható az emlékművön.[…] Az emlékmű a település közélet-
ének részévé vált. Lakosai a főalakot megszemélyesítették és 
a „Nagyapánk” névvel ősükké és családtagjukká emelték. Az 
elvesztett apák, fiúk iránti gyászt és fájdalmat nem pótolhatta, 
de enyhítette az a tudat, hogy nem feledkeztek meg róluk.[…] 
Már a hozzátartozók is eltávoztak az élők sorából. A kollektív 
emlékezetnek kell átvenni és megőrizni a halottak emlékét.”

A megemlékezés utolsó mozzanataként Polgár város lakos-
sága nevében, az Első világháborús emlékműnél Tóth József 
polgármester, a Polgári Települési Értéktár Bizottság képvise-
letében Ferenczné Fajta Mária elnök, Fiatal László, a Polgári 
Római Katolikus Egyházközség képviseletében Puskás János 

testületi tag helyezett el koszorút; a Második világháború áldo-
zatainak emlékművénél Oláh József önkormányzati képviselő, 
Olajos Istvánné a Polgár Városért Alapítvány Kuratóriumának 
elnöke, a Polgári Római Katolikus Egyházközség képviseletében 
Maga László esperes, címzetes kanonok és Dobos Antal testületi 
tag koszorúzott. Fejet hajtva rótták le kegyeletüket mécsesekkel 
és virágokkal a helyi intézmények, civil szervezetek képviselői, 
elesettek leszármazottai és a helyi lakosok. Végül a háborúkban 
elesett áldozatok tiszteletére, az emlékművek közvetlen közelé-
ben megállva énekelte az ünneplő közönség a Szózatot, melynek 
utolsó sorai hosszan és nyomatékosan csengtek: „Áldjon vagy 
verjen sors keze, itt élned, halnod kell!”

Ferenczné Fajta Mária
PTÉB elnöke

Idősek Napja és Klubavató 
Ünnepség a Polgári 
Szociális Központban

Az intézmény 2018. október 18-án tartotta az Idősek Napját 
és a Nappali Ellátás (Idősek Klubja) Névadóját. Az ünnepsé-
get Tóth Árpádné intézményvezető nyitotta meg, majd Molnár 
János alpolgármester köszöntötte időseinket. A rendezvényen 
csoportunk néhány tagja „Kán-Kán nagyisan” című táncelő-
adást mutatott be, mely műsorszámmal Tiszaújvárosban is igen 
nagy sikerrel képviselték városunkat. Ezt követően, Gálné Tóth 
Ilona „A főtéren” című saját versét szavalta el. A nap fénypont-
jaként Andorkó Mihályné irodavezető és Molnár János alpol-
gármester leplezte le a „NAPLEMENTE IDŐSEK KLUBJA” 
névadó táblánkat. A program zárásaként nótásaink énekeltek. 
A közös ebédet mindenki jóízűen fogyasztotta el, majd követ-
kezett a már szokásnak számító élőzenés, táncos mulatság.

Molnár Marianna, klubvezető

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

Lapzárta: minden hónap 1-jén.
Felelős kiadó: Polgár Város Önkormányzata • Megbízott szerkesztők: Molnár Jánosné, Takács Károlyné, Hágen Bence · 52/573-510 ·  

• Hirdetés: 52/573-510 · polgartarshavilap@gmail.com • Grafika, tördelés, nyomda: Reproprint Kft. · Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 5.
Terjesztés: Polgármesteri Hivatal, Polgár • ISSN: 1217 - 8799

Meg nem rendelt fotókat, kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! Az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Az újság fejléce, 
grafikai megjelenése a szerkesztőség szellemi terméke, tulajdona, mindennemű felhasználása csak a szerkesztőség előzetes írásos hozzájárulása esetén lehetséges!
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56 csepp vér
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 62. évfordu-

lója alkalmából október 23-án, koszorúzással egybekötött 
megemlékező ünnepség keretében rótta le tiszteletét város-
unk lakossága a történelmi tragédia hősei és áldozatai előtt 
az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár színház-
termében. 

A magyar történelem talán legelszántabban induló és leg-
elkeseredettebben végződő harca zajlott 1956-ban október 
23.-a és november 11.-e között. Egy kis nemzet felemelte fe-
jét és nemet mondott az elnyomásra, a diktatúrára és szem-
beszállt a világ akkori legnagyobb birodalmával, a Szovjet-
unióval. A forradalom erőszakos leverése 3629 magyar élet 
kioltását, 200 ezer ember életének gyökeres megváltozását, 
és egy egész nemzet önálló akaratának elfojtását hozta.

„Bár, ellenforradalomként taníttatták velünk, de a köz-
beszédben én ezt így soha nem hallottam. Szüleim és azok 
kortársai mindig úgy mondták: A Forradalom. – idézett 
gyermekkora emlékeiből ünnepi beszédében Molnár János 
alpolgármester. A történelmi évforduló kapcsán, szónoklata 
befejezéseként megfogalmazta azon kívánalmát, hogy „… 
olyan nemzetközi helyzet alakuljon ki a világban, hogy ha-
zánk ne lehessen a nagyhatalmi törekvések áldozata, mint 
’56-ban; hogy országunknak olyan vezetői legyenek, akik 
miatt ne kelljen utcára vonulni, ne kelljen tüntetni ellenük. 
Legyen béke, legyen szabadság, legyen közmegegyezés és 
szolidaritás. Hisz, 1956-os eleink sem akartak többet.”

Az ünnepi beszédet követően, a Polgári Vásárhelyi Pál 
Általános Iskola felső tagozatos diákjainak „56 csepp vér” 
című megemlékező műsorát tekinthették meg a jelenlévők. 
A Krusóczkiné Barna Mária történelem szakos tanár által 
szerkesztett, színvonalas színpadi produkció kiválóan ér-
zékeltette az októberi eseményeket mozgató tényezőket és 
a nép korabeli lelkiállapotát. A megemlékezés zárásaként 
városunk önkormányzata, intézményei, pártjai és civil szer-
vezetei elhelyezték koszorúikat a Polgári Római Katolikus 
Templom kertjében álló ’56-os emlékműnél. 

Péterné Kiss Petronella

„Mindenszentek ilyen ünnep
Kijár hát a tisztelet

Azoknak, kik nekünk voltak
De velünk ma már nincsenek.”
                           (Hécz Attila)

Halottainkra 
emlékeztünk

Krizantémcsokrok a sírokon, szelíden hunyorgó mécsesek 
pislákolnak a temetőkben, melyek alkonyatkor varázsosan nyu-
godttá, csendessé teszik a sírkerteket. Mindenszentek és halot-
tak napja a halottakra való emlékezés ünnepe. November elején 
mindannyian gyászolunk, emlékezünk azokra, akik már nin-
csenek velünk. Ilyenkor minden embernek eszébe jutnak eltá-
vozott szerettei, ismerősei, barátai. Ez olyan nap, melyet áthat a 
hit, a remény és a szeretet mellett a szomorúság és a bánat. Ezen 
a napon visszatekintünk a múltba. Keressük emlékeinket, fel-
idézünk arcokat, érintéseket, hangokat, hangulatokat. Különös 
napok ezek, ilyenkor hivő és nem hívő ember egyaránt megfor-
dul a temetőben. Megtisztítjuk a sírokat és virágokkal - jellem-
zően krizantémmal -  díszítjük azt. A köztudatban a krizantém 
egyértelműen a halottak napjához, a temetőkhöz kapcsolódik, 
ez a csodálatos virág színeivel, felhasználási lehetőségeivel, őszi 
pompájával éppen az élet, az élni akarás jelképe. E napon gyer-
tyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt szeretteink emlékére. A 
szokáshoz kapcsolódó népi hiedelem szerint ennek az a célja, 
hogy a „véletlenül kiszabadult lelkek” visszataláljanak sírjukba, 
ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák az élőket. A sírokat is azért 
kell megszépíteni ilyenkor, hogy a halottak szívesen maradja-
nak lakhelyükben. A gyertya fénye az örök világosságot jelké-
pezi, a katolikus egyház szertartása szerint a „temetők nagy 
keresztjénél” ma is elimádkozzák mindenszentek litániáját, és 
megáldják az új síremlékeket. 

Halottaink emlékének elevenen tartása, szeretteink sírjának 
látogatása nem csupán évente egy naphoz kötődő esemény, 
mégis van az évnek egy kitüntetett napja, mely az emlékezés 
és kegyelet napja, amikor lelkünk gyászba öltözik, és megláto-
gatjuk a temetőben elhunyt szeretteinket. Rájuk és róluk emlé-
keztünk.

Köszönet a Polgári Polgárőr Egyesület tagjainak, akik az idén 
is óvták, vigyázták értékeinket, fokozott figyelemmel voltak 
mind a temető, mind az autós közlekedés rendjére.

Molnár Jánosné, szerk.
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Ovi HírekJAGSZI Hírek

Az idei tanévben is, mint minden évben nagy esemény várta a 9. 
évfolyamosokat, a csibeavató. A tanév legelső napjától fogyva tud-
ták, hogy ezen minden kilencedikesnek át kell esnie, hiszen ettől 
válik valaki igazán JAGSZI-s diákká. A szeptember 27-ei avatást 
hosszú, izgalommal teli készülődés előzte meg, mind a kilence-
dikesek, mind a tízedikesek részéről. A 9. évfolyam azért izgult, 
mert nem tudták pontosan mi is vár rájuk, milyen feladatokat kell 
teljesíteniük.  Annyit tudtak csak, hogy egy rövid műsorral kell az 
osztályoknak bemutatkozniuk. 

A csibeavató napján a 9. eladó tanulóknak vicces névvel ellátott 
zsákokba kellett bújniuk és azt viselni egész nap, míg a 9. szakács 
és pincér tanulóknak becenevekkel ellátott névtáblát akasztottak a 
nyakukba. Mindkét osztály a közös éneklést választotta bemutat-
kozásul. Hosszas vitatkozások és próbák előzték meg ezt a napot, 
de a végére sikerült létrehozni a produkciót.

A bemutatkozás után következett az ötletes, játékos próbatétel. 
Többek között volt vicces lufi pukkasztás, méz nyalogatás, kvíz 
kérdések pedagógusokról, kötélhúzás, páros ügyességi feladatok, 
sminkelés, csak hogy néhányat említsek a teljesítendő feladatok 
közül. A játék után következett az eskütétel, amellyel valóban 
JAGSZI-s diákokká váltak a csibék.  Rengeteget nevettek egymá-
son, jól szórakoztak és rájöttek, nem is kellett volna félniük. Egy 
biztos, hogy jövőre ők lesznek azok, akik várják a kilencedikes ta-
nulókat. Már előre tervezik a feladatokat számukra.

Mályi Lászlóné, 9.v osztályfőnöke

Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek egészsé-
gének, testi-lelki harmóniájának megőrzésére. A minden évben 
megrendezett „Egészséghét” rendezvényünk is a egészséges élet-
módra nevelést célozza meg.

 Színes programok várták a gyerekeket és a szülőket egyaránt. Ze-
nés tornával kezdődött a hét, ahol együtt mozoghatott a család apraja 
nagyja. A gyermekbetegségek megelőzéséről tartott igen tartalmas 
előadást Dr. Czégényi Zsuzsanna gyermekorvos. A csoportokban 
finomabbnál finomabb egyészséges ételeket készítettek a gyermekek 
az óvodapedagógusok irányításával. Csak néhányat említenék meg 
étvágy és kedvcsinálásként: répakifli, répagolyó, lenmagos zabpely-
hes golyó, kekszes almás pudingos sütemény, gyümölcssaláta, sült 
tök. Tökkiállítást is rendeztünk, a kreatív szülők gyermekükkel 
együtt faragtak töklámpást. Az elkészült alkotásokat az óvoda aulá-
jában mindenki megcsodálhatta, amely igen nagy sikert aratott. Az 
„Egészséghét” zárásaként szüreti dallamok csendültek fel a Naple-
mente Idősek Klubja tagjainak előadásában. Fergeteges hangulatot 
varázsoltak a kicsik körében, mely hatalmas tapsvihart váltott ki. 
Pozitív érzelmek kölcsönösen hatottak mindkét korosztályra. Saj-
nos egy néhány sorban nem lehet visszaadni azt az élményt amit 
ezen a héten közösen átélhettünk. Én úgy hiszem, hogy nem csak 
testben de lélekben is jelentősen gazdagodtunk.

 Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy mindenkinek 
megköszönjem a közreműködést, segítségét aki valamilyen for-
mában hozzájárult „Egészséghét” rendezvényünk színvonalának 
emeléséhez.

Lipcseyné Bartók Marianna, óvodapedagógus 

Csibeavató a JAGSZI-ban Egészséghét az óvodában

Álláshirdetés
A Korpusz 93’ temetkezési Kft. azonnali belépéssel „B” jogosítvánnyal rendelkező munkatársat keres, te-
metői munkás munkakörbe. Az állással kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a Polgár, Dante u. 7/a 
sz. alatti irodaépületben, vagy telefonon a 06 30/983-7198-as telefonszámon. 

Korpusz 93’ Kft.
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Suli Hírek
Az EFOP-3.11.1-17-2017-00005 számú, „Szülő-Suli”- tanulók iskolai 

előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása a Pol-
gári és Hajdúhadházi Általános Iskolában projekt keretén belül 2018. 
augusztus 31-én a Fővárosi Nagycirkuszban jártunk. 

Tanulóink szüleik kíséretében utazhattak Budapestre osztályfőnöke-
ikkel, ahol élményekben gazdag napot töltöttünk el. A látványos cirku-
szi előadás mellett megnéztük a Hősök terét, sétáltunk a Városligetben, 
ebédeltünk és vacsoráztuk együtt a McDonalds-ben. Ugyancsak a Vízi 
cirkusz előadást nézhették meg augusztusban az előző tanévben kitű-
nő eredményt elért tanulóink jutalomként, melyről Vándor Hanna így 
emlékezett:”....nekem mégis legjobban az tetszett, amikor engem vá-
lasztottak az óriás fóka számához segíteni! A feladatom az volt, hogy 
egy kis hullahopp karikát kellett a fóka felé dobnom, amit ő elkapott 
az orrával. Ügyességemért a fóka egy puszival jutalmazott. Ez hatalmas 
élmény volt számomra!” Papp Bettina pedig ezt fogalmazta meg: „”Ne-
kem az akrobatikus számok tetszettek a legjobban! A víz és fény játéká-
nak köszönhetően egy nagyon látványos előadásban volt részünk, amit 
a felnőttek is ugyanúgy élveztek, mint a gyerekek.”

A Szülő Suli pályázat keretén belül október 6-án a Csodák Palotáját 
látogattuk meg tanulóinkkal.

2018. szeptember 28-a a  Diáksport Napja, így a felső tagozaton közös 
bemelegítés után következett a már hagyományosnak mondható futás 
az iskola előtti háztömb körül. A futók biztonságára idén is a polgárőr-
ség vigyázott - köszönjük a segítségüket!

Az alsósok közös futó- és sportversenyeken, fogójátékokon mozgat-
ták meg izmaikat a szeptemberi napsütésben.

Az iskolarendőr ezen a napon látogatta meg elsős tanulóinkat, s aján-
dék hátizsákokat nyújtott át nekik.

Tanulóink alkotói pályázatra képzelték el és valósították meg raj-
zon és maketten az álomiskolájukat. A munkálatok lefolyásában so-
kat segített a diákoknak pedagógiai asszisztensünk Kártikné Berkes 
Ida, Soltészné Tóth Ibolya könyvtáros, valamint Kis Boglárka és Deli 
Istvánné tanárnő. Koordinálta a munkát Kovácsné Ujvári Ilona igaz-
gató helyettes, s mindenki igyekezett kisebb-nagyobb részben hozzájá-
rulni a megvalósuláshoz.

A kész munkát a pályázati kiírás szerint benyújtottuk.
Megemlékeztünk a magyar népmese napjáról, az aradi vértanúkról, 

valamint az 1956-os forradalomról. 
Petrikné Sereg Ildikó

Anyakönyvi Hírek
Házasságot kötött:

Bandula Szabina Klaudia és Domokos Péter
Juhász Bella és Polonkai Attila

Akiket újszülöttként köszöntünk: 
• Izsvák Hanna Mirella

• Rontó Réka
• Szitai János
• Kenéz Adél

• Balázs Kristóf Róbert
• Kalucza Hanna Emília

• Gábor Bence

Akiktől részvéttel búcsúzunk:
• Répási Antalné szül.: Fiatal Margit élt: 84 évet

• Kovács Lukácsné szül.: Szemán Erzsébet élt: 86 évet
• Dr. Bencsik Jánosné szül.: Szigeti Anna Julianna élt: 83 évet

• Kacsa Lászlóné szül.: Makó Erzsébet élt: 93 évet
• Kertész Erzsébet élt: 58 évet

• Kovács Józsefné szül.: Csuhai Irén élt: 76 évet
• Szabó Istvánné szül.: Hegedűs Margit élt: 84 évet 
• Lakatos Sándorné szül.: Hankó Ibolya élt: 56 évet
• Izsvák Jánosné szül.: Török Erzsébet élt: 85 évet

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik édesanyánk, 

Répási Antalné, szül.: Fiatal Margit 
temetésén megjelentek, ravatalára virágot helyeztek, 

gyászunkban részvéttel osztoztak.
gyermekei: Antal és Csaba 
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Érettségi találkozó
30 éves érettségi találkozóját tartotta szeptember 22-én az 1988-

ban az akkori József Attila Gimnáziumban végzett 4.a és 4.b osz-
tály. Bár sokan nem tudtak jelen lenni - hiszen egykori osztály-
társaink közül van, aki Portugáliában, Kanadában, Angliában, 
Franciaországban él jelenleg, vagy kis hazánk távolabbi szegle-
teiben-, a megjelentekkel jót beszélgettünk a Jagszi falai között. 
Jelenlétével megtisztelt minket Oláhné Szőke Zsuzsa, a b osztály 
egykori osztályfőnöke, akinek segítségével pár órára ismét diákok 
lehettünk. Otthonában leptük meg néhány percre az á-sok osz-
tályfőnökét, Fleischer Tibor nyugalmazott igazgató urat, aki jó-
kívánságait küldte az egybegyűlteknek. Bízunk benne, hogy öt év 
múlva is sikerül találkoznunk!

Petrikné Sereg Ildikó, az egyik szervező

Tisztelt Kamarai Tag!
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara minden tagja részére elkészítette és megküldte kamarai kártyáját.

Őstermelő ügyfeleinknek őstermelői igazolvány 
formájában:

Vállalkozó és cég ügyfeleinknek kamarai igazolvány 
formájában:

A kártyák elektronikus chippel vannak ellátva, mely a kártya tulajdonosának adatait hordozza. A NAK elektronikus 
rendszere modern fejlesztéseknek köszönhetően ezeket a kártyákat felismeri.

Felhívjuk  Tisztelt Tagjaink figyelmét, hogy 
- falugazdász irodáink felkeresésekor, illetve 

- a NAK által szervezett rendezvényeken, gazdatájékoztató fórumokon 
minden esetben szükséges e kártyákkal történő azonosítás.

KÉRJÜK HOZZA MAGÁVAL ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNYÁT VAGY KAMARAI KÁRTYÁJÁT
a gyors és kényelmes ügyintézés érdekében!

Tájékoztatjuk, hogy eRÉGI, kamarai kártyák még 
nem tartalmaztak chipet, nem alkalmasak az ügyfél 
azonosítására. Ezek a fenti kamarai igazolványokra 
lettek lecserélve.

Makó László falugazdász
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Kék Hírek - Autósok figyelem! 

Évszaktól függetlenül a gépjárművünk igényli a karbantartást 
és a felfrissülést. Folyamatosan változik az időjárás, és más kör-
nyezeti hatásoknak kell ellenállnia a járműveinknek. Ezért fon-
tos, hogy gépkocsinkat felkészítsük és így biztosítsuk a bizton-
ságot. Amint a hőmérő higanyszála tartósan 7 fok alatt marad, 
már neki lehet kezdeni a nyári gumiabroncs cseréjének. Felsze-
relés előtt természetesen ellenőrizzük le a téli gumik állapotát, 
és ha mindent rendben találtunk, csak akkor szereltessük fel. Ha 
az abroncs profilmélysége 2 mm-nél kisebb, az azt jelenti, hogy 
a gumi az ideálisnál jobban el van kopva, ezért cseréje indokolt 
lehet.

A gumiabroncsok állapotán kívül természetesen, magának a 
jármű műszaki állapotának ellenőrzése és folyamatos karban-
tartása is elengedhetetlen a biztonságos közlekedéshez. 

A balesetek elkerülése végett mindig kipihenten üljünk a jár-
mű volánjához és az előírt sebességhatárokat minden körülmény 
között tartsuk be. Mint tudjuk a KRESZ és a közúti jelzőtáblák 
határozzák meg a sebességet. Ezek az „abszolút” sebességhatá-
rok, melyeket semmilyen címen, így pl. előzés közben sem sza-
bad túllépni. Azonban a megengedett sebességgel történő közle-
kedés is csak akkor szabályos, ha egyúttal veszélytelen is. Ha a 
biztonságos sebességhatárt túllépjük, úgy „relatív” gyorshajtást 
követünk el. A KRESZ szerint a sebességet úgy kell megválaszta-
ni, hogy az ahhoz tartozó féktávolság ne legyen hosszabb, mint a 
belátható útszakasz. A beláthatóságot nyilván az út vonalvezeté-
sén kívül (kanyar, bukkanó) a közvilágítás, az időjárási és a for-
galmi útviszonyok is befolyásolják. A vezetőnek mindenekelőtt 
az út jellegéből (autópálya, lakott terület, iskola közelében) és az 
út tényleges forgalmából (pl. párhuzamos közlekedés, követési 
távolság) kell megítélnie azt, hogy mi tekinthető biztonságos se-
bességnek. 

A sebességtúllépéssel gyakran összefüggésbe hozható az ittas 
vezetéssel is, amellyel nem csak szabályt szegünk de saját és má-
sok életét, testi épségét is veszélyeztetjük. 

Fontos!

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. Magyarországon 
a zéró tolerancia elvét alkalmazzák, amely azt jelenti, hogy az 
vezethet járművet, akinek a szervezetében nincs szeszes ital fo-
gyasztásából származó alkohol. Az ittas vezetés lehet bűncselek-
mény, amely a vezetői engedély bevonásán felül, huzamosabb 
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, amely 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 fentie-
ken kívül saját maguk és a közlekedés más résztvevőinek bizton-
sága érdekében is szabálykövető magatartást kell tanúsítaniuk, 

előtérbe kell helyezni a defenzív vezetés alapelveit, csupán a bi-
zalmi 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 Bale-
setmegelőzési Bizottság!

Monoki Viktor r. alezredes, őrsparancsnok

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Polgáron 

Polgár Város Önkormányzata a Polgár, Fürdő u. 2. sz. és Fürdő 
u. 3. sz. alatti ingatlanait kívánta fejleszteni. 

A fejlesztés során az épület külső határoló szerkezeteinek utó-
lagos szigetelése, külső nyílászárók cseréje, fűtési rendszer kor-
szerűsítése, napelemes rendszer telepítése lapostetőre valósult 
meg. A projekt megvalósulásával az önkormányzati intézmény 
hatékonyabb energiahasználatot és racionálisabb energiagaz-
dálkodást eredményezett.

KÖSZÖNTÉS
Csuhai Bertalan 2018. október 18-án töltötte be 80. életévét, 
mely alkalomból családja meglepetés ünnepség keretében 

köszöntötte. Az örömteli és megható pillanatokat ezúton is 
megköszöni családjának Berci bácsi, akit külön boldoggá 

tettek azzal, hogy mindannyian megjelentek. 
További jó egészséget és még hosszú boldog éveket kívánunk!

Molnár Jánosné, szerk.

2018. 10. 31. 
Polgár Város Önkormányzata
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az előzőekben utaltam rá, ez a legrangosabb karate bajnok-
ság és nagyon szeretne minden induló Magyar Bajnoki címet 
szerezni. Egyesületünk sportoló gyerekei és kísérői / szülök, 

edzők/ is nagy izgalommal várták a mérkőzések kezdetét. Ezen 
a versenyen is nagyon szép helyezéseket szereztek a gyereke-
ink, Pöstényi Sára: Kata II. helyezés, Kumite III. helyezés, Oláh 
Viktória: Kata IV. helyezés, kumite III. helyezés, Matócsi Nelli: 
Kumite III. helyezés, Tóth Gergely: Kata IV. helyezés, Kumite 
III. helyezés. Az éremtáblázatunk alakulása e versenyen: 1 
ezüst, 4 bronzérem, és két IV. helyezés. A 2018-as évben még 
két rangos rendezvényen veszünk részt. Az egyik a november 
24-én, Gödöllőn megrendezésre kerülő országos karate versen, 
míg az év zárásaként övvizsgát tartunk december közepén, 
ahol megszerezhetik következő övfokozatukat a felkészült ka-
ratésaink. Ezen megmérettetések eredményeiről is tájékoztatni 
fogom a Tisztelt PolgárTárs újság olvasóit. 

  Tóth István, elnök

Őszi éremeső a Fuku-Do Sportegyesületben

A Fuku-Do Sport-
egyesület az őszi 
idősszakban 2 ka-
rate versenyen vett 
részt. Elsőként 2018.
szeptember 22-én a 
Mogyoródon meg-
rendezett Shokukan 
Kupa, Ippon Shobu 
országos versenyen, 
ahol 4 versenyzővel 
indult a Fuku-Do 
SE és nagyon szép 
eredményeket értek 
el a versenyzőink. 
Oláh Viktória: Kata 
I. helyezés, Kumite 
I. helyezés, Pöstényi 
Sára: Kata III. helye-
zés, Kumite II. he-
lyezés, Tóth Gergely: 

Kata I. helyezés, Kumite I. helyezés. Így egyesületünk verseny-
zői 4 arany, 1 ezüst és 1 bronzérmet szereztek ezen a hétvégén. 
Nagyon jó felkészülési lehetőség volt ez a megméretetés spor-
tolóinknak az évenként megrendezésre kerülő legrangosabb 
karate versenyre, az Ippon Shobu Magyar bajnokságra. Egy hó-
nap felkészülési időnk volt, amit próbáltunk a leghatékonyabb 
edzésekkel eltölteni. Gyorsan elrepült az idő és azon vettük ész-
re magunkat, hogy október 27-e van, és már Egerben vagyunk 
az Ippon Shobu Magyar Bajnokságon. Ezen versenyen minden 
magyarországi shotokan karate szakág versenyzői indulhatott, 
aki a karate ippon shobu versenyrendszerében versenyez. Mint 

MEGHÍVÓ

Polgár Város Önkormányzata 

tisztelettel meghívja Önt, a

XII. Polgári Városgyűlésre
Ideje: 2018. november 30. (péntek)

17. 00 óra
Helye: Ady Endre Művelődési Központ 

és Könyvtár, Színházterem

Tóth József

polgármester

Folytatva az előző évek hagyományát az idén is ke-
ressük azt a fenyőfát, amely alakjánál, méreténél fog-
va a Város Karácsonyfájává válhat és egyben ünnepi 
hangulatot teremt a Városháza előtti téren.

Ha a városlakók körében van olyan, aki al-
kalmasnak tartja fenyőfáját e célra és 
azt jó szívvel fel is ajánlja a város szá-
mára, úgy kérjük 2018. november 

30-ig jelezze a polgarhiv@polgar.
hu e-mail címen, vagy a Polgár-

mesteri Hivatal 573-511-es tele-
fonszámán.

Molnár Jánosné, szerk. 

Az idén is keressük a
Város Karácsonyfáját!




