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Városházi Hírek
Elvek és irányok a jövő évi költségvetés tervezéséhez

A Képviselő-testület a november 29-ei ülé-
sén tárgyalta és fogadta el egyhangú szavazat-
tal az önkormányzat 2019. évi költségvetési 
koncepcióját, amely alapja lesz a jövő évi költ-
ségvetés elkészítésének. Bár e terv összeállítása 
nem kötelező feladata az önkormányzatnak, 
mégis fontosnak tartja, hogy meghatározza a 
2019. évi költségvetés tervezésének fő irányait, 
szempontjait annak érdekében, hogy február-
ban egy biztonságos működtetést megalapozó 
költségvetést tudjon elfogadni a képviselő-
testület – kezdte Tóth József polgármester a 
napirend felvezetését. Bemutatja az anyag a 
költségvetési törvény alapján azokat a kor-
mányzati célokat, gazdasági körülményeket, 
amelyek a jövő évi költségvetést, annak ter-
vezését befolyásolják majd. Első részében az 

önkormányzati finanszírozási lehetőségeket 
taglalja, a második rész az önkormányzati 
célokat, önként vállalt feladatokat, tervezési 
iránymutatásokat, hatékonysági, észszerűségi 
felhatalmazásokat tartalmaz. 

A koncepció arra is jó, hogy az előző évek 
tapasztalatait figyelembe véve megpróbálják 
meghatározni a költségvetés készítésének, 
meghatározásának fontosságait, amelyet az 
idén 39 pontban foglaltak össze. 

A vélemények során Struba József képviselő 
többek között kiemelte, hogy nagyon fontos a 
bevételek reális tervezése, hiszen az nyújt le-
hetőséget az önként vállalt feladatok finan-
szírozására. Megemlítette továbbá a szociális 
ellátások fontosságát, a rászorulók részére 
nyújtandó támogatásokat, melyre való jogo-

sultságot továbbra is nagyon körültekintően 
kell kezelni. Külön kiemelve a tüzelőanyag 
támogatást, melyre az idén is – a szűkös költ-
ségvetés ellenére is - 15 millió forintot biztosí-
tott az önkormányzat. Egyetértett a humán-
erőforrás tervezésére vonatkozó elvekkel is, 
miszerint a feladatellátás racionálisabb meg-
szervezése során vizsgálni kell a természetes 
létszámfogyás adta lehetőségeket. Meglátása 
szerint a közbiztonság javítása érdekében ki-
épített térfigyelő rendszer hatékony, annak 
további bővítését is számításba kell venni. 
Összegzésként megállapította, hogy a 2019. 
évi költségvetési koncepció megfelelő irányt 
mutat a költségvetés tervezéséhez, mely az el-
következő időszak feladata lesz.  

Molnár Jánosné, szerk.

Zárt ülés keretében döntött a képviselő-
testület a Városgondnokság valamint a Nap-
sugár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői 
feladatok ellátására beérkezett pályázatokról, 
melyet mindkét esetben a megbízás lejárta 
indokolta. A Városgondnokság esetében egy 
pályázat érkezett Hágen József részéről, aki 
az elkövetkező 5 évre újra bizalmat és meg-
bízást kapott a képviselő-testülettől az in-
tézményvezetői feladatok ellátására. A Nap-
sugár Óvoda és Bölcsőde vezetői feladatok 
ellátására két személy nyújtott be pályázatot. 
A képviselő-testület megismerve a pályáza-
tokat azon belül a vezetői elképzeléseket és 
meghallgatva a pályázókat Peténé Molnár 
Évát bízta meg az intézményvezető feladatok 
ellátására 5 éves időtartamra. Ezúton is gra-
tulálunk megbízásukhoz, munkájukhoz sok 
sikert kívánunk!

Molnár Jánosné, szerk.

A Virágos Magyarország Program országos 
eredmény és díjkiosztó ünnepsége 2018. novem-
ber 16-án Nagykőrösön volt, ahol – hat másik 
település mellett -  városunk is kiérdemelte a pá-
lyázat egyik legrangosabb elismerését az „Arany 
Rózsa” díjat. Tóth József polgármester a díjátadó 
ünnepségen elmondta: „Megtisztelő a kitüntető 
díj, amely további ösztönzést ad a közterületek 
és közintézmények virágosításának folytatására. 
Az a tervünk, hogy nem csak folytatjuk, de a la-
kosok és a civil közösségek bevonásával tovább-
fejlesszük és kiterjesszük a programot.”

A közfoglalkoztatás keretében végzett 
virágosítási folyamatról rendszerint nyújtunk 
tájékoztatást a PolgárTárs hasábjain, illetve 
járva-kelve a városban sokszor láthatjuk az 
évszaknak megfelelő kertészeti tevékenységet, 
mellyel igazán széppé és rendezetté válnak 
közterületeink, parkjaink. Mindez annak a 
sok szorgos kéznek köszönhető, akik sokszor 
időjárástól függetlenül szívvel-lélekkel végzik 
e tevékenységet akár a közterületeken az ülte-

tés, gondozás, öntözés, akár a melegházakban 
a növények nevelése során. Elismerve és meg-
köszönve munkájukat a virágosításban részt-
vevő dolgozók, programirányítók, szakmai ta-
nácsadó, pályázatban résztvevők kerültek egy 
szerény vendéglátásra meghívásra, ahol Tóth 
József polgármester elismerően szólt a végzett 
munkáról. Elmondta, hogy összesen 324 tele-
pülés vett részt a pályázaton, és a városban tar-
tott  helyszíni szemlét követően, a zsűri vélemé-
nye alapján lehetett a díjazotti körbe bekerülni, 
majd végül e rangos elismerést elnyerni. 

A Virágos Magyarország Program az idén 
ünnepli a 25 éves évfordulóját, melynek apro-
pójából minden pályázó település – így Polgár 
is – kapott egy gyertyán fát, mely a Járóbeteg 
Szakellátó Központ melletti zöld területen kap-
ta meg végleges helyét. E kis összejövetel kelle-
mes beszélgetéssel telt, melynek minden részt-
vevője munkájára szükség volt ahhoz, hogy 
Polgár ilyen elismerésben részesüljön.  

Molnár Jánosné, szerk.  

Régi és új vezető az 
intézmények élén

„Arany Rózsa” díjas városunk!

Az önkormányzat Mikulása az idén 15 csa-
ládnál kopogtatott és összesen 34 kisgyerme-
ket ajándékozott meg, akik bevallásuk szerint 
mindannyian jók voltak egész évben. Élmény 
ez a gyerekek részére, hiszen egy évben csak 
egyszer láthatják azt a titokzatos szakállas 
bácsit, aki kedvesen megajándékozza őket, 
vagy ha a találkozás elmarad a cipőbe rejti az 
ajándékot. Így volt ez a helyi családoknál fel-
keresett apróságok esetében is, akik zömében 
megszeppenve figyelték a történéseket és kicsit 
félszegen vették át az ajándékcsomagot. Ter-
mészetesen a nagyobbak már rutinosan verset 

mondtak és bátran elbeszélgettek a nagysza-
kállúval. Mindenki megígérte, hogy továbbra 
is szófogadó, jó gyermek lesz, hogy jövőre is-
mét ellátogasson hozzájuk a Mikulás. 

Molnár Jánosné, szerk. 

A „nagy” találkozás
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XII. Városgyűlés

November utolsó péntek estéjére ismét 
városgyűlésre hívtunk minden polgári la-
kost. Az idén is nagyon sokan gondolták 
úgy, érezték azt, hogy szeretnék megtudni, 
megismerni az önkormányzat munkáját, 
megérteni a döntéseket, az ok-okozati ösz-
szefüggéseket. Az eltelt tizenegy év alatt 
már hozzászoktunk és valószínűleg érdek-
lődéssel vártuk is a Városgyűlést, melyen 
Tóth József polgármester mindenre kiter-
jedő, részletes tájékoztatást nyújtott a la-
kosság részére. Előadása megkezdése előtt 
a szennyvízberuházásról kaptak tájékozta-
tást a jelenlévők, mely városunkban tavasz-
szal fog elkezdődni, mintegy 506 ingatlant 
érintően. A beruházás során új átemelők 
kerülnek megépítésre, már meglévők ke-
rülnek felújításra, valamint az Újtikosról 
érkező szennyvíz közvetlenül a szennyvíz-
telepre fog becsatlakozni, mellyel megoldó-
dik a Rákóczi utcán több esetben tapasztalt 
pangó szennyvíz okozta kellemetlenség.  A 
kivitelező – Swietelsky Magyarország Kft. 

- cég képviselője elmondta, hogy minden 
érintett ingatlan esetében, telken belül tisz-
tító idom kerül megépítésre, melyre való 
rácsatlakozás, az ehhez szükséges kiépítés 
az ingatlantulajdonos feladata lesz.  Ezzel 
a régen várt beruházás megvalósításával a 
város ingatlanjai teljes mértékben lefedetté 
válnak a szennyvízcsatorna rácsatlakozása 
tekintetében. 

A városgyűlés a már jól megszokott ke-
retek között folytatódott. Tóth József pol-
gármester előadása első részében az ön-
kormányzati rendszert mutatta be, érintve 
benne a város demográfiai helyzetének 
alakulását, az önkormányzati intézmény-
rendszert és a foglalkoztatotti létszámot. 
Kiemelte, hogy 2015 óta a lakosság lét-
számfogyása megállt, stagnálás figyelhető 

Kiválasztottuk a Város 
Karácsonyfáját!

meg, melyhez bizonyítottan hozzájárult a 
fiatalok részére nyújtott lakástámogatás 
is, melyet 2018-ban 68 család kapott meg, 
összesen 25.360.000 Ft összegben. Kö-
vetkező blokkban az év történéseiről volt 
szó, bemutatva az önkormányzat költség-
vetésének helyzetét, a helyi adópolitikát, 
kitérve az adóbevételekre és hátralékok-
ra, valamint a bevételekből megvalósuló 
önként vállalt feladatokra, támogatásokra 
fordított költségek nagyságára, valamint a 
2018-ban megvalósult fejlesztésekre.     

A harmadik részben tájékoztatást nyúj-
tott a 2019. évi tervekről, célokról, fejlesz-
tésekről mint a piacfejlesztés, óvodabővítés, 
kerékpárút építés, sporttelep korszerűsítés. 

A közmeghallgatás során Tanyi István 
helyi lakos hívta fel a figyelmet a Petőfi utca, 
Deák F. utca és Városkert utca közötti szaka-
szán tapasztalható közlekedési állapotokra, 
melyen véleménye szerint az érintett szakasz 
egyirányúsításával lehetne javítani. 

C. Tóth János hozzászólásában kifejezte 
örömét a polgármester előadásában hallottak 
alapján, a megvalósult, a folyamatban lévő és 
tervezett fejlesztések vonatkozásában. 

A városgyűlés zárásaként Tóth József 
polgármester megfogalmazta a jövőképet 
a kilátások, a kockázatok, a remények és a 
félelmek tükrében. „Továbbra is cél, hogy 
Polgár biztonságos hely legyen, ahol a szol-
gáltatások a helyi igényeknek megfelelően 
tudjanak teljesülni. Összeségében egy él-
hető város kialakítása, fenntartása a cél 
azzal együtt, hogy a település tiszta, ren-
dezett, biztonságos, és virágos legyen.”

Molnár Jánosné, szerk. 

Az idei évben is több helyi lakos és 
szervezet ajánlotta fel fenyőfáját, hogy 
ékes dísze legyen városunk főterének. 
Ezúton is megköszönjük a felajánláso-
kat, melyek közül a felkért zsűri  nehéz 
döntéssél ugyan, de kiválasztotta a ma-
gassága, alakja szerinti legmegfelelőbb 
fenyőt, melyet a FORNETTI Kft. ajánlott 
fel.  A Városgondnokság közreműködé-
sével kerül felállításra és feldíszítésével, 
fénypompájával meghitt, karácsonyi 
hangulatba öltözteti közösségi terünket.  

Molnár Jánosné, szerk. 

Kedves Polgáriak!
Karácsony közeledtével a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület újból fel-

hívással fordul  minden jólelkű polgári lakoshoz. A 8 évvel ezelőtt elindított ado-
mány gyűjtő akciónkat, - amelyhez az elmúlt években csatlakozott a Vöröskereszt 
Helyi Szervezete, - ez évben is folytatjuk. A polgári rászoruló családok megsegíté-
sére várjuk az Önök javaslatát pontos névvel és lakcímmel rövid indoklással.

2018. december 20-án csütörtök 10-15 óra 
2018. december 21-én péntek 10-15 óra
2018. december 22-én szombat 9-11 óra  
Várjuk a felajánlásokat, a főtéren felállításra kerülő adomány gyűjtő sátorban,  

ahol tartós élelmiszereket és pénzadományokat gyűjtünk.
Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület

Változás a piac működésében!
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy 2019. január 7-én megkezdődik a Piactér 

munkaterület átadása, így január 8-án már a Móricz úti ideiglenes helyen nyitja 
meg kapuit a piac. 

Polgármesteri Hivatal
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te mondandóját, majd így folytatta  „az 
elmúlt évtizedben jelentősen átrendeződ-
tek a  foglalkoztatási viszonyok, míg ko-
rábban jellemzően a mezőgazdaság adta 
a lakosság nagy részének a megélhetését, 
addig mára ezt a szerepet átvették a hely-
béli és környékbéli városok ipari létesít-
ményei.”  

Szólt az elmúlt 25 évben történt inf-
rastrukturális fejlesztésekről (oktatási-
nevelési, egészségügyi, kulturális intéz-
mények, városháza és főtér), valamint 
megemlítette a jövőbeni célokat, a még 
hiányzó, de szükséges szociális intéz-
mény megvalósítását, a strandfürdő 
felújítását, a városi sportcsarnok létesí-
tését.

Jó példaként emelte ki az idősek tá-
mogatására kidolgozott „Polgári segítő 
kezek” programot, illetve CSOK+Polgár 
programot, amelynek kapcsán statisz-
tikai adatokkal alátámasztva mutatta 
be azt, hogy az önkormányzati lakástá-
mogatás hatására 2015. év óta már nem 
csökken a város lakosságszáma. Kiemel-
te, hogy bár tűzifa biztosításhoz kor-
mányzati támogatásban nem részesül a 
település, mégis évente 15 millió forin-
tot fordít az önkormányzat a  rászoru-
ló családok ilyenkénti megsegítésére. A 
városi rendezvények közül kiemelte a 
hagyományőrző programokat, benne a 
„Polgári Hurka-pite” Fesztivált, melyet 
az elmúlt 5 évben az egyik leglátogatot-
tabb és legsikeresebb rendezvényként 
könyvelhetünk el.  

„Azt szeretnénk, hogy Polgár békés, 
tiszta, rendezett és virágos város legyen, 
erre hívjuk a polgáriakat, ami mellett 
természetesen szükséges, hogy további 
fejlesztéseket is végezzünk” – zárta gon-
dolatait Tóth József polgármester.

Megyegyűlés Polgáron
Jubileumi év az idei városunk életé-

ben, hiszen 25 évvel ezelőtt  kapta visz-
sza Polgár a városi rangot. A 2018-as év 
rendezvényei a jeles alkalomhoz kapcso-
lódva kerültek megrendezésre, melynek 
nyitó programja az április 26.-i ünnepi 
képviselő-testületi ülés, a záró eseménye 
pedig a november 9-én  a Megyegyű-
lés városunkban megtartott ülése volt.  
E megtisztelő eseményen a közgyűlés 
24 fős testülete mellett meghívottként 
vettek részt a környékbeli települések 
polgármesterei, városunk képviselői és 
bizottsági tagjai, az intézményvezetők, 
a helyi közélet szereplői valamint a köz-
gyűlés által tárgyalt  napirendek elő-
adói.

A Megyegyűlés megkezdése előtt Tóth 
József polgármester, mint házigazda üd-
vözölte a jelenlévőket, majd dr. Tiba Ist-
ván országgyűlési képviselő osztotta meg 
gondolatait. Kiemelte, az igaz, hogy más 
politikai oldalhoz tartozik Ő és a város 
polgármestere, a sportból vett hasonlattal 
szólva „más csapatnak szurkolnak” de ez 
nem akadálya a közös munkának, hiszen 
mindkettőjük közös célja, hogy a telepü-
lés minél jobban működjön és fejlődjön. 
Bizakodva szólt a Folyás-Újszentmargita 
alsóbbrendű utak rossz állapotában be-
következhető javulásról, mivel a Magyar 
Vidék Falu Program keretében lehetőség 
nyílik úthálózat fejlesztésre, mely az el-
következő évek feladata lesz. 

A köszöntőket követően C. Tóth János 
városunk díszpolgára mutatta be a hall-
gatóságnak Polgárt, mint hajdúvárost, 
ismertette településünk múltját. Törté-
nelmi visszatekintését egészen az 1229-
es évektől kezdte, amikor is a Váradi 
Regestrum elsőként említi meg Polgár 

nevét. Megtudtuk, hogy a történelem fo-
lyamán többször elnéptelenedett, majd 
újra benépesült településünk, volt az esz-
tergomi érsek birtokában, majd az egri 
káptalanhoz került. Záró gondolataiban 
kiemelte, hogy a hajdúk betelepítésének 
idején, hetedik hajdúvárosnak jelölték ki 
Polgárt. 

A bemutatkozó előadás következő 
elemeként Gencsi Zoltán ismertette és 
elevenítette fel Dr. Dely Mátyás egykori 
állatorvos életét. A legendás hírű pusztai 
állatorvosról fellelhető irodalmak, do-
kumentumok és képanyagok felhaszná-
lásával érdekes előadásban követhették 
nyomon a jelenlévők e nevezetes ember 
munkásságát,  melyet az előadó az idén 
könyv formájában is összeállított. 

Polgár bemutatkozásának zárásaként 
Tóth József polgármester prezentáció 
keretében mutatta be a város újkori 
történetét, benne az önkormányzat ak-
tuális fejlesztéseit. „Városunk az utak 
találkozásában fekszik, hiszen több autó-
pálya kapcsolattal is rendelkezik” – kezd-



2018. december PolgárTárs 5. oldal

Megyegyűlés Polgáron

A városbemutató részt követően megkezdte munkáját a me-
gyei közgyűlés, melynek keretében 8 témában hozott döntést. 
Elsőként tájékoztató hangzott el a megyét érintően a közleke-
désfejlesztés aktuális helyzetéről, magában foglalva a közúti, 
vasúti és a kerékpárúti fejlesztéseket is. Az útfejlesztések köré-
ben térségünket érintően szó volt az M3-M35 autópálya, gör-
beházi csomópont fejlesztéséről is. Az I. ütemben megvalósított 
csomópont nem tartalmazza a Nyíregyháza-Debrecen (C ág), 
és a Debrecen-Nyíregyháza (D ág) irányú forgalom csomó-
ponti összekötő ágait. A két új csomóponti ág gazdaságos üze-
meltetése érdekében üzemi forduló kialakítása szükséges, így a 
tervek szerint megvizsgálásra kerül annak a lehetősége, hogy 
Görbeháza település számára a gyorsforgalmi hálózathoz tör-
ténő közvetlen kapcsolat hogyan biztosítható, lehajtó, felhajtó 
vonatkozásában. 

Szó volt továbbá a 3315-ös alsóbbrendű úthálózat állapotáról is, 
nevezetesen a Folyás és Újszentmargita települések közötti 9 km 
hosszú szakaszról, melynek felújítását a szakbizottság is támogat-
ta. A Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság elnöke Ménes 
Andrea elmondta a bizottsági javaslat ismertetése során, hogy 
Újszentmargita település jelezte a bizottság felé ezt a már hosszú 
évek óta fennálló útproblémát, és befogadva a jelzést, a napirend 
elfogadását, az érintett útszakasz felújításával javasolják elfogadás-
ra. Pajna Zoltán  közgyűlési elnök elmondta, hogy a felújítási terv-
ben szerepel a Tiszafüred-Polgár közötti úthálózat, mintegy 47 km 
hosszban történő felújítása, három részre bontva.

A napirend keretén belül, kapcsolódva a kerékpártúthálózat 
megvalósítása témához Tóth József polgármester, közgyűlési 
tag jelezte a projekt megvalósítása kapcsán felmerült problé-
mát. A Polgár-Tiszaújváros közötti kerékpárút építési  hatósá-
gi engedélyezése során kiderült, hogy az egyik érintett útsza-
kasz művelési ágból való kivonása nem történt meg, ezért nem 
adható ki a jogerős építési engedély. Annak idején, az állami 
útberuházás kapcsán, a polgári elkerülő út megépítése során, 
nem történt meg az érinett útszakasz szántó művelési ágból, ki-
vett közút ágba történő átsorolása, ami jelen esetben akadálya 
a jogerős építési engedély kiadásának, így a kerékpárút építési 
munkálatok megkezdésének. Tóth József polgármester az ülé-
sen jelen lévő Szoták Zoltánt, a Magyar Közútkezelő megyei 
vezetőjét  és Pántya Józsefet, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tő Zrt, útfejlesztési igazgatóját is kérte a probléma érzékelésére, 
valamint annak megoldásában történő közbenjárására. 

A közgyűlés tagjaként hangsúlyozta azt is, hogy egyetértett a 
szakbizottság javaslatával, valóban nagyon szükséges a Folyás-
Újszentmargita útszakasz felújítása, mely jelenlegi állapotában 
igen balesetveszélyes.

A napirendek sorában egyhangúlag támogatta a közgyűlés 
Hajdúböszörmény Város megyei jogú várossá nyilvánításának 
kezdeményezését. Hajdúböszörmény a megye második legna-
gyobb városa, 31 ezer fő lakosával a régió negyedik legnépesebb 
települése, országos viszonylatban a 4. legnagyobb területi kiter-
jedéssel. Az érvek mellett szól továbbá, hogy a hajdúböszörményi 
önkormányzat olyan közszolgáltatásokat biztosít, amelyek saját 
területén túl a megye egészére, vagy nagy részére kiterjednek. 
Az ott működő bíróság, ügyészség és közjegyzők illetékességi 
területe 8 környező településre terjed ki. A városban az alap- és 
középfokú oktatás mellett a felsőoktatás is biztosított. Az ülésen 
jelen lévő Kiss Attila, Hajdúböszörmény polgármestere elmond-
ta, hogy városuk évszázadokig a térség vezető szereplője volt, a 
legnagyobb hajdúváros. A megyei város jogcímét 1950-ben ve-
szítette el, melyet most szeretnének visszakapni, mellyel a megye 
pozíciója is erősödne. A döntéshozatal során megfogalmazódott, 
hogy a város történelmi múltjára és jelenlegi gazdasági jelentő-
ségére tekintettel támogatják a kezdeményezést, melyben a végső 
döntést majd a Kormány hozza meg. 

A továbbiakban elfogadta a közgyűlés a Cselekvő közösségek 
projektről szóló tájékoztatót, melyben átfogó képet kaptak a 
megyét érintőan az egyes operatív programok keretében meg-
valósuló projektekről valamint jóváhagyta Hajdú-Bihar Megye 
Befektetés-ösztönzési Stratégiáját. 

Az ülés hivatalos részét követően, a megyei önkormányzat 
vezetése, - Olajos Istvánné Kuratórium elnök életút és életmű 
megemlékezését követően- fejet hajtott és elhelyezte a tisztelet 
koszorúját Barankovics István szobránál. A polgári program zá-
rásaként a megyei közgyűlés tagjai és a meghívott vendégek ellá-
togattak az Ipari Parkba, a Berger Házak Zrt. gyártó csarnokába, 
ahol betekintést kaptak  a jelenkor legmodernebb faház szerke-
zetének és gerendaház építésének gyártási technológiájáról. 

Molnár Jánosné, szerk.
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Ünnepre készülve, népszerű közösségi programként, immár har-
madik éve szervezi meg az Ady Endre Művelődési Központ és Könyv-
tár a karácsony előtti Mézeskalács Műhelyek foglalkozásait. 

Idén november 22-én és 29-én, csütörtökönként délután, az Intéz-
mény előcsarnokában a Naplemente Idősek Klubja tagjai és Molnár 
Marianna klubvezető közreműködésével nyerhettek betekintést a 
résztvevő gyerekek és anyukák a mézeskalács-készítés fortélyaiba. A 
felnőttek és a nagyobb lánykák hasznos tanácsokat kaphattak gyakor-
lott segítőinktől, akik helyben is bemutatták az tészta összeállításának 
folyamatát, míg a kisebbek örömmel szaggatták a különböző formá-
kat és pakolták azokat a tepsikbe. Kis idő elteltével finom, gőzölgő 
mézeskalácsok kerültek ki a sütőből, íncsiklandó illatukkal megtölt-
ve az egész házat.  Az előre elkészített sütiket mint minden évben, 
most is Gálné Tóth Ilona „díszítőmester” segített széppé varázsolni. 
A különböző minták, praktikák és technikák bemutatása mellett is-
mertette a hab-, illetve mázkészítés eljárásait a lelkes mézesezőknek. 
Remek hangulatban telt, és igazi három generációs családi program-
má teljesedett ki ez az ünnep előtti program, ahol a nagyi, az anyuka 
és gyermeke(i) egy igazán tartalmas és lelkiekben is örömteli délutánt 
tölthettek együtt. A szépen díszített kalácsok pedig, ajándékként is 
kiválóak. Hiszen, adni jó, és a saját magunk által, szeretettel készített 
ajándék a legértékesebb.

Péterné Kiss Petronella

A karácsonyi ünnepkör részeként, december első hetében elkezdő-
dött az Advent ideje, a lelki felkészülés négy héten át tartó időszaka.  
Vasárnaponként a növekvő fény szimbólumaként, az adventi koszorú-
kon sorban fellobbannak a hit, a remény, az öröm és a szeretet lángjai. 

Városunkban is elkezdődött a felkészülés az Ünnepre, hiszen ok-
tatási és nevelési intézményeinkben már próbák zajlanak. A versek, 
műsorok gyakorlása közben pedig a gyermekek lelkében is növekszik 
a csodavárás. A Főtér feldíszítve várja közönségét, benne a város ad-
venti koszorújával valamint, a Polgári Csemete Szociális Szövetkezet 
jóvoltából betlehemi jászollal, élő állatokkal. A művelődési központ és 
könyvtár is bővelkedő programokkal készült a kikapcsolódni, ünne-
pelni vágyók számára. 

December 2-án, vasárnap az első adventi gyertyagyújtás alkalmá-
val a téren felállított standokban forró tea, fűszeres, forralt bor és az 
Élet Virága Egészségvédő Egyesületnek köszönhetően ízletes herőce 
fogadta az odalátogatókat. Az újtikosi Borockás Néptáncegyüttes ha-
gyományőrző, betlehemes játéka egy hangulatos és szemet gyönyör-
ködtető műsorral  örvendeztette meg a közönséget. Kapin Albert, a 
Polgári Csemete Szociális Szövetkezet elnöke, ünnepi beszédében el-
mondta, hogy bár, az év utolsó hónapja az adventi várakozás misztéri-
umában telik, mindig várakozunk. S a várakozás, mint pókháló, át- és 
átszövi az egész életünket. Hiszen, mindig várunk valamire, Valakire. 
Hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy a világ növekvő zajában az em-
berek igyekezzenek kicsit jobban befelé figyelni és egymás felé fordul-
ni, hogy ne csak akkor értékeljük a jót, amikor már elvesztettük.  

Péterné Kiss Petronella

Kellemes és szórakoztató kikapcsolódás várta azokat az érdeklő-
dőket, akik november 24-én, szombat esti programként a Művelődési 
Központban fellépő Black Star és a BRIDGE zenakar koncertjét vá-
lasztották. A több mint öt évtizede zenélő Black Star együttes most is 
hozta a tőle megszokott hangulatot, felidézve a 60-as, 70-es évek zenei 
stílusát, népszerű nótáit, időutazásba repítve a hallgatóságot. Számai-
kat minden esetben vastaps követte. 

A Black Start követően új polgári formációként ismerhettük meg a 
BRIDGE zenekart, akik ezen az estén mutatkoztak be először és léptek 
fel nyilvános rendezvényen. A hattagú zenekar igazi fesztiválhangu-
latot hozott, neves hazai előadók (Wellhello, Halott Pénz, Kowalsky 
meg a Vega, The Beabers, stb.) legjobb dalaiból válogatott számaikkal, 
melyhez bónuszként párosult a magával ragadó színpadi látványkép. 

A telet idézve, már-már meghitt karácsonyi hangulatot okozva él-
vezhettük az  egy színpadon, együtt éneklő három generáció előadá-
sában a „Hull a hó” saját szerzeményt, mely méltó befejezése volt e 
zenei esetének. Várjuk a következő koncertet!

Molnár Jánosné, szerk. 

Illatos mézes-műhely Advent misztériuma

Generációk zenéje 

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük Polgár város Tisztelt lakosságát és a jogi 

személyeket, hogy
 a karácsonyi ünnepekre és az újévre való tekintet-

tel az alábbiak szerint módosulnak a 
hulladékszállítási időpontok: 

Áthelyezett szemétszállítási napok:
2018. december 25. (kedd) helyett
2018. december 22. szombat

2018. december 26. (szerda) helyett
2018. december 23. vasárnap

valamint
2019. január 1. (kedd) helyett

2018. december 29.  szombat

A megszokott helyen az elszállítani kívánt hulladékot 
kérjük reggel 6 óráig helyezzék ki.

   
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós 1. sz.
Tel.: 52/561-375

e-mail: hhgkft@freemail.hu; titkarsag@hhgkft.hu; 
web: www.hhgkft.hu
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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!

Gondolatok az 
egyházi évről

Az időnek van egy titokzatos körforgása, miközben a Föld naponta 
megfordul tengelye körül, körbe jár, s míg a Föld egy év alatt megke-
rüli a Napot, követi egymást a tavasz, a nyár, az ősz és a tél. Ebben a 
körforgásban Advent 1. vasárnapján új egyházi évet kezdünk, amely-
nek hármas jellege van. 

Megemlékezés. Amint egy család megemlékezik a születésnapokról, 
házassági évfordulókról, halálesetekről, jeles eseményekről, úgy az 
Egyház családja is megemlékezik Isten nagy tetteiről. Adventben gon-
dolunk a mennyei Atyára, aki nem hagyta magára a bűnbeesett em-
bert, hanem Szabadítót ígért, Karácsonytól mennybemenetelig Jézus 
életének eseményeit idézzük fel, Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelére 
emlékezünk.

Megvalósulás. Az egyházi évben nem csupán múltbeli eseményekre 
emlékezünk, hanem Isten a jelenben is cselekszik. Mennyei Atyánk 
ma sem hagyja magára gyermekeit, Ő ma is föl akar emelni a bűnből, 
Jézus ma a mi lelkünkben, mint Betlehemben kíván megszületni és 
növekedni akar, s a Szentlélek a mi életünkbe is el akar jönni.

Kiosztás. Isten ma is adja, osztja égi kincseit, ajándékait, ahogy cse-
lekedte a múltban, amikor történtek az adott események. Ez a kiosztás 
az Egyház által történik.

Miközben az idő körbe jár, az esztendők telnek, az idő halad. Az idő 
előre haladásával a gyümölcs érett és zamatos lesz. Az ember szemé-
lye is érhet, szeretetével ízt adhat. Hasonlóképpen az egyházi évben is 
miközben úja és újra átéljük az Adventet, Karácsonyt, Húsvétot, Pün-
kösdöt, haladhatunk előre, növekedhetünk hitben, szeretetben!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok városunk valamennyi lakójának 
boldog, új egyházi évet. 

Maga László atya

Ünnepi miserend:
Dec. 24. Hétfő 18.00 Pásztorjáték

24.00 Éjféli szentmise
Dec. 25. Kedd Karácsony 1. napja 9.30 Ünnepi szentmise

Dec. 26. Szerda, Karácsony 2. napja 9.30 Ünnepi szentmise
Dec. 31. Hétfő 17.00 Évvégi hálaadás szentmise

Jan. 1. Kedd 9.30 Ünnepi szentmise

Azt gondolom, hogy a karácsonyi ünneplésünk, sőt már az ünnepre 
készülésünk is, erre a kérdésre adott válaszunktól függ. Attól, hogyan 
tekintünk mi magunk a karácsony szent ünnepére. Mennyire hatja át 
szívünket-lelkünket Jézus Krisztus születésének csodája? 

De ne is szaladjunk ennyire előre, maradjunk még egy kicsit a ké-
szülődésnél. Hiszen minden alkalmat, annak minőségét az határozza 
meg, hogyan vagy milyen módon készülünk rá. Így önmagunkba te-
kintve először is erre a kérdésre keressük meg a választ. Még mielőtt 
azt gondolnád arra vagyok kíváncsi, hogy mennyi díszt vagy ajándé-
kot szereztél már be, nem erről van szó! Sokkal inkább arról, hogy 
mennyire öltöztetted már ünneplőbe a szíved belső szobáját? Bizony 
ez nagyon nehéz dolog. Hiszen az ünnep közeledtével a világ nemhogy 
lelassulna, hanem méginkább felgyorsul. Az emberek sokkal inkább 
hasonlítanak a megzavart hangyaboly lakóihoz, mint a szeretet ünne-
pére készülődő emberiséghez. Szóval nyugodt szívvel kimondhatjuk 
azt, hogy az igazi és szívből jövő készülődés igencsak megnehezített. 
S ehhez tartozik még az is, hogy egyre többen úgy tekintenek a kará-
csonyra, mint egy olyan divatelemre, amely egyre inkább halványodik 
és csak teher. 

Rengeteg ehhez hasonló véleményt és körülményt vehetnénk még 
számba. De a lényeg az, hogy mindezek ellenére rátaláljunk mi ma-
gunk, csendes készülődésünk közepette, a bennünk megszületni 
akaró csodára.  

Mert valójában erről van szó! Hiszen nem véletlenül választot-
ta Megváltónk sem annak idején az egyszerű, de nagyszerűvé lett 
jászlat, a palota, a csillogás helyett. Hanem éppen azért, hogy ne a 
külsőségek határozzák meg az ő földre jövetelét, az emberek örömét. 
Hanem az az örömhír, amit magával hozott. Olyan jó, hogy erre 
az Istentől kapott ajándékunkra évről évre felhívja a figyelmünket 
méginkább a karácsony ünnepe. Így ad erről tudósítást a karácsonyi 
angyal:

„Ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, 
amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma 

nektek...” Lukács 2,10
Valóban, ha ez az örömhír lesz a mi készülődésünk és ünnepünk 

középpontjában, akkor válik megélhető valósággá a karácsony. De 
addig amíg ez csak egy mellékes pásztorjáték szövegrészlet, addig 
hihetetlen mese lesz az egész számunkra, amelytől már szabadul-
nánk is, hogy haladjunk tovább a teendőinkkel...

Azonban az angyal üzenete, ma is és nekünk is szól, hirdetve a 
lényeget, az igazi ünnepet. Kívánom kedves Olvasó, hogy úgy tudd 
megélni az adventi napjaidat, mint aki napról napra érzi és tudja 
éreztetni ezt az örömet, hiszen Megváltónk született!

Birikiné Király Dalma, református lelkipásztor

 - Avagy mesés történet-e a 
számunkra a karácsony vagy 
pedig megélhető valóság?

Karácsonyi rege, ha 
valóra válna...

Polgári Református Missziói Egyházközség
Decemberi alkalmai

December 16. advent 3. vasárnapja 09:00
December 24. szenteste 16:00

December 25. karácsony 1. napja 09:00 
úrvacsorás istentisztelet

December 31. óévi istentisztelet 09:00
Szeretettel várjuk gyülekezeti közösségünkbe!
Helyszín: református templom, Taskó u. 118.
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Suli Hírek Ovi Hírek

JAGSZI Hírek

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium felkérésének eleget téve 
az óvodánk csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési Hét kampányá-
hoz, amelynek központi témája a „Méregtelenítsünk” szlogen köré épült. 
E mellett kiemeltük a  hulladékmennyiség csökkentésének a fontosságát, 
valamint a hulladékká vált anyagok újrahasznosításának a jelentőségét. 

A hét keretében olyan plakátok készültek, mellyel felhívtuk a figyelmet 
a háztartásokban keletkezett veszélyes és egyéb hulladékok mérséklésére. 

A „Környezetbarát tisztítószerek” bemutatásával ötletet adtunk a kör-
nyezetünkre ártalmas tisztítószerek helyettesítésének módjára. 

Az óvodai csoportokban a szelektív hulladékgyűjtés jól bevált minden-
napos gyakorlata mellett a kisgyermekek az ismereteiket a Kukatündér 
társasjátékokkal mélyítették tovább. 

A hét legizgalmasabb része a szülők által hulladék anyagokból készített 
tárgyak, játékok kiállítása volt. A Bessenyei óvoda aulája megtelt a kreatív, 
ötletesen és igényesen elkészített alkotásokkal. A gyerekek nagy izgalom-
mal várták az eredményhirdetés napját. Titkos szavazáson ők is voksol-
hattak az általuk legszebbnek tartott alkotásokra. Boldogan vették át a 
jutalmul kapott emlékérmet és a djjazottak az oklevelet. Büszkék voltak 
szüleikre, családtagjaikra, hiszen ők valósították meg elképzeléseiket. A 
Móra úti óvodában ügyes kezű gyerekek és óvónénik alkotó fantáziájából 
sok szép, ötletes játék készült újra hasznosítható anyagokból. Ezeket ki-
állításon csodálhatták meg a szüleik. A gyermekeink nevében: köszönet 
minden alkotónak!

Tóth Tiborné, óvodapedagógus

Hulladékcsökkentési hét az 
óvodában

A november iskolánkban az egészségvédelemről és a pályaorientá-
cióról szólt.

Olyan délutáni programokat szerveztünk diákjainknak, amik kö-
zelebb viszik őket testi-lelki egészségük megőrzéséhez. A felső tago-
zaton az 5-6. és a 7-8. évfolyam mérte össze erejét sportvetélkedőkön, 
a foglalkozásokat Bojti István és Szabó József testnevelők szervezték. 
Kézügyességüket és kreativitásukat is fejleszthették az egészséges ét-
lap és a papírhajtogatás készítésekor Deli Istvánné és Török Mihály 
pedagógusok irányításával. A teázási ismereteiket bővíthették Bodnár 
Katalin tanárnő segítségével, valamint vetélkedhettek a témakörben 
Pető Erika és Szabó Erzsébet tanárnők által vezetett délutánon. Al-
sósaink is kreatívan indultak neki a programoknak: plakátokat ké-
szítettek, zöldség és gyümölcs szobrokat formáztak, vitaminsalátát 
állítottak össze, s reggeli tornával kezdték napjaikat tanítóik közre-
működésével.

2018. november 15-én iskolánkban második alkalommal ren-
deztük meg a szakmákkal való ismerkedés napját. A 7-8. évfolyam 
Tiszavasváriba látogatott el a középiskola tornacsarnokában meg-
rendezett „Állásbörze és nyílt nap” rendezvényre. A többi évfolyam a 
Mentőállomáson, a helyi postahivatalban, szakrendelőben tájékozó-
dott a munka világáról, előadásokat hallhattak, kisfilmeket nézhettek 
meg különböző szakmákról. Ezúton is köszönjük a segítő intézmé-
nyek és dolgozók közreműködését.

A Hajdúnánási Rendőrkapitányság „Gyermek Iskola Kupa” néven 
közlekedési ismeretek témakörben vetélkedőt hirdetett alsó tagoza-
tos tanulók részére. Intézményünket Tunner Attila, Mézes Nikolett, 
Bölcskei Zoltán és Tóth Lili képviselték. A kisiskolások nagyon ügyesek 
voltak, s bejutottak a Hajdú-Bihar Megyei Balesetmegelőzési Bizottság 
által meghirdetett megyei döntőbe. Tanulóink felkészülését segítette 
Tunner Norbert iskolarendőr, kinek munkáját ezúton is köszönjük. 

Petrikné Sereg Ildikó

EFOP pályázat 
keretében a Hajdú-
böszörményi Tan-
kerületi Központ 
sikeresen pályázott 
tanulást segítő inf-
rastrukturális fej-
lesztések témában, 
mellyel összesen 
a fenntartásában 
lévő 11 iskolaépü-

let felújítása, korszerűsítése valósult meg 705.155.597 Ft-ból, köztük 
a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Móricz úti tagintézménye 
is, 36.200.000 Ft támogatási forrásból. A projekt során megvalósult 
a vizesblokkok teljes körű korszerűsítése, felújítása, tíz tanteremben 
a táblavilágítás kiépítése, a bejárati szélfogó ajtó és valamennyi tan-
terem, valamint a nevelői szoba ajtajának cseréje, megújult a torna-
szoba padlózata, valamint a világítás, továbbá a hatékonyabb fűtés ér-
dekében a kazánok cseréje is megtörtént. A pályázati forrásból jutott 
sporteszközökre, tantermi berendezésekre, a nevelőszoba bútorzatára 
és  kültéri padok beszerzésére is. 

A projektátadó ünnepségre 2018. november 22-én került sor, me-
lyen Tóth József polgármester köszöntötte a jelenlévőket és egyben 
kifejezte örömét, hiszen a fejlesztéssel korszerűbb feltételek között 
tanulhatnak a gyerekek.  

Molnár Jánosné, szerk.

Iskolakorszerűsítés 
pályázat útján BSZC JAGSZI

POLGÁR 
Kiss Ernő utca 10.

Tel.: 52/391-544
www.jagszi.sulinet.hu

Indítandó képzéseink a 2019/2020 tanévben
NAPPALI OKTATÁS SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS 4+1 év
•  Kereskedelem ágazat
	  Eladó (mellékszakképesítés)
	  Kereskedő (érettségire épülő szakképesítés)
•  Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat 
	  Vállalkozási ügyintéző (mellékszakképesítés)
	 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 
   (érettségire épülő szakképesítés)

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS 3 + 2 év
• Eladó • Pincér • Szakács • Pék-cukrász
A szakképesítés megszerzése után iskolánkban lehetőség van 
az érettségi bizonyítvány megszerzésére is 2 év alatt.

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ SZAKKÉPZÉS 1 év
• Logisztikai ügyintéző • Informatikai rendszergazda



2018. december PolgárTárs 9. oldal

Anyakönyvi Hírek

Foci Hírek
Őszi bajnokként várja a folytatást a PIAC!
Régen látott stabil, és meggyőző teljesít-

ménnyel rukkolt elő Polgár együttese! Si-
került átmenteni, az előző bajnokság végén 
mutatott formát az idei szezonra. Az újon-
nan érkezett játékosok beilleszkedtek és a 
hazai focistákkal együtt egy komplett, ösz-
szeszedett csapat képét mutatták a városnak 
az ősz folyamán. Hajdúdorog nem indított 
felnőtt csapatot a bajnokságban, ennek tuda-
tában Polgár az ősszel lejátszott 13 meccsből, 
11 alkalommal győzedelmeskedni tudott, 
csupán 2 alkalommal hagyta el vesztesként 
a pályát. Bravúros eredmény PIAC együtte-
sétől! A bajnokságból 3 mérkőzés maradt ta-
vaszra, utána a két csoport (északi, déli) első 
5 helyezettje játszik egymással oda-vissza 
vágós rendszerben. Új csapatok, új helyszí-
nek, a gárda célja azonban tavaszra az, hogy 
megnyerje a megyei II. osztályt. Utánpótlás 
csapataink (U-7;U-9;U-11;U-13) a Bozsik 
tornákon és fesztiválokon rendszeresen részt 
vettek, és Dohány László utánpótlásedző ko-

ordinálása mellett egyre jobban szerepelnek 
a fiatal futballpalánták. Ifjúsági fronton, Rácz 
Ferenc legénysége az ősszel kicsit hullámzó 
teljesítményt nyújtva a tabella 4. helyén fog-
lal helyet, tavasszal egyértelműen a dobogó 
valamelyik lépcsőfoka az együttes célja! 

Ezúton szeretném megköszönni az edzők-
nek az egész éves munkát, név szerint Kö-
vér Zsoltnak, Rácz Ferencnek, és Dohány 
Lászlónak. Köszönjük Polgár Város Önkor-
mányzatának az egész éves támogatását. Kö-
szönjük segítőinknek és szponzorainknak 
a közreműködést, név szerint a Krup-Hús 
Kft-nek, Gö-Rita Kft-nek, Minibörze Bútor-
kereskedésnek, Fotfa Kft-nek, Kongó-pres-
szónak. A csapat és az egyesület elnöksége 
nevében Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Eredményekben Gazdag Új Évet kívánok 
valamennyi polgári lakosnak, szurkolónak, 
sportbarátnak!

Tóth Máté, PVSE Szakosztályvezető

2018-2019
Északi bajnokság megyei II. osztály felnőtt. 15. forduló után

*Hajdúdorog csapata nem indított felnőtt csapatot a bajnokságban.

Tiliczky Ágota: Az én városom
Amikor reggel felébredek,
az én városom álmosan szendereg.
Amikor megszólal a harangszó,
az én városom oly haza hívó.
Amikor nézem a tájat,
eltűnik a szívemből a bánat.
Amikor este feljönnek a csillagok,
az én városom még szebben ragyog.
És ez mind szép oly nagyon,
hogy elfeledni nem tudom.
Itt lakik a kedvenc lovam, itt tanulok,
s máshol nem lennének ezek a csodás pillanatok.
És ha kérdi bárki tőlem 
én azt válaszolom:
Polgár a legjobb város a világon!

Az Én városom c. versíró 
pályázat gyermek kategó-
riájának különdíjas verse.

Házasságot kötött:
Makrányi Anett és Ládi Miklós Gergely

Akiket újszülöttként 
köszöntünk: 
• Horváth Natália

• Tóth Kristóf
• Lengyel Lotti

• Barta Benedek
• Erdei Linett Anna

• Czaga Janka
• Osbáth Jusztin
• Szarka Milán

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk:

• Pető István élt: 76 évet
• Lajtos Béla élt: 82 évet
• Horváth Kálmánné 

szül.: Tóth Katalin élt: 74 évet
• Nagy Balázs élt: 85 évet
• Kovács Attila élt: 48 évet

• Suhajda Istvánné szül.: Pál Katalin 
élt: 82 évet

• Markovics Tiborné 
szül.: Sándor Ilona élt: 74 évet

• Bari Gyula élt: 69 évet
• Elek Lászlóné szül. Szőke Bernadett 

élt: 89 évet
• Ganyi Péter élt: 54 évet

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik Lajtos Béla temetésén megjelentek, 
ravatalára virágot helyeztek, gyászunk-

ban részvéttel osztoztak. 

A gyászoló család
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Szilveszterrel kapcsolatos felhívás!
Pirotechnikai termék csak működési engedéllyel rendelkező 

nyílt árusítású üzletből, vagy forgalmazó raktárkészletből vásá-
rolható meg. A legális forgalmazási helyeken szakképzett piro-
technikus dolgozik, aki felvilágosítást is adhat a termék haszná-
latáról. Az illegális árusoktól vásárolt termékek minősége nem 
ellenőrzött, a termékekről a magyar nyelvű használati útmutató 
általában hiányzik, ezért a működtetésük rendkívül balesetveszé-
lyes. Magánszemély továbbra sem birtokolhat, és használhat fel 
petárdát! A rendőrség a petárdát birtokló és használókkal szem-
ben szabálysértési eljárást kezdeményez, akik akár százötvenezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújthatók. 

Saját maga és környezete biztonságának megóvása érdekében 
fordítson kiemelt figyelmet az alábbiak betartására!

Tűzijáték terméket kizárólag engedéllyel rendelkező forgalma-
zótól, magyar nyelvű használati utasítással ellátva vásároljon! Ne 
vásároljon lejárt felhasználhatósági idejű terméket! Az el nem zárt 
pirotechnikai terméket felügyelet nélkül sose hagyja, valamint 
úgy tárolja azokat, hogy a gyerekek ne férhessenek hozzá! Olvassa 

el a használati útmutatót, és mindig tartsa be az abban foglaltakat! 
A termékeket ne szerelje szét, és ne alakítsa át! A hibás terméket 
felhasználni tilos, azt a vásárlás helyére vissza kell szállítani! A ter-
mékek jelentős része csak szabadtéri felhasználású, ezért beltérben 
soha ne működtesse azokat! Kézben tartva ne működtessen tűzijá-
ték terméket, és soha ne hajoljon fölé! Győződjön meg arról, hogy 
függőleges irányban semmilyen akadály nincs a termék útjában, 
és oldalirányban tartsa be a használati útmutatóban szereplő biz-
tonsági távolságokat!

Pirotechnikai termékeket csak az előírásoknak megfelelően, 
fokozott óvatossággal használják, vigyázzanak, hogy szórako-
zásuk ne veszélyeztessen másokat!  

Ezúton kívánok Polgár Lakosságának saját és munkatársaim ne-
vében Boldog, Békés bűn-és balesetmentes Karácsonyi Ünnepeket és 
Sikerekben Gazdag Boldog Új Esztendőt! 

        
Monoki Viktor r. alezredes, őrsparancsnok  

Gyalogosok, kerékpárosok 
figyelem!

Köztudott, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok a közúti 
közlekedés legvédtelenebb résztvevői, hiszen az ő testüket egy 
esetleges baleset során semmi nem védi. Ezért ha a baleset-
nek gyalogos vagy kerékpáros a részese soha nem az a kérdés, 
hogy történt-e személyi sérülés, hanem az, hogy annak milyen 
a foka: könnyű, súlyos, vagy éppen halálos! A gyalogos és ke-
rékpáros közlekedés kérdésköre 2018. évben is prioritást élvez a 
balesetmegelőzés szempontjából. A balesetek elkerülése érdeké-
ben felhívjuk a kerékpárosok figyelmét az alábbiakra:
 Tilos kerékpározni:
• Ott, ahol ezt tábla tiltja, valamint autópályán és autóúton;
• Főútvonalon a 12. életévét be nem töltött személynek,
• Kijelölt gyalogos átkelőhelyen (A kerékpárról le kell szállni, és 

azt tolva kell az úttesten áthaladni! A gyalogos átkelőhelyen 
csak a gyalogosnak van elsőbbsége, a kerékpárosnak nincs!)

Tilos és veszélyes:
• Kézben tartott mobiltelefonnal kerékpározni;
• Egymás mellett kerékpározni;
• Elengedett kormánnyal kerékpározni;
• Egymást vontatni;
• Kerékpárral állatot vezetni;
• A kerékpárhoz (kerékpár-utánfutót kivéve) egyéb vontatmányt 

kapcsolni;
• Rossz műszaki állapotú kerékpárral kerékpározni;
• Sötétben, szürkületkor, rossz látási viszonyok között kivilágí-

tatlan kerékpárral, valamint lakott területen kívül fényvisz-
szaverő mellény nélkül részt venni a forgalomban. 

• Biztonságos közlekedésre alkalmatlan állapotban kerékpá-
rozni (pl.: erősen ittas állapotban)
Felhívjuk a biciklisek figyelmét arra, hogy a balesetek elkerü-

lése végett – ahogy a többi jármű esetében is - a rendőrség kiemelt 
figyelmet fordít a gyalogosokra, kerékpárosokra vonatkozó sza-
bályok betartására, fokozottan ellenőrzi a kerékpáros közleke-
dést! Az általuk okozott szabálysértés vagy bűncselekmény eljá-
rást von maga után! 

Balesetmentes közlekedést kíván a Hajdúnánási 
Balesetmegelőzési Bizottság!

A BERGER Házak Zrt.
a következő pozíciókba keresi munkatársait, azonnali 

kezdéssel:
Építési-kivitelezési munkatársak

– Feladat: Kivitelezési helyszínen, előregyártott nagyele-
mes, fa vázszerkezetű készházak (falpanelek, födém és 

tetőszerkezet) összeszerelése
– Előnyt jelent a szakirányú végzettség 

(ács-állványozó, asztalos, kőműves),
valamint tapasztalat építési, kivitelezési területen.

Brigádvezető

– Feladat: A kivitelezési terület előkészítése a faszerkezetű 
falelemek összeállításához

Kivitelezési csapat koordinálása, ellenőrzése, velük együtt 
történő munkavégzés az építések során

– Szakirányú képzettség
– Előny: építési területen szerzett tapasztalat.

Építésvezető

– Feladat: Folyamatban lévő kivitelezések 
ellenőrzése, koordinálása.

– Minimum középfokú szakirányú végzettség
– Előny: építési területen, építésvezetői munkakörben 

szerzett tapasztalat
Munkavégzés helye: Magyarország teljes területe

A jelentkezéseket az allas@bergerhazak.hu e-mail címre 
várjuk

fényképes önéletrajzzal, fizetési igény megjelölésével.
Bővebb felvilágosítás a +36-30/799-3669 telefonszámon.

fizetett hirdetés
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A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. tájé-
koztatja a Tisztelt Fogyasztóit, hogy 2018. december 1 –től a 
díjbeszedői munkakör, így a személyes díjbeszedés megszű-
nik!

Azok az ügyfelek, akik eddig ilyen módon fizettek, a továb-
biakban csekken, postai úton fogják megkapni a számláikat. 
Természetesen továbbra is lehetőség van az átutalással, és a 
csoportos beszedési megbízással történő fizetésre is. 

Továbbiakban szeretnénk segítséget nyújtani a Tisztelt Fel-
használóinknak, hogy miként védekezhetnek a hideg és a fagy 
ellen még a metsző hideg beállta előtt.

Mindannak érdekében, hogy elkerülhessék a fagy okozta 
károkat és vízveszteséget, kérjük, tegyék meg a következő in-
tézkedéseket, szólva erről a veszélyről ismerőseiknek, szom-
szédjaiknak is:
• Győződjenek meg arról, hogy jól záródik-e vízmérő akna 

fedele!
• Az aknák sérült fedőlapját cseréljék ki, ha hiányzik, azt pó-

tolják!
• Az aknát szigeteljék nikecellel, vagy más szigetelőanyaggal!
• A pincében és a zárt helyen lévő vízmérők, vízvezetékek ese-

tén ellenőrizzék a pinceablak épségét, szigetelését és tartsák 
azt zárva!

• A télen nem használt ingatlanokat víztelenítsék, az ott lévő 
aknát is szigeteljék!

• Figyeljenek arra, hogy a vízmérőben a víztelenítést követő-
en is maradhat víz, ezért a vízmérőakna szigetelését min-
denképp meg kell oldani!

• Az ürítős udvari vízfőcsapok gyakran előforduló hibája, 
hogy nem zárnak, ezért ellenőrzésük szükséges!

• A vízmérő aknát tisztán kell tartani, abban zöldségeket 
vagy egyéb anyagokat tárolni tilos!
Hibaelhárító szolgálatunk éjjel – nappal elérhető (tel.: 

52/391-837, 20/622-3600). Az erős szél és havazás okozhat 
áramkimaradásokat, és lassíthatja munkatársaink hiba hely-
színére történő kiérkezését és a szolgáltatás helyreállítását. 
Kérjük, a nagy hidegben fokozottan figyeljenek a vízmérő és a 
belső ivóvízhálózat épségére!

Máté Lajos, üzemegység vezető

Változás a díjbeszedésben

AKCIÓS FENYŐFA VÁSÁR 
a volt Móricz úti óvoda udvarán!

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 8.00-17.00
Szombaton: 7.00-13.00

Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet

Ég a gyertya ég
A közelgő karácsonyi ünnepek alkalmával felhívjuk a lakosság 

figyelmét arra, hogy a fenyőfára elhelyezett díszkivilágítás a szab-
vány előírásainak megfelelő legyen, mint kültérben mint beltérben. 
Az adventi koszorú gyertyáit és a fenyőfa csillagszóróit ne hagyjuk 
felügyelet nélkül!

Békés, Boldog Karácsonyi ünnepeket és Sikerekben gazdag Új 
esztendőt kívánunk!

Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Köszöntsük együtt az új évet!
2019. január 1-jén 17:00 órai kezdettel újévköszöntő ren-

dezvényre várunk mindenkit Polgár város főterén, a már 
megszokott élménydús programelemek kíséretében!

Polgármesteri Hivatal



fizetett hirdetés


