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Városházi Hírek
Ülésezett a 
képviselő-testület

2019-ben is minden héten pénteki napon 9.00-10.00 óráig 
tart Tóth József polgármester fogadóórát. Esetleges akadá-
lyoztatása esetén Molnár János alpolgármester fogadja az 
ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal

A 2018-as év utolsó döntéshozatali ülésére gyűltek össze decem-
ber 20-án a képviselő-testület tagjai, 14 napirendi pontot érintő-
en.  A polgármesteri jelentés keretében Tóth József polgármester 
említést tett a december közepén tapasztalt hóhelyzetről, a végzett 
munkálatokról. A Városgondnokság a téli évszak beálltát megelő-
zően készenléti tervet készít, mely alapján végzik a hóeltakarítási 
és síktalanítási munkálatokat. Hágen József intézményvezető el-
mondta, hogy kézi és gépi erővel egyaránt jelen voltak a közterüle-
teken. Hangsúlyozta, hogy csak a főbb közlekedési csomópontok-
ban alkalmaznak sózást, egyéb helyeken érdesítő anyag szórásával 
teszik könnyebbé a közlekedést. A témához kapcsolódva képvi-
selői javaslatként hangzott el, hogy nagyobb hómennyiség esetén 
célszerű a gyalogos átkelőhelyeknél és a buszmegálló területén 
teljes hóeltakarítást végezni a biztonságos közlekedés elősegítése 
érdekében. 

A tél olyan évszak, amely szépsége mellett főleg a közlekedés te-
rén bosszúságot, nehézséget, kellemetlenséget okoz egy-egy kiadó-
sabb havazás alkalmával. Tóth József polgármester kérte a lakos-
ságot, a vállalkozásokat, az üzlet tulajdonosokat, hogy ingatlanjaik 
előtt gondoskodjanak a síktalanításról és a hóeltakarításról. 

Szintén e napirend keretében hangzott el tájékoztatás a piacfel-
újítás megindulásáról. Január 8-tól – a beruházás időtartamára - a 
Móricz úti ingatlan ad helyet a vásározók részére. A tervek szerint 
június 7-től a régi helyen, de megújult környezetben újra nyitja ka-
puit a városi piac. A beruházás 5 hónapos időtartama alatt tapasz-
talható kellemetlenségekért ezúton is kérjük az érintett lakók és 
üzlettulajdonosok türelmét és megértését!

Molnár Jánosné, szerk.

Tájékoztatás kutak 
engedélyeztetéséről

Mint ahogy arról koráb-
ban már adtunk tájékozta-
tást az ásott és fúrt kutak 
megépítéséhez, átalakítá-
sához, üzemeltetéséhez és 
megszüntetéséhez vízjogi 
engedély szükséges. Ab-
ban az esetben, ha a vízki-
vételt biztosító kút vízjogi 
engedély nélkül került 
megépítésre, vagy attól 
eltérően került megvalósí-
tásra, fennmaradási enge-
délyt kell kérni a jegyzőtől, 
melynek határidejét módosították a törvényalkotók – tudtuk meg 
dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyzőtől a képviselő-testületi 
ülésen. Tájékoztatójában elmondta, hogy mentesülni fog a vízgaz-
dálkodási bírság megfizetése alól az a személy, aki engedély nélkül 
vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízi létesít-
mények - többek között a mezőgazdasági célú, a zártkerti, illetve a 
házi vízigényt kiszolgáló kutak - vízjogi fennmaradási engedélye-
zési eljárását 2020. december 31-ig kérelmezi.    

Molnár Jánosné, szerk.

Egészségügyi alapellátási körzet bővítéséről döntött a képvi-
selő-testület. 2019. január 1-től a Polgár Város Önkormányzata 
fenntartásában működő Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat-
hoz tartozik Újszentmargita is, a már bent lévő Görbeháza, Fo-
lyás, Újtikos és Tiszagyulaháza települések mellett. 

Molnár Jánosné, szerk.

A 2019. január 1-től alkalmazandó intézményi étkezési térítési 
díjakról döntött a képviselő-testület az alábbiak szerint: 
-  Az óvodáskorú gyermekek napi háromszori 
 étkezésének díja: 451 Ft
-  A bölcsődei ellátottak napi négyszeri étkezésének díja: 462 Ft
-  A 7-10 éves gyermekek napi háromszori étkezésének díja: 490 Ft
-  A 11-14 éves gyermekek napi háromszori étkezésének díja: 521 Ft
-  A 15-18 éves gyermek ebéd térítési díja: 394 Ft
Nem változott a bölcsődei gondozási díj összege, így annak havi-
díja továbbra is 5.250 Ft. 

Molnár Jánosné, szerk. 

Változtak a gyermekétkeztetés 
térítési díjai

Bővült a Központi Orvosi Ügyelet 
ellátási körzete Polgármesteri fogadóóra
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Megnyitotta kapuit 
ideiglenes helyén a 
Városi Piac

Tisztelt Polgáriak! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Városi Piac felújítási-korszerű-

sítési munkálatai elnyert  pályázati forrás felhasználásával 2019. 
január közepén elkezdődnek. A kivitelezés miatt a piac a jelen-
legi helyéről a Móricz Zs. u. 3-5. sz. alatti (volt óvoda) ingatlan-
ra költözött át 2019. január 07. –i határidővel. Ettől az időpont-
tól a Városi Piac egészen a felújítás befejezéséig ezen a helyen fog 
működni. Igyekeztünk a piac ideiglenes helyét a bevált szokások 
szerint kialakítani, Törekedtünk arra, hogy az árusok és vásárlók 
komfortérzete, vásárlói kedve ne csorbuljon. A piaci nyitva tartás 
időpontjai nem változtak, továbbra is a keddi-csütörtöki-szombati 
napokon várjuk az árusokat és a vásárlókat az ideiglenes piac te-
rületére. 

Hágen József, intézményvezető

Beruházás átadása

Az Önkormányzat pályázati forrásból és saját költségveté-
si előirányzatból valósította meg a Városgondnokság főépület-
ének és műhelyépületeinek, valamint a Strandfürdő elektromos 
energia ellátásának energetikai korszerűsítését. A beruházás 
összértéke közel 95 millió forint volt, melyből korszerűbbé vált 
a Városgondnokság épületeinek lapostető hő- és vízszigetelése, 
a főépületben kialakításra került egy akadálymentes vizesblokk 
előtérrel, melyhez a főbejárat előtt akadálymentes rámpa épült új 
térkőburkolattal, az emeleti lapostető részen 15 kw teljesítményű 
napelem felület került felszerelésre. A műhelyépületen teljeskörű 
nyílászáró csere történt,  valamint a homlokzati falfelületek kő-
zetgyapot szigetelést kaptak, felületi nemesvakolati zárással. Az 
épületben a fűtési rendszer is korszerűbb lett. A strandfürdő te-
rületén lévő lapostetős öltözőépület tetőfelületén 45 kw teljesít-
ményű napelem felület került elhelyezésre, ami biztosítani tudja 
a fürdő szezonális elektromos energia szükségletét. A beruházás 
projektátadó ünnepség keretében zárult 2018. december 14-én, 
melyet Tóth József polgármester nyitott meg, majd dr. Tiba István 
országgyűlési képviselő köszöntő gondolatait követően átvágták 
az átadást jelképező szalagot. A program hivatalos részét követően 
a jelenlévők Hágen József intézményvezető vezetésével megtekin-
tették a megvalósult fejlesztéseket. 

Molnár Jánosné, szerk.  

Korábban már adtunk arról tájékoztatást, hogy a téli rezsicsök-
kentési programban még nem részesült, vezetékes gáz- vagy távfű-
téstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri 12.000 
Ft összegű támogatásáról döntött a Kormány. Városunkban ez a 
támogatás 338 háztartást érint, - 330 háztartás esetében tűzifa, 8  
háztartás esetében gázpalack biztosítását - összesen 4.056.000 Ft 
összegben. Az érintettek által megigényelt tüzelőanyag juttatást az 
önkormányzat 2019. január 16. és február 20. közötti időszakban 
teljesíti.

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság decemberben tartott 
ülésén Struba József bizottsági elnök felvetette azt a javaslatot, - 
mellyel valamennyi tag egyetértett - hogy az érintett lakosok szá-
mára könnyítést jelentene, ha a tüzelőanyag kiszállításában segít-
séget kapnának. A bizottság javaslatára a polgármester átruházott 
hatáskörben meghozta azt a döntést, hogy a házhozszállítás költ-
ségét az önkormányzat átvállalja az érintettektől.

A kiszállítás ütemezett időpontjáról hamarosan értesítjük a 
támogatásra jogosultakat, melyben az önkormányzat partnere, a 
Polgári Csemete Szociális Szövetkezet működik közre. 

Molnár Jánosné, szerk.

Téli rezsicsökkentés 
második körben

Karácsonyi 
adományozás

A Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület és a helyi 
Vöröskereszt nevében köszönjük a polgáriak adományait és 
felajánlásait. Az Önök nagylelkű támogatásaiból 188 nehéz 

körülmények között élő idős ember és gyermekeiket szerény 
anyagiak mellett nevelő családnak tettük könnyebbé a 

karácsonyi ünnepet.

Felajánlásaikat megköszönve 
Boldog, Békés Új Esztendőt kívánunk!

Polgári Lokálpatrióta  Magyar Vöröskereszt
Mozgalom Egyesület  Helyi Szervezete
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BÚÉK 2019.
Idén is szerencsepróbáló és tüzes progra-

mokkal köszöntötte Polgár az Új Évet január 
1.-jén városunk főterén. 

Újévköszöntő jókívánságokkal telt meg a tér 
az év első napján. A hideg, szeles időjárás elle-
nére ismét sokan gyűltek össze, hogy barátok, 
jó ismerősök társaságában, a város bögréjébe 
töltött finom  forralt bor és tea melengetése 
mellett, együtt üdvözöljék a 2019-es esztendőt. 

Tóth József polgármester újévi beszédében 
röviden értékelte az elmúlt év történéseit, va-
lamint felvázolta az idei év célkitűzéseit, az új 
feladatokat és azon beruházásokat, melyek a 
tavaly elkezdett munka gyümölcseként ebben 
az évben valósulnak meg. „A polgáriak sokat 
bizonyították már, hogy mennyire képesek a 
bajbajutottaknak, a rászorulóknak segítséget 
nyújtani. És egy település lakóinak az erejét ez 
jelenti. Azt szeretném, hogy ez a város a jövő-
ben is legyen egy rendezett, tiszta, biztonságos 
és virágos város. Azt kívánom a polgáriaknak, 
hogy mindenkinek legyen megértő társa, sze-
rető partnere, boldog családja! Legyen megél-
hetést jelentő munkahelye és leginkább legyen 
hozzá jó egészsége! Azt kívánom, hogy kerülje 

el városunkat mindenféle baj, természeti csa-
pás, járvány és betegség, hogy tudjunk nyu-
godtan élni, boldogulni!” – fogalmazta meg 
jókívánságait köszöntője végén Tóth József 
polgármester.

A köszöntőt követően Polgármester Úr a 
Polgári Lovas Hagyományőrző Egyesület hu-
szárainak közreműködésével  meggyújtotta a 
Város Tüzét, mely elődeink hite szerint egész 
évre távol tartja a rosszat és éltető erőt ad a vá-
ros lakóinak. A rendezvény további részében a 

Rising Star tehetségkutató műsor által ismertté 
vált Singh Viki énekesnő szórakoztatta színvo-
nalas produkciójával a lelkes közönséget. Az 
est legizgalmasabb részeként, a tombolahúzás 
alkalmával számos ajándék került kisorsolás-
ra. Rendhagyó módon, idén három körben 
zajlott a sorsolás, melyet Mecsei Dezső, a Pol-
gári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület elnö-
ke vezetett be köszöntő gondolataival. Az első 
két körben a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom 
Egyesület által felajánlott madáreleséget is tar-
talmazó madáretetők, illetve a tagok kézműves 
termékeit tartalmazó ajándékcsomagok talál-
tak gazdára. A harmadik körben, a hagyomá-
nyosan zajló játék szerint, a tizenhárom esélyes 
közül Szabó Hanna vihette haza az újévi sze-
rencséjét megalapozó két malacot, melyeket 
elmondása szerint a nagypapája hizlal majd fel. 
Természetesen a tizenkét esélyes sem távozott 
üres kézzel a színpadról, hiszem ők is értékes 
ajándékcsomagokkal lettek gazdagabbak. A 
mozgalmas és számos izgalmas pillanattal teli 
ünnepséget idén is látványos tűzijáték zárta. 

Péterné Kiss Petronella

Véradók
Napja

A Magyar Vöröskereszt Helyi Szer-
vezete 2018. december 6-án ünnepelte 
a Véradókat. Köszöntöttük támogató-
inkat, partnereinket, önkénteseinket. 
Ebből az alkalomból Polgár Város Ön-
kormányzata, mint kiemelt támogató, 
a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar 
megyei Szervezetének elismerő pla-
kettjét vehette át Ujvárosy Andrásné 
megyei igazgatótól.  

Az ünnepségen köszöntöttük sok-
szoros véradóinkat: 10-szeres: Borsi 
Zoltán, Kovács János István, Lukács 
Lóránt, Struba József Levente, 20-
szoros: Badics Attila Csaba, Izsvák 
József, Nagy Sándor, Puskás Jánosné, 
dr. Váli Zoltán, 25-szörös: Kiss Gyula, 
Sipos István Tibor, 30-szoros: Bozsik 
Adrienn, Ilisz Irma, Rőczei István, 
Szajevics László, Tóth József, 50-szeres: 
Seres Marianna, 60-szoros: Vincze At-
tila István, 120-szoros véradónk Pász-
tor István Balázs. 

Mindannyiójuknak és minden vér-
adónak köszönjük az egész évi kitartó 
véradást a beteg emberek gyógyulásá-
nak érdekében.

Andorkó Mihályné, vezetőségi tag

Segíteni mindig jó….
A vér a gyógyítás számos területén nélkü-

lözhetetlen. Nemcsak műtétekhez, baleseti 
sérültek ellátásához, transzfúzióra szoruló 
betegek kezeléséhez, hanem vérkészítmé-
nyekhez is szükség van rá. Egyetlen véradó, 
egy alkalommal adott vérmennyisége akár 
három ember életét is megmentheti. Ezért 
nagyon fontos, hogy minél többen nyújt-
sunk ilyenfajta segítséget. Egyfajta figyelem 
felhívásként beszélgettem dr. Váli Zoltán 
aktív véradóval, annak reményében, hátha e 
rövid cikk hatására válik Ön, Kedves Olvasó 
potenciális donorrá.

Hogy lett Önből véradó, reggel felébredt 
és eldöntötte?

Középiskolás koromba adtam először vért, 
amolyan bátorságpróba féle volt. Utána büsz-
kén járkáltam fel-alá az iskola folyosóján, 
miközben konstatáltam, hogy nem is fájt, 
és nem is olyan veszélyes dolog.  Majd már 
szólni sem kellett, én kerestem mikor lesz 
véradás, de azt hiszem így van ezzel minden-
ki, aki egyszer rákapott a véradás „ízére”.

Mi a jó egy véradásban, mitől lehet „rá-
kapni”, mint ahogy Ön említette?

Hát, jobb adni, mint kapni - mondta a 
bokszoló -, lehetne ez a tréfás válasz, de tény-
leg azért adok, mert tudom hogy valakin, 
vagy valakiken segítek ezzel. Akkor szoktam 
igazán elérzékenyülni, mikor pár nap múl-
va reggel megkapom a visszaigazoló SMS-t a 
telefonomra, hogy kiszállították a vért a kór-

házba. Na, ilyenkor már jól indul a napom.
El kell mondanom azt, a véradás egyfajta 

biztonságot, megnyugtatást  is ad nekem, mi-
vel alapos szűrővizsgálat, orvosi ellenőrzés 
van előtte. Ha találnak valamit, - legyen az a 
legkisebb probléma, - ott azonnal kiszűrnek 
és  nem adhatsz vért, orvoshoz irányítanak. 
Szerencsére ilyenre ritkán volt.

Érdekesnek tűnhet, - más véradóval beszél-
getve, ők is megerősítették -  én felfissülök  a 
véradástól, olyan érzés mintha  egy igen ala-
pos  fürdőkúra után lennék. Hozzáteszem, fi-
zikálisan és  pszichésen is erősebbnek érzem 
magam.

Mit kell tenni, Ön mit tesz azért, hogy 
vért adhasson? 

Semmi átlagostól eltérő nem kell ehhez, 
úgy gondolom sokkal többen adhatnának 
vért, mint azt saját magukról gondolják.  Itt 
bíztatok mindenki arra, menjen vért adni, le-
gyen véradó, legyen hétköznapi hős! 

 Nekem azért egy kicsivel többet kell ten-
nem hogy véradó maradhassak. Ezért, hogy 
biztosabbra menjek, törekszem karban tar-
tani magam, próbálok egészségesebben és 
sportosabban élni, rendszeresen járok edző-
terembe, nyáron pedig ha az időjárás engedi, 
kerékpározgatok is. 

Köszönöm a beszélgetést és kívánom, 
hogy még sokáig segíthessen.

Molnár Jánosné, szerk.
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Megkérdeztük, mire számít a polgármester, 
szerinte milyen lesz az új esztendő?

Egy különleges év lesz az idei, hiszen az öt évre szóló választá-
si ciklus utolsó évébe léptünk, s várhatóan októberben értékelik 
a választók a képviselők és a polgármester munkáját. Egy előze-
tes értékelést vagy inkább vélekedést tudok most mondani. 

Ma úgy látom, hogy a gazdasági programunkban rögzített 
fejlesztési célkitűzéseink többségét teljesíteni tudjuk vagy leg-
alább megkezdjük azok megvalósítását, így 2019-ben kiemelt 
feladatunk lesz az elnyert pályázati 
támogatások felhasználása. Követke-
zik tehát - a teljesség igénye nélkül - a 
piactér megújítása, az óvoda bővítése, 
a kerékpárút építés, a sporttelep re-
konstrukciója, több önkormányzati út 
és járdafelújítás valamint a szennyvíz-
hálózat fejlesztése.  

A ciklusprogramban célként fogal-
maztuk meg azt, hogy lakóhelyünkön 
békés mindennapokat és pezsgő helyi 
közéletet teremtünk. Értünk el sikere-
ket, de ez a munka soha nincs készen. 
Az elmúlt évben számtalan kezdemé-
nyezéssel hívtuk a polgáriakat közös 
cselekvésre, ilyen volt pl. a tegnapi 
Újévköszöntő is, de a napokban már 
készítjük elő a Hurka-pite fesztivált, 
majd következik a Városi Nőnap és 
folytathatnám a sort az évvégi adventi 
ünnepségekig bezárólag.  Nagy segít-
ségünkre vannak ebben a helyi közösségek és civil egyesületek, 
így a Helyi Értéktár Bizottság, Polgár Város Alapítványa, a Pol-
gári Idősügyi Tanács, a közéleti szervezetek, sportegyesületek, 
a hagyományőrzők.                                                         

Kiemelt feladatnak tekintettük az elmúlt években, hogy se-
gítsük a nehezen élőket, ezért a hátrányos helyzetű családokat 
szociális támogatással, közmunkával, tűzifa programmal, a 
lakókörnyezet rendezettségét segítő konstrukcióval támogat-
tuk. A fiataloknak lakáshoz jutási támogatására kidolgoztuk 
a CSOK+Polgár programot, amellyel az elmúlt években több 
mint száz családnak tudtunk segíteni. Fontos, hogy adjunk le-
hetőséget mindenkinek a boldogulásra, teremtsünk több esélyt 
és ez által érjük el azt, hogy mind több polgári család önállóan, 
a munkajövedelméből és ne a segélyből legyen képes a jövőben 
megélni.

Jelentősen megváltozott az önkormányzatok hatásköre az el-
múlt években, hiszen a közszolgálatások egy jelentős részét az 
állam magához vette, így a közoktatás területén az általános is-
kola és a szakgimnázium fenntartása már nem a város feladata, 
mint ahogy   a víz és szennyvízszolgáltatásért és a kommunális 
hulladék elszállításáért sem vagyunk felelősek. Én úgy látom, 
hogy az önkormányzatok a jövőben mindinkább a lakossági 
vélemények megfogalmazójaként, illetve a települési érdekek 
képviselőjeként szólalhatnak meg. Nem örülök neki, mert sze-
rintem egy választói akarattal létrejött helyhatóságnak, min-
denhez van köze, ami a településen élő emberek számára fon-
tos, - azonban a törvényalkotó erről másképpen rendelkezett. 

A kormány és önkormányzatok közötti feladat és hatáskör az 
elmúlt évtizedekben megszokotthoz képest a központosítás 
irányában mozdult el. Tényszerű a megállapítás, miszerint az 
elmúlt években, jogszerűen ugyan, de mégiscsak egy ellent-
mondást nem tűrő államosítási folyamat elszenvedői voltak az 
önkormányzatok. 

Azt tűztük ki célul 2014-ben, hogy új munkahelyeket terem-
tünk. Azon dolgoztunk eddig és azt 
szeretnénk a jövőben is, ha a működő 
helyi cégek és gazdasági társaságok 
mellett még több sikeres vállalkozás 
jönne a városunkba, olyanok, akik új 
munkahelyet teremtenek és helyi ipar-
űzési adót fizetnek. A városunk mindig 
is nyitott és befogadó volt az új vállal-
kozásokra. Ezen a téren kifejezetten 
sikeres időszakot tudhatunk magunk 
mögött, hiszen több cég választotta 
beruházásainak és fejlesztéseinek cél-
területeként Polgárt. Jelentős számú 
új, piaci viszonyok között is értelmez-
hető munkahely jött létre a ciklusban. 
Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyel-
men kívül Tiszaújváros nagy beruhá-
zásainak elszívó hatását sem, amelyek 
jelentős munkaerőigénnyel jelentkez-
nek a térségünkben.

Meghirdettünk egy közterület szépí-
tési programot, hogy legyen Polgár tiszta, rendezett, biztonsá-
gos és virágos. Az abban foglalt szándékok szerintem helyesek, 
nemigen lehet rajta vitatkozni. A megvalósítása viszont egy 
hosszú folyamat, amelyhez több idő, sok türelem, kitartás és 
következetesség kell.

Kezdeti sikereket már tudunk felmutatni, azonban van még 
bőven tennivalónk, hogy a városlakók elvárásainak is eleget 
tudjunk tenni. Azt gondolom, hogy a céljainkkal a többség azo-
nosulni tud, sokan szeretnék azt, ha a mi városunk egy olyan 
hely lenne, ahol érdemes maradni, mert lehet itt élni és jövőt 
tervezni. Érdemes itt maradni vagy ide jönni, mert van munka-
hely és lehet dolgozni, lehet gyereket vállalni, a kitűzött egyéni 
célokat megvalósítani, és összességében pedig jó a polgáriak 
közösségéhez tartozni.

A folyamatban a polgármester persze nem mellékes szereplő, 
ám ő csupán irányt mutathat, kijelölheti a célokat, de annak 
megvalósítására önmagában nem képes, - egyedül nem megy. 
Kell hozzá egy összetartó, szolidáris, és a helyi közügyekben is 
aktív közösség. Szükséges a polgáriak százainak vagy inkább 
ezreinek a támogatása egy élhető és szerethető lakókörnyezet 
megteremtéséhez, s kifejezetten kívánatos, hogy érvényesüljön 
a többség hangja, - ha indokolt a polgáriak bátor kiállása – an-
nak érdekében, hogy mindenki betartsa a közösségi együttélés 
írott és íratlan szabályait. 

Békés, boldog, sikeres új esztendőt és jó egészséget kívánok 
Polgár Város minden lakójának!

Tóth József polgármester
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Ünnep-varázs
Az ünnepek alkalmával az emberekben erősebbé válik a tenni, a 

segíteni akarás érzése. A számos helyi adománygyűjtő megmozdu-
lás mellett, erre adott alkalmat a Polgár és Térsége Egészségügyéért 
Alapítvány szervezésében, hagyományos módon megrendezésre 
került Jótékonysági Gála december 2-án. A színvonalas esemé-
nyen, melynek az Ady Endre Művelődési Központ színházterme 
adott otthont Dr. Szrogh Károlyné az Alapítvány kuratóriumának 
elnöke mondott köszöntő beszédet, melyben ünnepi gondolatain 
túl kifejezte háláját a támogatók felé. Fenyves Csaba bűvész látvá-
nyos produkciója után Taskó Zsuzsanna előadásában Ady Endre: 
Karácsony című versét hallgathatta meg a közönség. A Gálaműsor 
központi részeként pedig, Gájer Bálint énekes nagysikerű Swing 
Karácsony akusztikus koncertje nyújtott színvonalas szórakozást. 
A Jótékonysági Gálát követően a második Adventi Gyertyagyújtó 
Ünnepségen Taskó Zsuzsanna  tolmácsolásában Wass Albert: Elő-
hang című versét hallhatták a főtéren összegyűltek. Az eseményen 
Csikósné Szél Mónika a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vezető asszisz-
tense osztotta meg a jelenlévőkkel adventi üzenetét és gyújtotta 

meg a remény gyertyáját 
a város adventi koszorú-
ján.  

Advent második felé-
ben az ünnep egyre va-
lóságosabb közelségbe 
kerül. A lelki ráhangoló-
dást segítették a szűkebb 
- tágabb környezetünk-
ben zajló, különböző 
közösségi rendezvények 
is. Városunkban advent 
harmadik vasárnapján, 
december 16-án délután 

került megrendezésre a Karácsonyváró Gála az Ady Endre Műve-
lődési Központ és Könyvtár színháztermében. Az esemény alkal-
mával nevelési, oktatási intézményeinek, történelmi egyházaink 
helyi hittancsoportjai és a Művelődési Központ művészeti csoport-
jai léptek színpadra egy-egy ünnepi műsorral. 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde Cica csoportjának látványos 
produkciójában életre keltek a  mesebeli hópihék és kismanók. Ezt 
követően a Római Katolikus Egyház és Református Egyház öku-
menikus, korhű szellemben szerkesztett, tanulságos műsorát te-
kinthette meg a közönség. A Művelődési Központ csoportjaként 
működő Black Time Hip Hop Tánciskola vagány kissrácainak elő-
adását a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola felső tagozatának 
lelkes, a színjátszás iránt fogékony csapata váltotta, akik a kará-
csonyvárás népi hagyományait elevenítették fel egy jól konstruált 
zenés jelenetben. A Polgári Mazsorett és Táncegyüttes tanítványai 
egy közös, rendkívül látványos produkcióval örvendeztették meg a 
jelenlévőket, míg a BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimná-

ziuma és Szakközépiskolája végzős 12. a. osztályos tanulói csoda-
szép keringővel léptek színpadra. A Gálaműsor méltó zárásaként a 
Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 4. osztályos tanulói adták 
elő karácsonyi játékukat, melynek fő motívumaként a csodavárás, 
a szívekben születő szeretet karácsonyi csodája elevenedett meg a 
nézők szeme előtt.  

A harmadik Adventi Gyertyagyújtó Ünnepség alkalmából a fő-
téren felállított adventi koszorúnál Birikiné Király Dalma reformá-
tus lelkész asszony és Maga László r.k. esperes címzetes kanonok 
úr osztották meg a jelenlévőkkel az ünneppel kapcsolatos gondo-
lataikat és ádventi áldást kértek közösségünkre. Ezt követően Tóth 
József polgármester úr köszöntötte az ünnep alkalmából városunk 
lakóit, majd közösen meggyújtották az öröm rózsaszín gyertyáját 
az adventi koszorún. A rendezvény ideje alatt a kültéri pavilonok-
ban fűszeres forralt bor és tea, a BSZC József Attila Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája jóvoltából pedig finom ka-
rácsonyi sütemények várták a résztvevőket. 

A negyedik Adventi Gyertyagyújtó Ünnepségen, december 23-
án, testvérvárosunkat képviselve a tiszaújvárosi Énekszó Baráti 
Kör lépett fel karácsonyi műsor-összeállításával a főtéren. A szín-
vonalas előadást követően Újhelyi Judit, a Polgáriak a Városért 
Egyesület felügyelőbizottságának elnöke mondta el  adventi üze-
netét, melyben hangsúlyozta, hogy a szeretet ünnepe nem az erőn 
feletti költekezésről kellene szóljon, hanem az egymásra való oda-
figyelésről, a pihenésről. Hiszen, a lélek és a szív ajándékai sokkal 
értékesebbek. Arra hívta fel a figyelmet, hogy adjunk inkább időt, 
segítséget, szeretet, apró figyelmességeket, és ez az adni akarás tart-
son ki jövő karácsonyig.  A beszédet követően,  a szeretet szimbólu-
maként, a negyedik gyertya lángja is felragyogott városunk adventi 
koszorúján. A hideg idő ellenére sokan részt vettek az eseményen, 
ahol a közösségi, kulturális élményen túl, a forralt boron, gőzölgő 
teán kívül a Polgáriak a Városért Egyesület tagjai által készített íz-
letes, tradicionális ünnepi sütemények fogadták a közönséget.  

Péterné Kiss Petronella
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Bemutatkozik Peténé Molnár Éva óvodavezető

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intéz-
ményben az elmúlt évben több óvodapeda-
gógus személyében történt változás, első-
sorban nyugdíjba vonulás miatt, melynek 
során többek között az intézményvezető 
személye is változott. A sikeres pályázati 
eljárást követően a Képviselő-testület no-
vemberi ülésén Peténé Molnár Éva pályá-
zót bízta meg 2018. december 15-től 2023. 
augusztus 15-ig – 5 éves időtartamra - az 
intézményvezetői feladatok ellátására. En-
nek apropójából kerestem fel az intézmény-
vezetőt és kértem, hogy mutatkozzon be a 
Kedves Olvasók számára. 

36 éve van a pedagógus pályán. Miért 
éppen ezt a hivatást választotta?

Amióta visszaemlékszem, családomban 
mindig nagy szeretettel vettük körül a kis-
gyermekeket s, ha tehettem, magam köré 
gyűjtöttem őket, nagyon szívesen gondos-
kodtam róluk . Valószínű ez ösztönzött 
arra, hogy már általános iskolás koromban 
tudatosan készültem a pedagógus pályára.  

Kérem, mutatkozzon be az olvasók szá-
mára. (magánélet)

Születésem óta Görbeházán élek,  3 gyer-
mekes családban, két fiú között középső 
gyermekként, nevelkedtem. Óvodába és ál-
talános iskolába ezen a településen jártam, 
de későbbi tanulmányaim során sem ke-
rültem távol a falutól. Itt, Polgáron a József 
Attila Gimnáziumban  érettségiztem, majd 
sikeresen felvételiztem a Hajdúböszörmé-
nyi Óvónőképző Intézet nappali tagozatos 
képzésére. Az óvónői képesítés megszerzése 
után szülőfalunkban alapítottunk családot 
férjemmel. A helyi óvodában  kaptam állást, 
s harmadik gyermekem megszületéséig ott 
dolgoztam.  GYES alatt újabb kihívás elé ál-
lítottam  magam, magyar nyelv és irodalom 
szakos tanári diplomát szereztem, majd a 
Görbeházi Széchenyi István Általános Is-
kolában tanítottam, osztályfőnök voltam 
és több, mint 15 évig  a felsős munkakö-
zösség vezetőjeként tevékenykedtem. Köz-
ben tánc- és drámapedagógia szakos  vég-

zettséget szereztem, amit az iskolai,  illetve 
egy művészetoktatási intézmény dráma-
csoportjának  vezetésével kamatoztattam. 
Tanulmányaimat mindig a feladatkörök 
elvégzésének megfelelően igyekeztem prog-
ramozni, megalapozni. Szívesen veszek 
részt szakmai továbbképzéseken, elveim 
között szerepel a holtig tartó tanulás.

Munkássága alatt dolgozott óvónőként, 
majd hosszabb ideje általános iskolai ta-
nárként igyekezett tudását átadni. Ho-
gyan született a váltás gondolata? 

Fontosnak tartom, hogy a kihívásoknak 
mindig megfeleljek, és munkámat a legjobb 
tudásom szerint rendkívül nagy empátiával, 
türelemmel és kitartással végezzem. Elen-
gedhetetlen számomra az együttműködő, 
rugalmas alkalmazkodó képesség, emberi 
kapcsolatokra való nyitott  fogékonyság.  
Körülményeim  úgy alakultak, hogy elér-
kezettnek éreztem a váltás idejét. Újabb 
próbatétel elé kerültem. De bármilyen ne-
hézséggel is találtam szemben magam, soha 
nem merült fel bennem a pályaelhagyás 
gondolata. Most is  így van ez.  Hosszas ví-
vódás és keresgélés után   pályáztam meg je-
lenlegi állásomat.  Szakmai tapasztalatom, s 
a 2014-ben megszerezett közoktatási vezető 
és pedagógus szakvizsga birtokában úgy 
gondoltam, hogy az  iskolai nevelés során  
a gyermeki személyiség megismerésében 
szerzett tapasztalatokat  visszafordíthatom  
az óvodai nevelés  más nézőpontú  megkö-
zelítésére.

Milyen új kihívásokra számít intéz-
ményvezetőként?

Mivel külső pályázó voltam egyrészt  meg 
kell ismerkednem a környezettel, munka-
társaimmal, másrészt pedig  ezzel egy idő-
ben már az együttműködéshez szükséges 
bizalom, elfogadó légkör kialakítására is  
nagy figyelmet kell fordítanom,  miköz-
ben a mindennapok aktuális feladatai  már 
megoldásra várnak. 

Az intézmény vezetésével járó   mene-
dzselés, is komoly kihívásokat tartogat 
számomra. Továbbá intézményvezetőként 
törekednem  kell az elődöm által kiépített 
jól működő partneri hálózat kapcsolatai-
nak  megőrzésére is. Nagy örömmel tölt el, 
ugyanakkor igen  komoly   kihívást is tar-
togat  számomra  a héten elkezdődött óvo-
dabővítési munkafolyamatok koordinálá-
sa. Csakúgy, mint az aktuális gazdálkodási 
feladat, hogy a 2019-es költségvetés minél 
szakszerűbb,  költséghatékony  tartalom-
mal töltődjön.  

Hogyan foglalná össze vezetői prog-
ramját? 

Vezetői programom meghatározásánál 
úgy gondolom, hogy mindenekelőtt az 

intézmény alapdokumentumaiban meg-
fogalmazott célokat és feladatokat kell el-
sődlegesen figyelembe vennem. A szakmai 
megújulás a folytonos változások követésé-
hez elengedhetetlen biztosítani  a nevelőtes-
tület  ön-, és továbbképzési igényét.   

Ez az intézményi rendszer, már kiala-
kult működő  szervezet, így elsősorban az 
értékek, pozitívumok megőrzése mellett az 
esetlegesen nehezebben működő területek 
fejlesztésére törekednék. Az óvodai- és is-
kolai élet közelítése sarkalatos kérdés, me-
lyet érdemes  a nevelőtestületnek megvitat-
ni, újra gondolni.

Szeretném úgy meghozni a döntéseimet, 
összehangoltan irányítani az intézményi 
rendszerben folyó munkaterületek összes-
ségét, hogy abban mindig tükröződjön a 
gyermekközpontú szemlélet, a közösség 
akarata, az összefogás, az egységesség elve. 
Szükségesnek látom  az intézményben folyó 
munkát a szülők számára még ismertebbé 
tenni, arra törekedve, hogy ezzel is szélesebb 
körben ismerjék meg az intézményi nevelő 
munkát, segítve, megnyugtatva ezzel a la-
kóközösségben élő gyermekek szüleit, akik 
éppen óvodába íratják csemetéjüket.

Az intézménynek olyan alapokat kell ad-
nia, amely a mindennapi életben jól haszno-
sítható, továbbépíthető és megfelel a folyton 
változó társadalom elvárásainak. 

Törekednék az intézmény további külső 
elismerésére is;  a „ Zöld óvoda”  cím fenn-
tartására. Továbbá nagy jelentőségűnek 
tartom, hogy az intézmény aktív részese 
legyen a város társadalmi, kulturális éle-
tének. Fontos számomra, hogy munkám 
során  bármilyen probléma megoldásában 
számíthassanak segítőkész hozzáállásom-
ra, forduljanak felém, mint szakemberhez, 
emberhez bizalommal.

Egy hónap eltelte után hogyan érzi ma-
gát az intézményben? 

Várakozásokkal, érdeklődéssel, pozitív 
izgalommal  telnek napjaim. Fokozott fi-
gyelemmel törekszem ötvözni  az elméleti 
síkon megszerzett intézményvezetéssel 
kapcsolatos ismereteket a gyakorlati tapasz-
talatokkal. Ugyanakkor jó érzéssel tölt el, 
hogy kollégáim, munkatársaim,  jó szándé-
kú hozzáállással segítőkészséggel fordulnak 
felém, hiszen egy ilyen felelősségteljes mun-
kakör ellátása  elképzelhetetlen a nevelőtes-
tület és az intézmény valamennyi dolgozó-
jának együttműködő, elfogadó támogatása 
nélkül.  Ezért  ezúton is szeretném tisztelet-
teljes  köszönetemet tolmácsolni feléjük.

Intézményvezetői megbízásához ezúton 
is gratulálok, munkájához sok sikert kívá-
nok! Köszönöm az interjút.

Molnár Jánosné, szerk.
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Ovi Hírek Suli Hírek
Advent időszaka 

az óvodában

Az óvodai ünnepek kiemelt színfoltjai 
óvodai életüknek. Változatosságot, hangu-
latot, a várakozás örömének átélését visz-
szük a gyerekek életébe. Az ünnepnapokat 
megelőző készülődést a családokkal közö-
sen szerveztük, alkalmat adva az együttes 
élményre. Az óvoda a mézeskalács illatától, 
a gyerekek karácsonyi énekétől volt tele. 
Sokszínű programot kínált az advent idő-
szaka az óvodásaink számára. Karácsonyi 
vásárral nyitottuk a hetet, melyet lázas ké-
szülődés előzött meg. Az apró ajándéktár-
gyak a szülők és a dolgozók kezemunkáját 
dicséri.  A csoportok ezen időszakban ké-
szíthettek mézeskalácsot, apró ajándékokat 
a szülőkkel és közös ünneplés keretében 
tölthettek el  egy hangulatos délutánt. Az 
egyénileg elkészített ajándékok a szeretet 
jelei, melyet adni és kapni is öröm.

A hét utolsó napja is tartogatott megle-
petést, a leendő első osztályosok meghívást 
kaptak az általános iskolások karácsonyi 
műsorára melyet a gyerekek nagy örömmel 
fogadtak. 

A legszebb pillanat a karácsonyfa díszí-
tése, az ajándékok birtoklása volt, amely a 
gyerekek szemébe boldog mosolyt, a fel-
nőtteknek apró könnycseppet varázsolt.

Ezúton is szeretnénk az óvodásaink ne-
vében megköszönni Oláh Miklósnak és 
családjának a fenyőfát, melyet felajánlottak 
intézményünk részére ezáltal meghittebbé 
tették az ünnepet a gyermekek számára. 

dr. Baranya Györgyné, 
intézményvezető helyettes

Magunk mögött hagytuk a 2018-as évet, 
s vele a legszebb hónapot, amely hangsú-
lyosabban szól a szeretetről, az egymásra 
figyelésről. Iskolánkban is ennek jegyében 
töltöttük a decembert. Már hagyománnyá 
vált, hogy az alsó és felső tagozaton is egy-
egy évfolyam műsorát követően gyújtjuk 
meg az adventi koszorú gyertyáit. A ne-
gyedik évfolyamosok és a felső tagozatosok 
egy csoportja készült színvonalas előadás-
sal a városi Karácsonyváró Gálára.

December 19-én került sor a művelődé-
si ház pályázatának második foglalkozá-
sára. A tanult dal bemutatása után a téli 
ünnepkör szokásainak, eseményeinek fel-
idézésével mélyítették ismereteiket alsós 
diákjaink, majd egy teszt kitöltésével bizo-
nyították tudásukat.

A zsűri pontozta a tanult tánc bemutató-
ját, a mézeskalács díszítését, és közös dallal 
zárták a tartalmas délutánt.

Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 számú „A 
tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett 
intézmények támogatása” című projekt 
keretein belül december 20-án rendha-
gyó családi napot tartottunk a karácsonyi 
készülődés jegyében. A programok már 
reggel elkezdődtek intézményvezető asz-
szony megnyitójával, majd osztályonkénti 
akadályversenyekkel folytatódtak. Délután 
elkezdte munkáját a mézeskalács műhely, a 
kézműves foglalkozás, lehetett társasjáté-
kozni, filmet nézni, dalt tanulni, előadást 
hallgatni. Ezekre a programokra már a 
szülőket is vártuk, akik regisztráció után 
csatlakoztak gyermekeikhez. 

15 órától ünnepi műsort tekinthettek 
meg az érdeklődők, majd állófogadás és 

táncház következett. Az egész napos ren-
dezvény végén megkérdeztük a jelenlevő-
ket elégedettségükről, s az ötcsillagos mező 
kicsinek bizonyult. Örülünk, hogy ez a nap 
ilyen sikeres lehetett!

A „Szép magyar beszéd” országos szer-
vezésű olvasási verseny iskolai fordulóját 
tartottuk meg november 28-án.

Eredmények: 5-6. évfolyam: 1. Kis 
Dzsesszika 6.a, 2. Papp Bettina 6.b, 3. 
Kosztolnik Dominik 5.a

7-8. évfolyam: 1. Siroki Viktória 7.c, 2. Pál 
Luca Johanna 8.a, 3. Uzonyi Viktória 7.a

További résztvevők: Szahnova Valéria 5.c, 
Dani Jázmin 6.b, Kovács Eszter 7.c, Mecsei 
Sára, Pákh Lívia 7.a, Kosztolnik Krisztián 
7.b, Sebők Éva 8.a

Az első és második helyezettek számára 
a verseny folytatódik februárban a területi 
fordulóval Hajdúnánáson.

Kívánjuk, hogy a 2019-es év tanulóink-
nak sikeres félévi eredményeket, mindenki 
más számára boldogságot, egészséget hoz-
zon!

Petrikné Sereg Ildikó

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, Tóth Tamás · 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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Karácsonyváró a JAGSZI-ban
December az adventi készülődés, a várako-

zás ideje. Karácsony közeledtével mindany-
nyian megállunk egy-egy pillanatra a rohanó 
világban, és számvetést készítünk az elmúlt 
évről, felidézzük és elraktározzuk lelkünk-
ben a legszebb pillanatokat. A másik emberre 
figyelünk, és arra gondolunk, mit nyújthat-
nánk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak 
számunkra. 

Karácsonyváró projektünk a GINOP 6.2.3-
17-2017-00006 „A szakképzési intézmény-
rendszer átfogó fejlesztése a Berettyóújfalui 
Szakképzési Centrumban” elnevezésű pá-
lyázat keretein belül valósult meg. Az ünnepi 
készülődés az iskola karácsonyfájának érke-
zésével kezdődött, melyet hagyományosan 
a kilencedik osztályos tanulók díszítenek. 
Az osztályok egymással versengve öltöztet-
ték karácsonyi díszbe termeiket, amelyhez a 
legtöbb díszt saját kezűleg készítették el, így 
az ünnepi hangulatot nemcsak az aula deko-
rációja, hanem a tantermek is tükrözték, az 
utolsó héten pedig lelkesen oldották meg a 
karácsonyi vetélkedő előzetes feladatait: ün-
nepi képeket készítettek, karácsonyi témában 
verset írtak és egy dalt is választottak.  Min-
denki örömmel várta a téli szünet előtti utol-
só tanítási napot és az iskolai fenyőünnepet, 
melyen iskolánk tanulói idézték meg a kará-
csony varázslatát színvonalas műsorukkal. 
Az ünnepélyt közös éneklés zárta majd, vi-
dám vetélkedő következett: a karácsonyi totó 
kitöltése, az elkészült képek bemutatása és a 
dalok előadása. Az eredményhirdetés után 
meghitt hangulatú vendéglátáson vehettünk 
részt, ahol az iskola diákjai és pedagógusai ál-
tal készített finomságokat kóstolhattuk meg.

Kívánjuk, hogy az öröm, a szeretet és a 
békesség, amely karácsonykor eltölt bennün-
ket, az egész év folyamán megmaradjon a szí-
vünkben!

Soltész Annamária, pedagógus

Pásztorjáték
2018-ban Mennyei betlehemes cím-

mel hirdettük meg a karácsony igazi lé-
nyegét meghatározó pásztorjátékot. 25 
hittanos gyermek állt elénk szenteste és 
mutatta be Jézus Krisztus születésének 
történetét. Nekik köszönhetően eljött 
közénk a Szentcsalád Isten angyalaival, 
hogy együtt ünnepeljünk a kis Jézus-
sal. Ezúton is szeretném megragadni 
az alkalmat és köszönetet mondani a 
gyerekeknek és szüleiknek, hogy sza-
badidejüket feláldozva - több hétvégén 
át - készültek erre a nagy feladatra, és 
csodálatosan helytálltak a teljesen meg-
telt római katolikus templomban! 

 Andrási Viktória, hitoktató

JAGSZI Hírek

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 megszer-
zésére is 2 év alatt.

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ SZAKKÉPZÉS 1 év
•	 Logisztikai	ügyintéző
•	 Informatikai	rendszergazda

2019. JANUÁR
Január 13.

9.00 óra       Istentisztelet

Január 24.
9.00 óra

Ökumenikus 
istentisztelet 

17.00-kor
Szolgál: Maga László 

plébános

Január 25.
9.00 óra        

Ökumenikus isten-
tisztelet 17.00-kor 
a római katolikus 

templomban
Szolgál: Birikiné Király 

Dalma református 
lelkész

Január 27.
9.00 óra.

Istentisztelet
Ökumenikus imahét 

vége
2019. FEBRUÁR

Február 10.
9.00 óra       Istentisztelet

Február 24.
9.00 óra       

Böjt 2. vasárnapja, 
úrvacsorás istentisztelet

2019. MÁRCIUS
Március 10.

9.00 óra        
Bibliavasárnap

Istentisztelet
Március 24.

9.00 óra Istentisztelet

A Polgári Református
 Missziói Egyházközség

első negyedévi istentisztelet 
időpontjai 
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Akiket újszülöttként 
köszöntünk: 

• Kabók Gergő
• Domokos Léna

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk:

• Polonkai Jánosné 
szül.: Bolgár Ilona élt: 88 évet
• Vámosi László élt: 75 évet

• Görömbei Jánosné 
szül.: Juhász Gizella élt: 84 évet
• Bodolai Bertalan élt: 63 évet
• Kecskeméti József élt: 70 évet

• Bajzáth Sándorné 
szül.: Kiss Anna élt: 88 évet

• Rontóné Varga Diána élt: 41 évet

Anyakönyvi Hírek
Újabb belépő taggal bővült város-
unk szép kort elért közössége, hi-
szen Polonkai Gyula  2019. január 
4-én töltötte be 90. életévét. E jeles 

alkalomból Tóth József polgár-
mester kereste fel és köszöntötte 
az ünnepeltet családja körében, 
valamint tolmácsolta az önkor-

mányzat jókívánságait. További jó 
egészségben eltöltött boldog éveket 

kívánunk Gyula bácsinak!
Molnár Jánosné, szerk.

Szépkorú köszöntése

GYALOGOSOK, 
KERÉKPÁROSOK FIGYELEM!

Köztudott, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok a közúti közlekedés leg-
védtelenebb résztvevői, hiszen az ő testüket egy esetleges baleset során sem-
mi nem védi. Ezért ha a balesetnek 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 kerékpá-
ros közlekedés kérdésköre 2018. évben is prioritást élvez a balesetmegelőzés 
szempontjából. A balesetek elkerülése érdekében felhívjuk a kerékpárosok fi-
gyelmét 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 el-
sőbbsége, 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 kivilágítatlan kerék-

párral, valamint lakott területen kívül fényvisszaverő mellény nélkül részt 
venni a forgalomban. 

•	 Biztonságos	közlekedésre	alkalmatlan	állapotban	kerékpározni	 (pl.:	 erő-
sen ittas állapotban)

Felhívjuk a biciklisek figyelmét arra, hogy a balesetek elkerülése végett – 
ahogy a többi jármű esetében is - a rendőrség kiemelt figyelmet fordít a gya-
logosokra, kerékpárosokra vonatkozó szabályok betartására, fokozottan 
ellenőrzi a kerékpáros közlekedést! Az általuk okozott szabálysértés vagy bűn-
cselekmény eljárást von maga után! 

Balesetmentes közlekedést kíván a 
Hajdúnánási Balesetmegelőzési Bizottság!

Tisztelt 
Mezőgazdasági 

Termelő!
Felhívom a figyelmet hogy amennyi-

ben az őstermelői igazolvány betétlapja 
lejárt, úgy a 2019. évi érvényesítést, 2019. 
január 2-tól 2019. március 20-ig megte-
heti kedd és csütörtöki napokon a falu-
gazdász irodában. 

Kérem, hogy az érvényesítés érdeké-
ben hozza magával az őstermelői iga-
zolványát!

 

Makó László, falugazdász
+36/204988887
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Szelektív 
hulladékszállítás 
időpontjai 2019.

Polgár
Szelektív (sárga tetejű) 

szerdai napokon
Üveg

szerdai napokon 
január 2.

január 30. (mindkettő)
február 27.
március 27.

április 24. (mindkettő)
május 22.
június 19.

július 17.  (mindkettő)
augusztus 14.

szeptember 11.
október 9. (mindkettő)

november 6.
december 4.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Ünnepi 
hulladékszállítási 

időpontok
2019. első félév:

2019.március 15.(péntek) helyett 
2019.március 16.(szombat)

2019.április 22.(Húsvét hétfő) helyett 
2019.április 20.(szombat)

2019.május 1.(szerda) helyett 
2019.április 27.(szombat)

2019.június 10.(Pünkösd hétfő) helyett 
2019.június 8.(szombat)

 
A megszokott helyen az elszállítani kívánt 

hulladékot kérjük reggel 6 óráig helyezzék ki.

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

e-mail:ugyfelszolgalat@hhgkft.hu
   

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.



Újévköszöntő képekben  


