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Városházi Hírek
Ülésezett a képviselő-testület

Az idei év első ülését tartotta január 24-én 
a képviselő-testület, 10 napirendi témában 
foglalva állást. A polgármesteri jelentés ke-
retében Tóth József polgármester ez alka-
lommal is több aktualitásról tett említést, 
tájékoztatva a jelenlévőket, illetve az ülést 
figyelemmel kísérő lakosságot. 

Örömmel említette, hogy az Idősbarát 
Önkormányzat díjra benyújtott pálya-
munkáért elismerő oklevélben részesült 
az önkormányzat. Van jó néhány olyan ki-
dolgozott program, amely a polgári időse-
ket, támogatásra szorulókat érinti, melyek 
bemutatását tartalmazta a pályázat. Ez az 
elismerés mindenképpen a végzett munka 
pozitív visszacsatolása, amely azt erősíti, 
hogy érdemes továbbra is folytatni, ha lehet 
tovább fejleszteni a szociális programokat 
annak érdekében, hogy minél könnyebben 
tudják a polgári idős emberek a mindennap-
jaikat élni.  

Szó volt az Országgyűlés által december 
hónapban elfogadott munka törvényköny-
véről szóló törvény módosításáról is, mely a 
munkavállalók túlórakeret emelését teszi le-
hetővé. A napirend keretén belül Tóth József 
polgármester megfogalmazta ezzel kapcso-
latos álláspontját és javasolta az önkormány-
zat intézményvezetői, az önkormányzati tu-
lajdonban álló gazdasági társaságok vezető 
tisztségviselői felé, valamint kérte a települé-
sen bejegyzett, illetve a településen működő 
gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit, 
hogy ne éljenek a törvény adta lehetősé-
gekkel, ne emeljék az évi túlóraszámot és a 
munkaidőkeretet. 

Az elmúlt évben több alkalommal is 
esett szó a városban észlelhető kóbor ku-
tyák okozta problémákról, illetve időnként 
tájékoztatást is adtunk az ebek befogásáról, 

Módosította a képviselő-testület a közös-
ségi együttélés alapvető szabályairól szóló 
rendeletét, melyben hatályon kívül helyez-
te azt a rendelkezést, hogy helyi rendelet 
szerint bírságolhatók azok a lakosok, akik 
a rovarok, rágcsálók elszaporodását előse-
gítik. Az egészségügyről szóló törvény sze-
rint a betegségeket terjesztő, vagy egészség-
ügyi szempontból káros rovarok, rágcsálók 
írtásáról a terület, épület tulajdonosa, illetve 
kezelője köteles rendszeresen gondoskodni. 
Amennyiben a fenntartó e kötelezettségének 
nem tesz eleget a járási hivatal kötelezi az 
egészségügyi kártevők elleni védekezésre.

Fentiek alapján felhívjuk a lakosság figyel-
mét, hogy amennyiben a fenti kötelezettség 
nem teljesítését tapasztalják, forduljanak 
bejelentéssel a Polgármesteri Hivatalba. 
Felszólítás és ellenőrzés után hivatalból tör-
ténik a járási hivatal tájékoztatása a további 
intézkedés érdekében. 

dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Január 24-ei ülésén elfogadta a képvise-
lő-testület a 2019. évi munkatervét, amely 
alapja éves tevékenységének. A munkaterv 
alapján a hónap utolsó csütörtökén ülésez-
nek – kivétel ez alól a februári és a szeptem-
beri ülés - a megszokott 14.00 órai kezdési 
időpontban, melyet továbbra is élő adás-
ban kísérhetnek figyelemmel a közügyek 
iránt érdeklődő lakosok. Tervezetten 11 
ülés kerül megtartásra, mely bővülhet ha-
lasztást nem tűrő ügy miatt szükségessé 
vált üléssel. A képviselő-testület munkáját 
segítő bizottságai, a Pénzügyi és gazdasá-
gi bizottság és a Humanfeladatok és ügy-
rendi bizottság szintén a korábbi években 
kialakított időpontban véleményezik a tár-
gyalandó témákat, előbbi a testületi ülést 
megelőző keddi napon, míg utóbbi szerdai 
napon.

Molnár Jánosné, szerk.

elszállításáról és az ebből adódó költségek 
nagyságáról. A polgármester most is ki-
fejtette, hogy okkal és joggal teszik szóvá a 
városlakók ezt a problémát, mely azt is mu-
tatja, hogy mennyi olyan ebtulajdonos van a 
városban, akik nem tudnak felelősen állatot 
tartani. Ez a felelőtlen magatartás ebenként 
15.000 Ft költséget jelent az önkormányzat 
számára, mely összeg természetesen más 
hasznos célra is fordítható lenne. Ezzel ösz-
szefüggésben az elkövetkező időszakban 
a közterület-felügyelet nagyobb figyelmet 
fog fordítani az iskolakezdési és befejezési 
időpontokban, valamint a piaci napokon a 
kóborebek ellenőrzésére. (A témával kapcso-
latban további cikk a 3. oldalon olvasható.)

„A tél úgy szép, ha havas” szoktuk mon-
dani, de ezzel együtt problémát okoz főként 
a közlekedés terén, és nem kis munkát jelent 
azon ingatlantulajdonosok körének, akik 
gondoskodnak a hóeltakarításról. A decem-
beri üléshez hasonlóan most is téma volt a 
város hóhelyzete, magában foglalva a vég-
zett hóeltakarítási és síktalanítási munkát. 
Hágen József intézményvezető ismételten 
bőséges és teljes körű tájékoztatást adott a 
hóeltakarítás időbeni, területi és technoló-
giai folyamatairól, valamint a síktalanítás 
hatékonyságát befolyásoló tényezőkről. 
Képviselői hozzászólásokban megfogal-
mazódott, hogy gyakran a problémát az is 
okozza, hogy a gépjármű tulajdonosok nem 
a téli időjárásnak megfelelően közlekednek. 
A polgármester kiemelte, hogy köszönet jár 
azoknak a kézi és gépi munkásoknak, akik 
a járdákon, utakon teszik a dolgukat, időjá-
rástól és napszaktól függetlenül. (A témával 
kapcsolatban részletes tájékoztatás olvasha-
tó a 4. oldalon.) 

Molnár Jánosné, szerk.

Rovarok,
rágcsálók irtása

Tervezett 
önkormányzati 

ülések
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Amint arról többször hírt adtunk, kormánydöntés alapján az ön-
kormányzat közreműködésével a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől el-
térő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni 
támogatásban részesülnek. Az igénybejelentés határideje 2018. októ-
ber 15-én járt le. Ezt követően az Önkormányzat megkapta a szüksé-
ges pénzügyi fedezetet, majd kiválasztotta azokat a vállalkozásokat, 
ahonnan a tüzelőanyagot beszerzi. Ezután került sor a tüzelőanyag 
kiszállítására, a Polgári Csemete Szociális Szövetkezet közreműkö-
désével. A kiszállítás költsége nem terhelte az érintett lakosságot, azt 
az önkormányzat átvállalta. Igy 2019. január 16. és január 31. között 
megtörténhetett a tüzelő anyag házhozszállítása 330 család részére. 
8 család PB gázpalackot igényelt, a háromszori cserére jogosító utal-
ványt a Polgár és Csege Coop üzleteiben válthatják be. 

Tóth József polgármester

Téli rezsicsökkentés 
végrehajtása

A Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola egyházi fenntartásba 
vételének szándékát tűzte napirendre a képviselő-testület, miután 
megkeresés érkezett a Római Katolikus Egyházközség részéről. Pa-
lánki Ferenc Debrecen-nyíregyházi egyházmegyés püspök jelezte, 
hogy amennyiben szándék van rá az általános iskolai pedagógusok 
és szülők részéről, az egyházmegye kész lenne átvenni fenntartása 
alá a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola intézményt. A nemze-
ti köznevelési törvény szerint elsődlegesen az állam gondoskodik 
a köznevelési feladatok ellátásáról, egyéb esetben a feladatellátásra 
szerződést is köthet, pl. az egyházzal. 

A napirend tárgyalása során a képviselők részéről felmerült kér-
désekre az egyház képviseletében az ülésen jelen lévő Maga László 
esperes adott választ, történelmi visszatekintéssel alátámasztva a 
kezdeményezést. 

A köznevelési törvény alapján akkor adható át nevelési-oktatási 
intézmény vallási, világnézeti szempontból elkötelezett nevelést, 
oktatást folytató fenntartó számára, ha az intézménybe beíratott 
kiskorú gyermekek, tanulók esetén a szülők, nagykorúság elérése 
esetén a tanulók több mint fele azt támogatja. Fontos szabály továb-
bá, hogy az átszervezésével kapcsolatos döntés meghozatala előtt 
ki kell kérni az intézmény alkalmazotti közössége, az iskolaszék, a 
szülői szervezet, a diákönkormányzat és a vagyonkezelésben lévő 
ingatlan tulajdonos önkormányzat véleményét. A kezdeményezés 
napirendre tűzésével, az a döntés született, hogy amennyiben a 
jogszabályban foglalt, a fentiekben leírt feltételek fennállnak, az 
önkormányzat elvi hozzájárulását adja. 

Molnár Jánosné, szerk.

A Napló újság hasábjaiból értesülhettünk arról az örömteli 
tényről, hogy városunk két büszkeségéről, munkássága alapján 
elismert embereiről neveztek el utcákat Debrecenben. Debrecen 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének határoza-
ta alapján a neves személyekről elnevezett utcák környezetében 
fekvő földterületi rész a Görömbei András utca nevet kapta, míg 
Pallagon, Dely Mátyás állatorvosról neveztek el utcát. 

Dr. Görömbei András városunk szülöttje, 2002-ben kapta meg 
az önkormányzat legrangosabb kitüntetését a Díszpolgári címet. 

Állatvédelmi szervezetek becslése szerint hazánkban körülbelül 
kétmillió „kóbor” kutya él, főleg a városokban. Az elmúlt évben Pol-
gár belterületéről 50 kóbor kutya került befogásra, melyek a befogás 
napján az egyeki gyepmesteri telepre kerültek beszállításra. Sajnos 
az 50 kutya közül csak 1 kutyában volt elhelyezve az azonosító, mely 
alapján a gazdája beazonosítható lehetett.  Ebben az évben már ja-
nuárban 12 db kóbor kutya került befogásra és ebből kettő kutyában 
volt azonosító. A városi költségvetésből a kóbor kutyák befogása és 
ebrendészeti telepen történő elhelyezése 2018 évben több mint fél mil-
lió forintba került, a január hónapi költsége több mint 150 eFt volt. 

 A városban sokan tartanak társállatot, de a felelős állattartás még 
nem az erősségünk. Fontos lenne, hogy a statisztikák és a költségek 
mögött lássuk meg az egyedet, az élőlényt. Felhívom a lakosság figyel-
mét, hogy az állattartás kötelezettséggel is jár. A kóbor kutyák sajnos 
az utcán veszélyeztetik a közlekedőket és balesetet is okozhatnak ezért 
a befogásuk teljesen indokolt. Sajnos a közterületen kóborló állatok a 
gyepmesteri telepen 14 nap őrzést követően amennyiben nem sikerül 
őket gazdásítani altatásra kerülnek. 

A fentiek alapján felhívom a lakosság figyelmét az ebtartási szabá-
lyok maradéktalan betartására.

Kissné Barta Piroska irodavezető

Tájékoztatás

Egyházi 
kezdeményezés 

Utcát neveztek el neves és híres egykori polgáriakról
Mint a Debreceni Egyetem irodalomprofesszora, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tagja többek között Kossuth-díj és a Magyar 
Örökségi díj tulajdonosa is volt egyben. Munkássága alatt elért ér-
demek alapján méltóképpen emlékeztek meg a személyéről. 

Dely Mátyás, a puszta állatorvosa, szintén kötődik Polgárhoz, 
így joggal lehetünk büszkék arra, hogy településünkön kívül, Deb-
recen is úgy gondolta, hogy megörökítve első állatorvosának mun-
kásságát, róla nevez el utcát. 

Molnár Jánosné, szerk.
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A téli időjárási körülmények alapve-
tően megváltoztatják a közlekedési útvi-
szonyokat. Az utóbbi évtizedekben óriási 
mértékben megnövekedett a gépjármű-
vek száma, ezzel együtt a közúti forga-
lom sűrűsége is jelentősen emelkedett. 
Talán nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy 
nem csak településszinten, de országo-
san is igaz az, hogy a megnövekedett 
igénybevételt az utak kapacitása nem 
tudja elviselni, a felújítások-karbantar-
tások üteme és forrásszükséglete nem 
tudja azt utolérni. Különösen igaz ez a 
téli közlekedési helyzetekre, hiszen az 
utak használhatósága ilyenkor még kor-
látozottabb, az űrszelvények még jobban 
behatároltak. Településünkön sok olyan 
utca van amelyen az út nem megfelelő 
szélessége miatt a kétirányú párhuza-
mos közlekedés nem tud megvalósulni, 
lassításokba, kitérésekbe, lehúzódások-
ba kell bocsátkozni, ami hóval borított 
útszélek esetében nem egyszerű dolog. 
Az útfenntartót a téli időjárási körül-
mények bekövetkezése, változása dön-
tések sorozata elé állítja. Az úthálózat 
hómentesítését, síktalanítását nem lehet 
érzelmi alapon kezelni, fontos, hogy 
munkánkat írott szabályozások alapján 
végezzük. A téli úttisztítást területi és 
időbeni ütemek szerint és tisztítási tech-
nológiai mód szerint hajtjuk végre.

Polgár belterülete négy területi ütem-
re van bontva, ami egyidejűleg prioritási 
ütemezést is jelent, bár az időjárás intenzi-
tásától és a kapacitások rendelkezésre ál-
lásától függően nem kizárt több tisztítási 
ütem egyidejű indítása.

Az időbeli ütemezés az egyes területi 
ütemek észleléstől számított tisztításának 
megkezdési intervallumát, illetve az adott 
teljes terület megtisztításának időszakát 
állapítja meg.

Ebből az következik, hogy a tisztítási 
folyamat a központi belterületi részen ha-
marabb, míg a negyedik területi ütemben 
akár 8 órát meghaladóan tud csak meg-
indulni.

A technológia szerinti tisztítási mód 
azt takarja, hogy az útfelületeinket a 
közúti besorolás szerint (gyűjtőút)  teljes 
felületi tisztítás és síktalanítás módsze-
rével (feketén tartás), vagy (lakóút) csak 
a járműközlekedésre alkalmassá tétel 
módszerével (fehéren tartás) takarítjuk le. 
Természetesen a veszélyes útcsatlakozá-

sok és útszakaszok tisztítása teljeskörűen 
történik. 

Az útfenntartó rendelkezik a tisztántar-
táshoz szükséges gépekkel, eszközökkel és 
humánerőforrással. A rendelkezésre álló 
kapacitások a mértékadó intenzitáshoz 
(csapadékmennyiséghez) vannak opti-
malizálva, egyébként gazdaságtalan lenne 
fenntartásuk. Ezért is van nagy jelentősé-
ge az úttisztítás területi és időbeli üteme-
zésének.

A téli tisztántartási feladatoknak ügye-
leti rendszerben fokozatai vannak, az 
intenzitás függvényében egyszerű ké-
szenléti fokozatban, szigorú készenléti 
fokozatban, hóeltakarítási fokozatban és 
24 órát meghaladó folyamatos havazás 
esetén elhárítási fokozatban kerülnek a 
rendelkezésre álló kapacitások (gépek, 
eszközök, személyi állomány) bevonásra.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! A téli 
tisztántartási és síktalanítási hatékonysá-
got több tényező és helyzet is befolyásolja: 

1. Az olvasztóanyag (só és érdesítő anyag 
keveréke 1:1, 1:2, 1:3 arányban) pozitívan 
hat a tisztulás folyamatára, ugyanakkor 
károsító hatása megkérdőjelezhetetlen. 
Maradandó kárt okoz az utjaink felületé-
ben és szerkezetében, kárt okoz egyéb te-
reptárgyakban, kárt okoz a növényzetben, 
kárt okoz járműveinkben és ruházatunk-
ban, és még sorolhatnánk!

2. Befolyásolja a  tisztítás hatékonyságát 
az útfelület minősége. A hosszirányú és 
keresztirányú süllyedések (víz csőtörések 
helyreállítási helyei, szennyvízcsatorna 
nyomvonalsüllyedése), kátyúk, repedé-
sek, útszél letörések mentén a tisztítás 
hiányos marad. Sózással ezen a helyzeten 
csak rontani lehet!

3. A külső környezeti hőmérséklet ala-
kulása is hatással van a folyamatra, hiszen 
minél magasabb annál gyorsabban megy 
végbe a tisztulás, illetve -10 fok alatt már 
az olvasztóanyag sem tud dolgozni a felü-
leten, az út síkossága csak érdesítő anyag-
gal mérsékelhető.

4. Magas épületek, építmények, terebé-
lyesebb fák utakra vetülő árnyékoló hatá-
sa befolyással van az olvadás hatékony-
ságára. (Kiss E. u, Zólyom u., Kossuth u, 
Főtér, stb.)

5. Az út űrszelvényében elhelyezett oda 
nem illő tárgyak (kövek, karók, kiültetett 
bokrok, építési anyagok, esetleg kint felej-
tett kukásedény, stb.) negatív értelemben 

befolyásolják a hótoló gépjármű munkáját.
6. Nem szabályos parkolási helyzetek is 

akadályozzák a tisztítási folyamat inten-
zitását. Hóesés időszakában a közösségi 
parkolókban éjszakára otthagyott jár-
művek, vagy akár csak az útpadkán kint 
éjszakázó járművek jelentősen hátráltató 
körülmények.

A fentiekből talán kiolvasható, hogy a 
szigorú értelemben vett írott szabályo-
záson túlmenően léteznek a közösségi 
együttélés és együttgondolkodás íratlan 
szabályai között olyan lehetőségek, me-
lyek betartásával az útfenntartó munkája 
jelentős mértékben eredményesebb lehet. 
Köszönet illeti mindazon Polgártársain-
kat, akik munkánkat ezáltal segítik, jel-
zéssel, építő és teljesíthető kritikával illet-
nek, elismerik azok munkáját akik ebben 
a feladatban lelkiismeretesen részt vállal-
nak, munkaköri kötelességüket teljesítik.

Az Önkormányzat Gazdasági Prog-
ramjának, de akár a Városgondnokság 
stratégiai tervének egyik meghatározó 
célkitűzése az önkormányzati vagyon 
értékének megőrzése, fejlesztése, annak 
növelése, hosszú távú fenntarthatóságá-
nak biztosítása! Az önkormányzati va-
gyon jelentős részét képezik a város útjai, 
annak tartozékai. Az elmúlt években je-
lentős fejlesztési forrásokat (kormányzati 
és önkormányzati) fordítottunk útfelújí-
tásokra (Rákóczi u., Bacsó u., Árpád u., 
Kolozsvári-Mátyás u, Szabadság u., Rózsa 
u.) melyek állagának megőrzése, hasz-
nálhatóságának fenntartása az elsődleges 
célok közé sorolandó. Jelentős közterületi 
felületburkolatok valósultak meg a város-
ban (főtér, játszótér, buszpályaudvar, be-
tegellátó előtti tér) melyeknek megóvása 
nem lehet kérdés. A közfoglalkoztatási 
munkaprogramok működtetésével (kor-
mányzati és jelentős saját forrásból) virá-
gosított felületeket (több mint 50 ezer tő 
virág), évelővel telepített parkfelületeket 
hoztunk létre. A közterületeken utca bú-
torokat helyeztünk el (virágládák, ülőpa-
dok, hulladékgyűjtők, korlátok), melyek 
a komfortérzetet javítják. Mindezen érté-
kekben okoz a téli sózás olyan maradan-
dó károsodást, amit helyreállítani eredeti 
állapotába folyamatos ráköltéssel sem le-
hetséges. 

Hágen József intézményvezető

Tájékoztatás téli hóeltakarítási munkálatokról
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Helyi illetőségű és érdekeltségű vállal-
kozók, gazdasági szereplők töltötték meg 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő 
termét január utolsó napján. Több éves 
hagyományt folytatva az önkormányzat 
szerény fogadásra invitálja a gazdasági 
szféra azon körét, akiknek a tevékenysége 
meghatározó lakóhelyünk mindennapja-
ira. A  részt vevők köre ez alkalommal két 
külön meghívott vendéggel is kiegészült, 
hiszen elfogadta a felkérést  dr. Tiba István 
országgyűlési képviselő, valamint Bráz 
György testvérvárosunk, Tiszaújváros 
polgármestere is.

A rendezvényt Molnár János alpolgár-
mester nyitotta meg, melyet követően 
Tóth József polgármester osztotta meg  
gondolatait a jelenlévőkkel, értékelve az 
elmúlt évet és felvázolva a 2019. évi terve-
ket, célokat. E gondolatmenet terén elis-
merően szólt a vállalkozók által befizetett 
iparűzési adóról, bemutatva annak ösz-
szegszerűségét és felhasználását. Kitért az 
önkormányzat Gazdasági Programjában 
foglalt célokra, azok megvalósításában 
elért eredményekre. Beszélt az elmúlt év-
ben pályázat útján megvalósult beruhá-
zásokról, illetve az önerős fejlesztésekről. 
Megemlítette az önkormányzat 2018-ban 
elért elismeréseit,  majd szólt a fiatalok, 
családosok és az idősek támogatására ki-
alakított programokról, kitérve a fiatalok 
helyben tartására alkalmazott első lakás-
hoz jutási támogatás tapasztalataira és 
érezhető hatására. 

Az idei évi feladatok és egyben a ciklus 
hátralévő munkálatai között megemlítet-
te többek között a szennyvízberuházás 
megindulását, a kerékpárút megyehatárig 
történő megépítését, az új óvoda építést, 

Évzáró – évnyitó rendezvény a Városházán

a piactér felújítást, a szociális főzőkonyha 
korszerűsítését és a virágos város prog-
ram folytatását.

Örömmel adott arról tájékoztatást, 
hogy TAO támogatással az idén megva-
lósulhat az 1964-ben megépült focipálya 
épületének a felújítása is.  Megköszönve  a 
támogatást a polgármester elismerésben 
részesítette a Polgár Invest Kft. és a Nóra 
’97 Kft. cégvezetését, akik a társasági adó-
juk felajánlásával járulnak hozzá az 55 év-
vel ezelőtt létesített épület felújításához.

Záró blokkjában felvázolta a város jö-
vőképét, benne a kilátásokat és  reménye-
ket, a  kockázatokat és a félelmeket, majd 
kitért a városban jelen lévő munkanélkü-
liségi helyzetre,  a közfoglalkoztatás ala-
kulására és a képzett munkaerő hiánya 
okozta gondokra.  

Bárz György polgármester köszöntő 
gondolatain túl kiemelte a két telepü-
lés jó kapcsolatát, majd beszélt az elté-
rő önkormányzati helyzetről, melyben 
Tiszaújvárost, a foglalkoztatás szempont-

jából „centrum” jelzővel illette. Történel-
mi visszatekintést tett Tiszaújváros gaz-
dasági életének kialakulására, valamint 
bemutatta városa jelenkori pénzügyi és 
gazdasági helyzetét. Említést tett a most 
induló MOL poliol-beruházásról, mely 
200 munkahelyet teremt majd a város és 
térsége számára. 

dr. Tiba István országgyűlési képvi-
selő megfogalmazta, hogy a különböző 
politikai nézőpont ellenére mindig is jó 
kapcsolatot ápolt Tóth József polgármes-
terrel, hiszen közös a cél, választott kép-
viselőként mindkettőjük fontos feladata 
a település érdekének szem előtt tartása, 
melyben együttműködve tudnak előrelé-
pést tenni. 

A polgármester zárszavában megkö-
szönte az együttműködő partneri mun-
kát, a támogatásokat, a befizetett adó-
forintokat és 2019. évre sikereket kívánt 
minden résztvevő számára.   

Molnár Jánosné, szerk.  
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„Nyelvében él a nemzet”

Kiállítás megnyitóval és irodalmi est-
tel ünnepelte az Ady Endre Művelődé-
si Központ és Könyvtár január 20-án a 
Magyar Kultúra Napját.

1989-ben Farsang Árpád zongoramű-
vész kezdeményezésére január 22-ét, a 
Himnusz születésnapját nyilvánították 
a Magyar Kultúra emléknapjává. 

Ez alkalomból nemzetszerte számos 
kulturális és művészeti rendezvényt 
tartanak, mely események alkalmat 
adnak arra, hogy megünnepeljük saját 
értékeinket, magyarságunkat. Azokra 
a kincsekre irányítjuk figyelmünket, 
amelyek csak nemzetünk sajátjai, ame-
lyek gyökereinkként szolgálnak bárhol, 
bármely időszakban, politikai eszmék-
től függetlenül.  Évezredes hagyomá-
nyaink, valamint a múltunkat idéző és 
a jelenkori tárgyi és szellemi termékek 
felmutatása, továbbadása a záloga an-
nak, hogy a jelenlegi és a felnövekvő 
generációkban természetes módon él-

jen a magyar kultúra, a nemzeti iden-
titás az egyre erőteljesebben teret nyerő 
multikultúra mellett. 

Városunkban évek óta gyakorlat, 
hogy megpróbáljuk mindenki számára 
befogadható módon, kikapcsolódást, 
feltöltődést is biztosító, ugyanakkor 
értékőrző jelleggel megszervezni ennek 
a napnak a programját. Január 20-án, 
vasárnap délután, XX. századi magyar 
grafika címmel nyílt kiállítás Kossuth- 
és Munkácsy - díjas alkotók munkáiból 
a Megyesi fivérek teremben. Az ünnep-
séget és a tárlatot Angyal László a Nem-
zeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar 
megyei igazgatója nyitotta meg, beszé-
dében kiemelve, hogy joggal lehetünk 
büszkék népművészetünkre, irodalmi, 
zenei, képzőművészeti hagyományaink-
ra, épített örökségünkre. Ezt követően 
a gyűjtemény tulajdonosa Máté László 
tartott élménybeszámolóval egybekö-
tött tárlatvezetést, így a jelenlévők sok 

érdekes információ kíséretében csodál-
hatták meg a mintegy harminc, rangos 
műalkotást. Az ünnepi program a kon-
ferencia teremben színpadi produkcióval 
folytatódott. Az idei évben Ady Endre ha-
lálának centenáriuma alkalmából Csinsz-
ka címmel tartott irodalmi estet Mészá-
ros Ibolya a Debreceni Csokonai Színház 
művésznője. A rendkívül jól konstruált, 
színvonalas előadáson a költőóriás felesé-
ge, Boncza Berta emlékein keresztül nyer-
hetett betekintést a közönség Ady késői, 
rövid házasságának, betegséggel terhes 
időszakába. Mindemellett a szórakoztató 
és hangulatos monológon keresztül meg-
ismerhettük Csinszka életét, megismerke-
désük körülményeit is. Bár, a rendezvény 
látogatottsága sajnálatosan alulmúlta vá-
rakozásunkat, a résztvevők egyöntetűen 
pozitívan nyilatkoztak az eseményről és 
igazán jónak ítélték a programot. 

Sokan nem tekintik igazi ünnepnek 
ezt a napot, mégis fontos, hogy a kultúra 
kovácsainak: a pedagógusoknak, a köz-
művelődési szakembereknek, a műsza-
ki, gazdasági értelmiségnek és minden 
embernek belülről fakadó igénye legyen 
saját kultúrájának megismerése, megis-
mertetése, valamint az ápolás mellett a 
méltó folytatás biztosítása. Bízunk ben-
ne, hogy felgyorsult világunkban ezek 
az értékek megtartó, a közösség általi 
védelmező erővel bírnak, mint ahogyan 
lankás talajon a növények megakadá-
lyozzák, hogy az erős szél vagy az elfolyó 
víz elmossa a felső termékeny talajréte-
get és védelmet nyújtanak az esetleges 
külső, romboló erők ellen.

Péterné Kiss Petronella

Tisztelt városlakók!

Kérjük támogassák adójuk 1 %-ával 
a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesületet.

POLGÁRI LOKÁLPATRIÓTA 
MOZGALOM EGYESÜLET

4090 POLGÁR BARANKOVICS TÉR 6.
Adószám: 18655564-1-09

POLGÁR VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY

A „Polgár Városért” Alapítvány nevében 
szeretnénk köszönetet mondani azoknak 

a polgári lakosoknak, akik 
a személyi jövedelemadójuk 1%-val 

hozzájárultak, támogatták az Alapítvány működését. 
Az Alapítvány a 2017. évi 1%-ból befolyt 253.271 Ft-ot a 

„Polgári Hurka-pite” Fesztivál, valamint „25 éves a város” 
rendezvénysorozat kiadására fordította. 

Továbbra is várjuk mindazok támogatását, 
akik fontosnak tartják 

az Alapítványunk céljait. 

Adószámunk: 18544189-1-09
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KÉRJÜK TÁMOGASSA ADÓJA 1 %-ával 
A HELYI SPORTEGYESÜLETET!

A Polgári Városi Sportegyesületnek továbbra is megvalósítandó célja, hogy a helyi felnőtt 
és fiatalkorú lakosság labdarúgó sportolási lehetőségét biztosítsa, illetve segítse.

Az egyesület adószáma: 19850841-1-09
Ezúton is köszönjük a korábbi és idei évben felajánlott adójuk 1 %-át, mely 

nagymértékben segíti egyesületünk működését!

Reményteljes jövőt adok nektek. (Jer 29,11)

Kedves Polgári Lakosok! Iskolánkat, városunkat, jelenün-
ket, jövőnket érintő kérdésben fordulok Önökhöz nagy tisz-
telettel és szeretettel. Jól tudjuk, hogy egy település jelenét a 
felnőttek munkája, lelkülete határozza meg, a jövőt pedig az, 
hogy milyenek lesznek az ott élő gyermekek. 

Ezért a történelem során az Egyház mindig szívügyének 
érezte az oktatás és nevelés ügyét, és hosszú évszázadok óta 
tanította a gyermekeket, fiatalokat, komoly eredményeket 
érve el. Rendszerváltás óta ismét megnyílt a lehetőség egyhá-
zi iskolák alapítására és intézmények átvételére. Ezekben az 
intézményekben ma is versenyképes ismeretet nyújtanak, az 
evangélium értéke szerint Isten és a felebarát iránti szeretetre, 
tiszteletre nevelnek, és segítenek, hogy lelkiismeretes, becsü-
letes emberek lehessünk. Az elmúlt években országszerte, így 
környezetünkben is, több oktatási intézmény került egyházi 
fenntartás alá, s azok kivétel nélkül érzik az Anyaszentegyház 
gondoskodó törődését, megbecsülését és azt, hogy gazdagod-
tak a keresztény értékrenddel.

Amennyiben a helyben tanító pedagógusok és a Polgáron 
tanuló gyermekek szülei szeretnék, hogy a szép múlttal bíró 
Vásárhelyi Pál Általános Iskola egyházi fenntartás alá kerül-
jön, a Debrecen-nyíregyházi egyházmegye felkínálja segítsé-
gét, hogy az intézményt fenntartása alá vegye, és oktatói-ne-
velői munkájával jobbá tegye azt az iskolát, amely helyett ma 
számos polgári gyermek a környékbeli iskolákban tanul. Ezt a 
kezdeményezést az egyházközség és az Önkormányzat képvi-
selő testület is támogatja. 

Történelmi lehetőségünk és felelősségünk van, hogy támo-
gatásunkkal együtt, összefogva teremtsünk egy jobb iskolát 
gyermekeinknek, városunknak!

Maga László atya

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: GraFol Print 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!



2019. februárPolgárTárs8. oldal

Ovi Hírek

Suli Hírek

Téli örömök az óvodában
Az idei tél már eddig is keményebb és hosszabb volt mint a tavalyi, 

kedvezve ezzel az óvoda kis lakóinak, hiszen jutott bőven hóból-fagy-
ból. Igyekeztünk is kihasználni az aktuális természeti környezet nyúj-
totta lehetőségeket, s minél több élményt szerezni a csemetéinknek. A 
kis óvodások naponta vidáman hancúroztak, hógolyóztak, csúsztak le 
szánkóval a dombról, lapátolták az udvaron a sok havat, felfedezték a 
hóban az arra tévedt cicák és a kismadarak lábnyomait. Amikor az idő 
enyhébbre fordult, az együtt görgetett hógombolyagok mindannyiunk 
örömér hóemberré álltak össze. A madarakról sem feledkeztünk meg. 
Minden csoportban előkerültek a régi és az újonnan barkácsolt madár-
etetők, melyek izgalommal várták a tollas kis vendégeket, akik hamaro-
san meg is jelentek. Gondoskodva róluk naponta feltöltjük az etetőket 
és madárkaláccsal is kedveskedünk nekik. A csoportszoba ablakából 
így megfigyeljük a különféle madárfajtákat és életmódjukat,  gazdagítva  
gyermekeink ismereteit a helyes madáretetés szabályaival.

A hulladékkezelés és  a környezetszennyezés világméretű problé-
májából a kis óvodások nem sokat értenek még, de Zöld Óvodánk-
ban már most ráirányítjuk figyelmüket a környezetvédelemre, a kü-
lönböző játékos tevékenységek szervezésével. Ezért is fogadtuk nagy 
örömmel a Zöld - Kör lelkes munkatársát, akinek segítségével „élő 
társasjáték” során szerezhették meg környezetünk védelmével és a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos tapasztalatokat.

A Zöld Válasz Egyesület országos rajzpályázatot hirdetett „Rajzolj 
a Földért”- címmel, melyre az érdeklődő, ügyesen rajzoló óvodása-
ink is készítettek alkotásokat.

Tóth Tiborné, óvodapedagógus

A téli szünet után a félév minél eredményesebb zárására töreked-
tünk, ami egyeseknek jobban, másoknak kevésbé sikerült. Év végére 
célunk a javítás, ebben a szülők közreműködésére is számítunk.

Január 22-én megünnepeltük nemzeti énekünk, a Kölcsey Ferenc 
által  1823. január 22-én megírt Himnusz születését, mely 1989 óta a 
Magyar Kultúra Napja. Ezen a napon különböző rendezvények em-
lékeztetnek bennünket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, 
múltunkra. Ennek jegyében elevenítettük fel magyarságunk értékeit 
műsorral, kisfilmmel az alsó és felső tagozaton egyaránt.

Petrikné Sereg Ildikó

2018. december 28-án a Naplemente Idősek Klubja megtartotta az  
év búcsúztató ünnepségét. A vendégek köszöntése után, vetítéssel ele-
venítettük fel az év legfontosabb eseményeit. Mindenki szép emlékek-
kel gondolt vissza az elmúlt esztendőre, melyet jelképesen egy pezsgős 
koccintással zártunk le. Sokan megtették az újévi fogadalmaikat, és 
már elkezdődött a jövő évi programok tervezése.

Januárban újra indult a „csiga-pöncörgető” foglalkozásunk, mely-
lyel a Hurka - Pite Fesztivál versenyén szeretnénk remekelni. Ügyes 
kezű asszonyaink különböző horgolt figurákkal készülnek egyrészt a 
disznótoros fesztiválra, másrészt a húsvétra.  Februári terveink között 
a Farsangi mulatság szerepel, fánksütéssel, jelmezes élőzenés tánccal 
egybekötve.

Molnár Marianna, klubvezető

Felhívással fordulunk a város lakóihoz - magánszemélyekhez, ci-
vil egyesületekhez, cégekhez és vállalkozásokhoz – hogy a Kolozsvá-
ri utca egyik ingatlanán, a múlt század elején állított Mária szobrot 
mentsük meg együtt a jelen és az utókor számára.

A Mária szobor restaurálása, a talapzat felújítása és egy új hely-
színen való felállítása 
közel kétmillió fo-
rintot igényel, melyet 
helyi összefogással 
- támogatásokból, fel-
ajánlásokból, közada-
kozásból - kívánunk 
megteremteni. 

Polgári Lokál-
patrióta Mozgalom 

Egyesület 

Közösségi élet a Naplemente 
Idősek Klubjában

Értékmentés!
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Sport Hírek
A Fuku-Do Sportegyesület a 2018-as 

évben is folytatta sporttevékenységét vá-
rosunkban. Heti 5 alkalommal, hétfőn 
haladó, kedden és csütörtökön kezdő 
és haladó edzésen lehet a karate sport-
ban való jártasságot fejleszteni az edzé-
seket látogatóknak, és a küzdősportok 
iránt érdeklődőknek. Az elmúlt évek-
hez képest azonban változott az egye-
sület munkája, tevékenysége. 2013-ban 
vettek részt sportolóink utoljára karate 
versenyeken és ezután négy év szünet 
következett. 2018-ban viszont aktívan 
visszakapcsolódtunk a Magyar Karate 
Szövetség által szervezett versenyrend-
szerbe. Felmerülhet a kérdés, miért volt 
ez a szünet? A sportolás, a rendszeres 
mozgás, a karate gyakorlása, a mozgás-
rendszer és a technikai elemek fegyel-
mezett tanulása nagymértékben kihat 
az iskolai teljesítményre is. A sportcélok 
mellett a tanulásban is igen komoly el-
várásokat és célokat tűznek ki maguk 
elé sportoló gyerekeink. Így 16-17 éves 
kor körül már olyan mértékű leterhelt-
séget jelent az iskolai elvárások maxi-
mális teljesítése, hogy a versenyzéshez 
szükséges edzésmennyiséget már nem 
tudják teljesíteni. Fontosabb számukra a 
jövőben kitűzött céljaik elérése, és erre 
egyre több időt fordítanak. A tapasz-
talat azt mutatja, hogy azon sportoló 

gyerekeink, akik hosszú ideig maximá-
lis teljesítményt nyújtottak a sportolói 
pályafutásukban, a tanulásban és ezt 
követően a munkájukban is kiválóan 
elérik céljaikat. Olyan fizikai és men-
tális alapot kaptak a rendszeres sport-
tevékenységtől, és az ehhez kapcsolódó 
versenyeken való megmérettetésen, ami 
nagyon jó alapot biztosít a mindennapi 
életükben, és kamatoztathatják a sport-
ban szerzett képességeiket. Természete-
sen a munka folyt tovább az edzéseken, 
és az utánpótlás nevelést folyamatosan 
szem előtt tartották az egyesület edzői. 
Szerencsére nagyon ügyes gyerekek lá-
togatják az edzéseket, így 2018-ra ismét 
lehetőség nyílt a versenyeken való indu-
lásra. Az elmúlt évben 5 versenyzővel 
kapcsolódott be a Fuku-Do Sportegye-
sület a szakági versenyrendszerbe. Név 
szerint: Dobos Dániel, Matócsi Nelli, 
Oláh Viktória, Pöstényi Sára és Tóth 
Gergely. A visszatérés a versenyzésbe 
nagyon jól sikerült a csapatnak, gyakor-
latilag ott folytattuk, mint amikor né-
hány éve abbahagytuk a bajnokságokra 
való felkészülést. Minden verseny alkal-
mával nagyon jó eredmények születtek, 
és sok éremmel tértek haza versenyző-
ink a versenyekről.

A 2019-es évben is heti 5 edzéssel foly-
tatja a felkészülést az egyesület. A lényeg 

természetesen nem a versenyzésen van 
továbbra sem, hanem a karate immár 
több mint 30-éves hagyományainak a 
tovább vitele városunkban. Lehetőséget 
teremteni a mindennapos sporttevé-
kenységre illetve a küzdősportok iránt 
érdeklődőknek biztosítani a feltételeket 
e mozgásrendszer gyakorlásához. Fel-
tétlenül meg kell említeni a szabadidő 
hasznos eltöltését az edzéseinken való 
részvétellel. Foglalkozásainkon felnőt-
tek, anyukák és apukák együtt edzhet-
nek a gyerekeikkel. 4-5 éves kortól már 
lehet csatlakozni a csapathoz, illetve 
a felső korhatár nincs. Ha valaki azért 
jön edzeni, mert egy jó közösséghez 
akar tartozni akkor ez a legfontosabb 
számára, aki az előbbi gondolat mellett 
jobb kondicionális képességeket / erő, 
állóképesség, gyorsaság/ szeretne, ak-
kor ezek a szempontok vezérlik, illetve 
aki versenyzés miatt gondolja, termé-
szetesen felkészültsége alapján akkor ez 
a gondolat motiválja, hogy a Fuku-Do 
Sportegyesülethez tartozzon. Az egye-
sület vár minden Kedves Városlakót az 
edzéseire, amelyek bármikor megte-
kinthetők, illetve lehetőség van a csa-
pathoz csatlakozni.

Tóth István, elnök

Vöröskeresztes Hírek
A Vöröskereszt Helyi Szervezete 2019. évben is bővelkedni 

fog a programokban, tennivalókban. 2019. február 4-én első 
próbálkozásunk volt a délután órákban megszervezett vér-
adással. Nagy örömünkre a tervezett 40 véradóval szemben 
47 fő adta vérét mások gyógyulásáért. Ajándékcsomagunkat 
Nagy Kálmán nyerte, akinek szeretettel gratulálunk.

A könnyebb tervezés érdekében közzétesszük 2019. évi vér-
adó naptárunkat. A legközelebbi véradás a Hurkapite Feszti-
vál alkalmával lesz, ahol megnyerhetik a húsvéti sonkát is a 
kedves véradók.

Május 1-én, a Retro Véradáson és Augusztus 10-én, a Vám-
pírok Éjszakáján, hagyományoknak megfelelően különböző 
programelemekkel készülünk a véradáson résztvevőknek és 
családtagjaiknak. 

Továbbra is szívesen várjuk a lelkes önkénteseket adomány-
gyűjtéseinkhez, toborozzuk a vöröskeresztes tagokat, hogy 
minél többen vehessenek részt e felemelő, karitatív tevékeny-
ségben. Facebook csoportunk elérhetősége: Magyar Vöröske-
reszt Polgár

Andorkó Mihályné, vezetőségi tag

Sorszám Véradás helye, ideje

1
Ady Endre Művelődési Központ
4090 Polgár, Barankovics tér 6.

2019.04.06. (szombat) Hurka-Pite Fesztivál

2
Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága

4090 Polgár, Fürdő u. 2.
2019.05.01. (szerda) BELÁHAPI Fesztivál 

3
Polgár Kistérségi Járóbeteg Rendelő Intézet

4090 Polgár, Hősök u. 1.
2019.06.05. (szerda) Retro Véradás

4
Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága

4090 Polgár, Fürdő u. 2.
2019.08.10. (szombat) Vámpírok éjszakája

5
Ady Endre Művelődési Központ 
4090 Polgár, Barankovics tér 6.

2019.09.19. (csütörtök) 13:00-18:00

6 Ady Endre Művelődési Központ
4090 Polgár, Barankovics tér 6. • 2019.10.07. (hétfő)

7 Ady Endre Művelődési Központ
4090 Polgár, Barankovics tér 6. • 2019.12.06. (péntek)

2019. ÉVI VÉRADÁS NAPTÁRA POLGÁR
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Anyakönyvi Hírek
Lehet hogy nem is tud róla, 
hogy betegsége miatt 
adókedvezményre jogosult?!
dr. Borók Levente háziorvos tájékoztatója

Ahogy a média is többször hírt adott róla, 
frissült azon betegségek listája, amelynek 
megléte adókedvezmény igénybevételére 
jogosít. Gyakran alakul ki a félinformációk 
alapján vita a rendelőkben, hogy miért is le-
het, vagy nem lehet kiállítani fenti igazolást. 
Fontos tudniuk, hogy a háziorvosnak évente 
jelentenie kell az adóhatóságnak, hogy kinek 
és milyen tartalmú igazolást adott ki, így a 
nem megalapozott igazolás miatt anyagilag is 
felelősségre vonhatóvá válik, ezért nem cso-
da, hogy körültekintőek a háziorvosok. Nem 
a jóindulaton múlik, hanem hogy megfelel-e 
minden dokumentum a jogszabálynak. 

Mivel nem TB finanszírozott ellátáshoz 
kell az igazolás, ezért annak eljárási díja van, 
melynek összege nem egységes az országban. 
Körzetemben az igazolás díja 2.000 Ft. 

TUDNIVALÓK A SÚLYOS FOGYATÉ-
KOSSÁGOT OKOZÓ BETEGSÉGEK ADÓ-
KEDVEZMÉNY IGAZOLÁSÁRÓL 

A kedvezmény igénybevételét a 49/2009. 
(XII. 29.) EüM rendelet, és a 335/2009. (XII. 
29.) Korm. rendelet szabályozza. 
Fenti jogszabályok alapján elmondható, hogy:

1., a kedvezmény igénybevételéhez a Kor-
mányrendelet mellékletében szereplő be-
tegségek valamelyikével kell rendelkeznie a 
betegnek

2., az adott betegség kapcsán meg kell ál-
lapítani, hogy az végleges, vagy ideiglenes-e, 
ennek megállapítására kórházi szakorvos 
jogosult csak, azaz nem elegendő egy am-
buláns lap amin szerepel az adott diagnózis, 
szükséges a szakorvos nyilatkozata is az álla-
pot végleges voltáról

3., az igazolást kiállíthatja a kórházi szak-
orvos, vagy a háziorvos (feltéve hogy a szak-
orvos nyilatkozott a leleten az állapot végle-
gességét illetően)

4., amennyiben az állapotot ideiglenesnek 
véleményezte, az igazolás kiállítására csak a 
szakorvos jogosult

5., a kardiológiai betegségkódok esetén 
a szakorvosnak egyértelműen nyilatkoznia 
kell a betegség NYHA stádiumát illetően

6., az adókedvezmény igénybevételéhez 
nem szükséges fenti igazolás annak, akinél a 
fogyatékossági támogatásra való jogosultság 
határozatban megállapításra került

Tehát fentiek alapján csak abban az eset-
ben jelentkezzenek a háziorvosuknál, ha 
rendelkeznek a kedvezményre jogosító be-
tegséggel, annak végleges voltáról (kardio-
lógiai betegség esetén NYHA besorolásáról 

is) szakorvosuk igazolást állított ki, vagy 
egyértelműen nyilatkozott az ambuláns la-
pon, zárójelentésen. Illetve nem szükséges a 
háziorvosi igazolásért sorban állnia annak, 
akinek határozata van fogyatékossági tá-
mogatásra való jogosultságról.

Az igazolás háziorvos általi kiállításához 
szükséges a beteg személyi igazolványa és 
adókártyája, az igazolás kiállítása 2 pél-
dányban történik. Az egyik a beteg példá-
nya, a másik alapján a háziorvosnak évente 
jelentési kötelezettsége van az adóhatóság 
irányába, hogy kinek állított ki és milyen 
tartalmú igazolást. Az adóhatóság ezek 
alapján egyértelműen vissza tudja keresni 
egy ellenőrzés során a kedvezményre való 
jogosultságot. Amennyiben a jogosultság 
kiállítása nem a jogszabályokban megfele-
lően történt meg, úgy az adóhatóság kez-
deményezésére a kedvezményre való jogo-
sultságot igazoló orvos anyagi felelősségre 
vonása kezdeményezhető. 

FIGYELEM!
A gyógyszerfelírások gyakorlata 2019-ben 

még nem változik. Ez azt jelenti, hogy a há-
ziorvos a hagyományos receptre nyomtatja a 
felírási igazolást, amely azonnal és automa-
tikusan felkerül az úgynevezett EESZT-be 
(elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér) 
ezek után 2 módon váltható ki a recept:

1. a felírt készítményeket a papír alapú fel-
írási igazolással (recept) válthatja ki az ellá-
tott, vagy részére bárki más,

2. de a beteg saját maga részére eSzemélyivel 
(elektronikus személyigazolvánnyal) , illetve 
személyazonosító okmány és a TAJ kártya 
együttes bemutatásával is kiválthatja gyógy-
szereit, a felírási igazolás mellőzésével.

Borók Levente, háziorvos

Akiket újszülöttként 
köszöntünk: 

• Gulyás Nóra

• Pongó Abigél

• Kindla Joakim József

• Balogh Sándor

• Nótár Zoltán

• Jónás Janka

• Fazekas Kristóf Marcell

• Rácz Boglárka

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk:

• Nagy Béláné szül.: Makó Julianna 

élt: 64 évet

• Sári Józsefné szül.: Vámosi Erzsébet 

élt: 83 évet

• Kupcsik Bertalanné  

szül.: Murvai Piroska élt: 91 évet

• Rontó Vilmos élt: 92 évet

• Lukács Antalné szül.: Polgári Margit 

élt: 87 évet

• Juhász Margit élt: 93 évet

• Klenóczki Ferencné 

szül.: Szabó Magdolna élt: 90 évet

• Kapus Béla élt: 75 évet

• Kecső András élt: 54 évet

• Gál Attila élt: 54  évet

• Rézműves Tiborné szül.: Kis Klára 

élt: 81  évet

Ismét bővült városunk szép 
kort elért közössége, hiszen Baja 
Gáborné Piroska néni 2019. ja-
nuár 16-án töltötte be 90. életév-
ét. E jeles alkalomból Tóth József 
polgármester kereste fel és kö-
szöntötte az ünnepeltet családja 
körében, valamint tolmácsolta 
az önkormányzat jókívánságait. 
További jó egészségben eltöltött 
boldog éveket kívánunk!

Molnár Jánosné, szerk.

Szépkorú köszöntése
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2019.02.01.
PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi 
Központ Nonprofit Zrt.

20 ALKALMAS GYÁSZCSOPORT 
INDULT A POLGÁRI TÉRSÉGI 
JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓBAN.  

Valamennyiünk életében van olyan időszak, amikor elveszítjük a hozzánk közelál-
ló édesapát, édesanyát, férjet, feleséget, testvért, vagy gyermeket. Az elvesztést követő 
időszak sok feladatot ad a lelkünknek, szellemünknek. Méltó módon elköszönni az el-
távozottól, megsiratni, kiadni a fájdalmunkat. Megtalálni így nélküle is az életben a he-
lyünket, feladatunkat.

A jelenlegi rohanó hétköznapokban még a családban együtt élőknek is nehéz ezt a 
problémát átvészelni. Nincs idő rá. „A fiam/lányom dolgozik”, hallani sokszor az idős 
emberektől. 

Ezért szervezett a mentális funkcióval bővített EFI pszichológus vezetésével 20 alkal-
mas Gyászcsoportot. az EFOP-1.8.20-17-2017-00025 pályázat keretében. 

A csoportba mindazokat várjuk, akiket valamilyen formában érint a gyász. Lehet ez 
felkészülés a szeretett személy elvesztésére, friss élmény, vagy már évekkel ezelőtt meg-
történt esemény. Bármelyik szakaszában is vagyunk a gyásznak, a csoport megtartó 
ereje segíthet a fájdalom elviselésében. Egymás meghallgatásával, vagy azzal, hogy meg-
osztják személyes élményeiket már támaszt, segítséget nyújthatnak egymásnak. Min-
denki annyit oszt meg, amennyit jónak, felvállalhatónak érez. Egy másik fontos alapelv 
a titoktartás, amely minden csoporttagra és a csoportvezetőre egyaránt vonatkozik.

Aki úgy érzi, szívesen részt venne, vagy támogatná hozzátartozóját abban, hogy eljus-
son a foglalkozásokra, kérem, hívja a 06-52-573-117-es telefonszámot. 

A következő foglalkozásunk 2019. 02. 15.-n 13.00 órakor lesz, előzetes bejelentkezés 
szükséges. A foglalkozásokat Tóth Levente Péter Klinikai Szakpszichológus vezeti.

Dr Vitai Edit, Szakmai Vezető
 EFOP-1.8.20-17-2017-00025 

Emlékezés
Kiss Anita

1981. 01. 30. – 2016. 04. 14.

Most lennél 38 éves

Legszebb nap az életemben,
Mikor megszülettél,
Első pici lépteiddel,
Oly boldoggá tettél.

Lassanként felcseperedtél,
Az évek egyre telnek,
És a sorsunk bárhová visz,
ÉN mindig SZERETLEK!

Szerető családod: apu, anyu, Attila

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága gyermekünk, 

Gál Attila 
temetésén megjelentek, 

ravatalára virágot helyeztek, 
gyászunkban részvéttel osztoztak.

A gyászoló család




