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Városházi Hírek
Megemlékezés, ünneplés, 

kikapcsolódás, szórakozás
Elfogadta a képviselő-testület az idei év városi rendezvénytervét, 

melynek megvalósítására 12.000.000 Ft áll rendelkezésre a költségvetés-
ben. Ez az összeg kevesebb az előző évinél, ezért néhány programot, an-
nak tartalmát újra kellett gondolni, de a 2019. évi városi rendezvényterv 
most is számos olyan kulturális programot tartalmaz, melyben minden 
korosztály megtalálhatja az érdeklődési körének megfelelő kikapcsoló-
dási, szórakozási lehetőséget. Nehéz abban állást foglalni, hogy mitől 
jó egy rendezvény, vagy hogy milyen is a jó rendezvény, de az biztos, 
hogy egyedinek kell lennie, egy közösség összefogásán kell alapulnia és 
nem utolsó sorban élményt kell nyújtania a nézőközönség számára. Az 
idei rendezvénytervből az elkövetkező időszakra vonatkozóan a teljes-
ség igénye nélkül párat kiemelve: hatodik alkalommal látogathatjuk a 
Hurka-Pite gasztronómiai rendezvényt, az idén is lesz BELÁHAPI fesz-
tivál, újra versenyre kelnek a sárkányhajók és evezőseik, az augusztus 
20-ai ünnepi műsor részeként grafika és makett kiállításra, valamint 
élőzenei koncertre várunk mindenkit, köszöntjük városunk idősebb 
korosztályú lakosait, megemlékezünk az 1956-os Forradalom és Sza-
badságharc évfordulójáról, az advent időszakában gyertyagyújtás és 
jótékonysági koncert – hogy csak párat említsek. 

Városi rendezvényeinkre ezúton is mindenkit hívunk és várunk, mely-
nek időpontjáról és helyszínéről folyamatosan tájékoztatást nyújtunk.

Molnár Jánosné, szerk. 

A Polgári Idősügyi Tanács 2012 óta segíti az önkormányzat mun-
káját, véleménnyel látják el főként a szociális témájú és a költségvetést 
érintő előterjesztéseket, illetve tolmácsolják a témához kapcsolódóan az 
idősebb korosztályban megfogalmazódott véleményeket, javaslatokat. 
Polgár Város Önkormányzata évek óta kiemelt feladatának tekinti a 
helyi szintű „idősbarát” politika kialakítását, melynek érdekében külö-
nös figyelemmel kezeli az idős lakossággal történő együttműködést, az 
időskorú emberek életkörülményei nyomon követését. 

A 7 fős bizottság szükség szerint ülésezik, legutóbb február 13-án, 
amikor a város 2019. évi költségvetését véleményezték. A napirend kap-
csán több témában is merült fel kérdés, - mint például a minimálbér 
emelésének hatása, várható-e létszámcsökkentés önkormányzati szin-
ten, települési támogatás biztosítása, szociális étkezés, mezőőri szolgá-
lat, Kárpát utca felújítása – melyre megkapva a választ, egyhangúlag 
elfogadásra javasolták az önkormányzat 2019. évi költségvetését. 

Molnár Jánosné, szerk

A Polgári Települési Értéktár Bizottság a 2018. év II. félévében végzett 
tevékenységéről adott számot a képviselő-testület február 14-ei ülésén.  
A 2016-ban létrejött szervezet feladata a településen fellelhető nemzeti 
értékek azonosításának szervezése, az értékek adatait tartalmazó gyűj-
temény létrehozása, valamint azok megyei értéktárba történő megkül-
dése. A beszámoló tartalmazta a bizottság szakmai munkáját, az ér-
tékelt időszakban érkezett értéktári javaslatokat, valamint részletesen 
bemutatta az elmúlt év második félévi értéktári rendezvényeket. Az 
elmúlt évben 6 értékkel ( Barkó Imréné hagyományközvetítő és érték-
őrző munkássága, Polgári Tűzoltó Egyesület muzeális értékű tűzoltó 
járművei, Református Templom, Polgári Lovas Hagyományőrző Egye-
sület, Útmenti keresztek Polgáron, Első világháborús emlékmű) bővült 
az értéktár, mely immár 14 helyi értéket tart nyilván. A bizottság mun-
kájáról az összegyűjtött helyi értékekről bővebben tájékozódhat a www.
polgar.hu weboldalon, a Polgári Települési Értéktár fül alatt.  

Molnár Jánosné, szerk.

A képviselő-testület a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. többletkapacitás 
befogadásáról szóló pályázat benyújtásáról döntött. Kiss Ilona ve-
zérigazgató az ülésen elmondta, hogy amennyiben a pályázat sikeres 
elbírálásban részesül lehetőség nyílik a járóbeteg szakellátásban szak-
orvosi, illetve nem szakorvosi többlet óraszám biztosítására, mellyel a 
betegellátás színvonalának növelése mellett a várakozási idő csökke-
nése várható, illetve bővül a szakorvos ellátottság. Hangsúlyt fektet az 
intézmény főként a magas várakozási idő mellett működő kardioló-
gia, belgyógyászat, urológia, szemészet, ultrahang szakmák óraszám 
bővítésére. Újként jelenik meg a belgyógyászat szakrendelésen belül a 
diabetológiai szakrendelés bevezetése.

Molnár Jánosné, szerk.

2019. március 1-jével elkezdődött az idei évi közfoglalkoztatás, melynek 
apropójából az érintettek részvételével programindító fórumot tartott Tóth 
József polgármester. A megnyitó gondolatokat követően ismertette az idei 
évi közfoglalkoztatás változásait, amely érinti a foglalkoztatási létszámot, a 
programelemeket, azok irányítói személyét, valamint a program finanszíro-
zását. A kormányzati szándék hatására az előző évhez képest, mind a Start 
Közmunka Program, mind a Hosszútávú Közfoglalkoztatási programban 
kevesebb személy foglalkoztatható. Míg 2018-ban 145 fő vett részt a Start 
programban addig az idén ez 114 fő részére korlátozódik, három program-
elemben (Rendezett Polgár 14 fő, Mezőgazdaság Startmunka 55 fő, Szociális 
program 45 fő) megosztva. A hosszútávú közfoglalkoztatásban lévő, intézmé-
nyeknél feladatot ellátó munkavállalók száma is kevesebb lehet az idén, 95 fő 
helyett legfeljebb csak 60 személy foglalkoztatható. A polgármester kiemelte a 
program finanszírozási hátterében történt fontos változást is, hiszen 2019-től 
nem biztosítja teljes egészében a központi költségvetés az intézményi közfog-
lalkoztatásban dolgozók bér és járulék kiadásait, ehhez az önkormányzatnak 
is hozzá kell járulni 30 %-ban –saját erőként – mely közel tizenöt millió forint 
kiadást jelent. Szólt az idei év három programeleméről, bemutatta az irányítók 
személyét és a programon belül végzendő értékteremtő feladatokat, kitérve a 
munkavégzés szabályaira és elvárásaira. Zárszavában  hangsúlyozta, hogy 
fontos szempont a városban élők elvárásainak való megfelelés, hogy minél 
élhetőbb lakóhely legyen Polgár. Ehhez szükséges, hogy legyen rend, tiszta-
ság, minél több virágos közterület, a járdák, a közutak és csatornák töltsék be 
funkciójukat, mely mind elérhető a közfoglalkoztatásban végzett munkával. 
A 2019. évi közfoglalkoztatási program illeszkedik a várospolitikai célokhoz, 
elvárás, hogy az valóban legyen értékteremtő. Ehhez kérte és hívta a jelenlé-
vők együttműködő, partneri munkáját. 

Molnár Jánosné, szerk.

Bizottság a helyi értékeink megmentéséért

Pályázat járóbeteg szakellátás 
kapacitás bővítésére

Idősek képviseletében a 
Polgári Idősügyi Tanács

Programindító Fórum
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Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a kertgondozás során levágott 
füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet és a 
tavaszi metszés során keletkező nyesedéket, mint zöldhulladék nem 
helyezhető el a továbbiakban a szennyvíztelep melletti területen.

A zöldhulladék gyűjtés és feldolgozás kizárólag az erre engedély-
lyel rendelkező közszolgáltató feladata, ez a tevékenység jelenleg a 
rendelkezésre bocsájtott házi komposztáló edény használatával old-
ható meg.  Amennyiben a háztartás nem rendelkezik komposztáló 
edénnyel az a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügy-
félszolgálatánál igényelhető, továbbá ha a komposztáló edény nem 
elégséges a keletkezett zöldhulladék elhelyezésére, akkor ugyanott 
igényelhető zöldhulladék szállítására alkalmas zöldzsák. 

Javasoljuk a kertekben a tavaszi metszést követően összegyűjtött 
fahulladékot felaprítva is hasznosítani. Az önkormányzat helyi ren-
delete szerint március 15-től április 30-ig belterületen a szabadtéri 
égetés szabályai szerint a kerti avar és zöldhulladék el is égethető. 
Amennyiben a tavaszi kerti zöldhulladék az égetési időponton kívül 
keletkezik vagy meg kell várni a szabadtéri égetés rendeletben sza-
bályozott következő őszi időpontját, mely október 15-től november 
30-ig tart. Amennyiben az ismertetett kerti hulladékkezeléssel vagy 
hasznosítással nem tud élni az ingatlan tulajdonos akkor a hetente 
ürítendő vegyes gyűjtőedényben is elhelyezhető az.

Kissné Barta Piroska, irodavezető

Téli kátyúzás sürgősségi megoldás a balesetveszélyes lokális hibák 
megszüntetésére. A burkolathibák javítása szempontjából kritikus 
időszak a késő őszi, téli időszak. Télen a keverőtelepek nem üzemel-
nek, ezért csak az előre megkevert és letakarva tárolt, vagy zsákos ki-
szerelésű hidegaszfalt áll rendelkezésre. Kisebb hibák gyors, ideiglenes 
javítását 15-20 kg-os zsákokba csomagolt modifikált bitumenemulzi-
óval kevert hosszú tárolási idejű utántömörödő, hideg aszfaltkeveré-
kekkel végezzük. Ez nem hosszútávú megoldás, a nyári időszakban 
végleges javítás szükséges, ami meleg aszfalttal történik.

Olvadási károk helyreállítása
Az olvadási károk az útburkolat megrepedését, egyenlőtlen süllye-

dését, megbomlását, végső esetben a pályaszerkezet teljes tönkreme-
netelét (felbomlását) okozhatják. A helyreállítás is ennek megfelelően 
történhet.

Téli időszakot követő helyreállítások folyamán sokszor nem elegen-
dő csak a burkolat kijavítása, hanem ha a burkolat romlását a földmű 
felső rétegének átázása, vagy az alapréteg megrongálódása okozta, ak-
kor a helyreállítás csak ezen hibák kijavítása után történhet.

 Hágen József intézményvezető

2018 végén Polgár Város Önkormányzata kiegészítő támogatási 
kérelmet nyújtott be a Belügyminisztériumhoz „Mezőgazdasági 
Startmunka Mintaprogram” sikeres megvalósítása és továbbfejlesz-
tése érdekében. 

A kiegészítő támogatás pozitív elbírálása után megkezdődtek a 
munkálatok a Városgondnokság hátsó nem használt traktusában, 
mely során egy komplett HÍRÖS A 10-es típusú (10*40 méter) alag-
út rendszerű növényház belső épület gépészeti fűtéssel és termesztő 
asztalrendszerrel 2019 február végén átadásra került. 400 m2-en 40 
gördülő asztalon történik majd a város közel 50.000 egy és kétnyári 
virág szükségletének a nevelése több turnusban. A virágok nevelé-
sét és kiültetését közfoglalkoztatottak segítségével végezzük a mező-
gazdasági program részeként. 

Csibi Lajos programvezető

A Fonyódligeti Üdülőt 2019. évben Egyek Nagyközség Önkor-
mányzata működteti. Az internetes szálláshely foglalások Egyek tele-
pülés honlapján a „Fonyódliget” nevű link alatt tehetők meg az alábbi 
elérhetőségen: Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Titkárság; szoghatar@
gmail.com; telefonos elérhetőség munkaidőben 7:00-16:00 óráig az 
52-378-023; 70-978-8868 telefonszámokon. A szállásdíj fizetés mód-
járól és egyéb tudnivalókról ugyanitt lehet tájékozódni. 

Polgármesteri Hivatal

Az idén két alkalommal is a szavazóurnák elé járulhatunk, 
május 26-án az európai parlamenti választás, majd várhatóan 
október hónapban a helyi önkormányzati választás jelöltjeire 
adhatjuk le voksunkat. Városunkban 7 szavazókör működik, 
melyek közül a Bem utca 1. sz. alatti ingatlanban lévő 6-os 
és 7-es szavazókör átkerül a Széchenyi u. 11. sz. alatti isko-
laépületbe. A változtatást az indokolta, hogy a Bem úti épü-
let bázisként szolgál a közfoglalkoztatásban, ezért az jelenlegi 
funkciójában nem tudja biztosítani e fontos társadalmi ese-
mény méltó lebonyolításához szükséges közösségi helyszínt. 

Helyi Választási Iroda

A „Polgár Városért” Alapítvány nevében szeretnénk 
köszönetet mondani azoknak a polgári lakosoknak, akik a 

személyi jövedelemadójuk 1%-val hozzájárultak, 
támogatták az Alapítvány működését. 

Továbbra is várjuk mindazok támogatását, 
akik fontosnak tartják az Alapítványunk céljait. 

Adószámunk: 18544189-1-09 

Változás a zöldhulladék 
elhelyezésében 

Téli útfenntartási feladatok

Töltse nyári pihenőjét a 
Balaton partján!

Tájékoztatás szavazóköri 
változásról

Fóliasátor a 
„Virágos Polgárért”

POLGÁR VÁROSÉRT 
ALAPÍTVÁNY
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2019. évi költségvetés - Interjú Tóth József 
polgármesterrel

A 2019. évi költségvetés megtárgyalása 
volt a legfontosabb napirendi pont a febru-
ár 14-ei képviselő-testületi ülésen, melyet a 
képviselők egyhangú szavazattal fogadtak 
el. A költségvetés főösszege 2.245.873.454 
Ft, melyet a hétköznapi életben elérhetet-
lenül soknak tarthatunk, azonban ebből 
az összegből a városi közszolgáltatásoktól 
kezdve az intézmények működtetésén át, a 
karbantartási, felújítási munkálatokig, sok 
mindent finanszírozni szükséges. 
Egy költségvetés akkor mondha-
tó jónak, ha tényszerű kiadások 
és bevételek szerepelnek benne, 
melyek majd az év folyamán 
teljesíthetőek. De hogyan is állt 
össze és mit tartalmaz városunk 
költségvetése? Erről kérdezem 
Tóth József polgármestert.

- Mikor kezdődik egy vá-
ros éves költségvetésének ösz-
szeállítása, tervezése? Milyen 
alapelveket kellett szem előtt 
tartani? Az  önkormányzat 
költségvetése, a Képviselő-testület által 
elfogadott gazdasági program alapján, a 
hatályos törvények és ágazati jogszabályok 
betartásával, az elmúlt év november végén 
elfogadott koncepció figyelembe vételével 
készült.

- Az előző évekhez képest az idén köny-
nyebb, esetleg nehezebb volt-e összeállíta-
ni a büdzsét? 

A költségvetés összeállítása az év egyik 
legnehezebb feladata, amely nagy szakér-
telmet és komoly tapasztalatot is igényel. A 
jelentősége abban rejlik, hogy ez a rendelet 
határozza meg az önkormányzat tárgyévre 
vonatkozó pénzügyi lehetőségeit, benne a 
működésre, a felújításra és a fejlesztések-
re rendelkezésre álló pénzügyi kereteket.  
Hogy könnyebb vagy nehezebb-e a 2019. 
évi büdzsé, inkább úgy fogalmaznék, 
hogy másabb, mint az előző években volt. 
Egyébként nincs két egyforma költségve-
tés, mint ahogy nincs két azonos év sem, 
így a 2019-es évnek is vannak különleges 
kihívásai.

- A központi költségvetésből kapott 
támogatás mennyire finanszírozza le a 
feladatellátást? A központi költségvetés-
nek, a feladat finanszírozás elve alapján, 
minden törvény által előírt és így kötele-
zően ellátandó önkormányzati feladathoz 
biztosítania kellene a forrást, - hétköznapi 
megfogalmazásban ide kellene adnia azt a 
pénzt, amibe a feladat elvégzése ténylegesen 

kerül. Sajnos ez az idén sem teljesül, hiszen 
az ügyeleti ellátást, a védőnői szolgálatot, a 
közművelődést, az útfenntartást, vízelve-
zetést, hulladékgyűjtést és még sorolhat-
nám saját adóforintjainkból kell kiegészí-
teni. Ha ehhez még mellé teszem, hogy az 
adóerőképesség alapján tovább csökkentik 
a helyhatóságokat megillető központi tá-
mogatást, ha még azt is hozzáfűzöm, hogy 
a központilag meghozott bérintézkedések-

hez nem kapunk ellentételezést, ráadásul 
a hosszútávú közfoglalkoztatási progra-
mokhoz önerőt kell ez évtől bevállalni, 
akkor tényként megállapítható, hogy a 
saját bevételeink fölött nem rendelkezünk 
szabadon. A szabadfelhasználású saját be-
vételeink jelentős része, - jellemzően ezek a 
helyi adóbevételek - a fentiek alapján már a 
költségvetési terv készítése előtt eldöntött 
vagy erősen determinált. 

- Önkormányzati szinten elsősorban a 
dolgozói állományt foglalkoztatta, hogy 
lesz-e elbocsátás? 

Nem tervezünk létszámleépítést, sem 
elbocsátást, ugyanakkor szükséges a fo-
lyamatos hatékonyságvizsgálat. Kiemelt fi-
gyelmet kap a következő évekre kiható elő-
meneteli és képzési terv, hogy az elvégzendő 
önkormányzati feladatokhoz szakképzett 
munkaerő álljon majd rendelkezésre. Az 
idei évre azt a célt tűztük ki, hogy senkinek 
ne csökkenjen a jövedelme, ahol a központi 
bérintézkedés nem érvényesült, vagy éppen 
bértorlódást okozott, ott saját döntésünk-
kel igyekeztünk a fizetéseket reálszinten 
tartani. A kormányzati előírások alapján 
jelentősen csökken viszont a közfoglalkoz-
tatásba bevonható létszám. Március 1-től az 
intézményi közfoglalkoztatásba legfeljebb 
60 fő kap lehetőséget, míg a start munka-
programokban maximum 115 fő létszám-
mal indulhat a mezőgazdasági, a helyi ér-
tékteremtő és a szociális közmunka.

- Ha már a közmunkaprogram szóba 
került, mi az elvárás 2019-ben?

Kevesebb létszámmal, hatékonyabb 
munkaszervezéssel, erőteljesebb kontrol-
lal tervezzük végrehajtani a jóváhagyott 
programot. Szeretnénk a virágosítást to-
vább folytatni, újra fácánt nevelni, tojó 
tyúk állományt bővíteni, a mezőgazdaság 
területén pedig több zöldséget, gyümöl-
csöt termeszteni. Utca bútorokat, padokat, 

korlátokat, tájékoztató táblákat és 
elárusító pavilonokat gyártunk a 
helyi értékteremtő programban. 
Szeretnénk, ha a közmunkásaink 
napi közterületi ténykedése által 
is még inkább tiszta, rendezett, 
biztonságos és virágos lenne a vá-
rosunk.

- Polgármesterként, munkál-
tatóként hogyan jellemezné, fog-
lalná össze a  minimálbér emelé-
sének hatásait?

Az sajnálatos, hogy a munka-
adói és munkavállalói oldal nem 

tudott időben megegyezésre jutni a bér-
kérdésben, így ez a kormány kezébe került, 
mint eldöntendő kérdés. Az jó, hogy meg-
emelkedett a minimálbér 149 ezer forintra, 
a garantált szakmunkásbér pedig 195 ezer 
forintra, de az önkormányzati költségvetés 
készítőinek egyfelől a kormányzati ellen-
tételezés hiánya, másfelől pedig a kötelező 
emelkedés által jelentkező bértorlódás ke-
zelése okoz fejtörést. 

- A lakosságot érintően fontos kérdés, 
hogy az idén tervez-e a költségvetés a sa-
ját bevétel növelése érdekében adóeme-
lést, vagy új adó bevezetését?

Ez ügyben a költségvetési koncepcióban 
foglaltak érvényesülnek, melynek érelmé-
ben adó emelésre vagy új adónem beveze-
tésére nem kerül sor. A kintlévőségek, a 
tartozások illetve adó elmaradások besze-
désére, akár hatósági úton történő behaj-
tására is viszont erős felhatalmazást ad a 
költségvetési rendelet, mert a költségvetési 
egyensúly megtartása érdekében erre na-
gyon is szükség lesz.

- Tudjuk, hogy vannak kötelezően ellá-
tandó feladatok, de ezen túlmenően mi-
lyen önként vállalt feladatok teljesítésére 
nyújt lehetőséget a költségvetés? 

Továbbra is fenntartunk minden szociá-
lis támogatási konstrukciót, igy a települési 
támogatások körében a tűzifa programot, 
a lakókörnyezet rendben tartását segítő 
szolgálatást, a szociális étkeztetés, a házi 
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segítségnyújtás szolgáltatás térítési díjának 
támogatását. A fiatalabb korosztályt segítő 
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjat, 
az iskolába járóknak a bérlettámogatást, a 
fiatal családosoknak pedig az első lakás-
hoz jutást könnyítő vissza nem térítendő 
támogatást a jövőben is működtetjük.

Segítjük a sport és civil egyesületeket, 
az alapítványokat. Támogatjuk az értéket 
mentő helyi kezdeményezéseket, a közéleti 
programokat, ünnepi megemlékezéseket, 
a kulturális eseményeket és fesztiválokat.

Úgy láttuk szükségesnek, hogy az előző 
évben megélt, s a várossá válás évfordu-
lója tiszteletére rendezett programokból 
visszább kell lépnünk, így ez évben nem 
lesz több tűzijáték és kevesebb szabadtéri 
ingyenes szórakoztató programot enged a 
büdzsé.

- Milyen fejlesztési elképzelések tudnak 
megvalósulni az idén?

Azt szeretnénk, ha a gazdasági prog-
ramban rögzített fejlesztési célokból, a 
ciklusból még hátra lévő fél évben minél 
többet megvalósítsunk. Arra törekszünk, 
hogy az elnyert pályázati támogatásokból 
áprilisra a fóliakertészet, május végére a 
piac tér,  júniusra a szociális konyha kor-
szerűsítése, júliusra a sportpálya  fejlesz-
tése, augusztusra a Kárpát utca felújítása, 
szeptemberre az óvoda bővítése, október 
végére a kerékpárút építése, év végére pe-

dig a szennyvízberuházás megvalósuljon.
- Nagyon fontos kérdés a hitel, illetve az 

eladósodottság? 
A fejlesztések megvalósításában a legfon-

tosabb kérdés az, hogy összhangba lehet-e 
hozni a pályázatokon elnyert támogatási 
összeget a megvalósításhoz ténylegesen 
szükséges forrásigénnyel. Egyébként ma 
az önkormányzati rendszerben ez a létező 
legnagyobb feszültség. Polgár város nyertes 
pályázatai körében egy esetben, a kerék-
párút projektnél látunk jelentős finanszí-
rozási bizonytalanságot.   Ha nem sikerül 
a szükséges fedezetet biztosítanunk a leg-
jobb ajánlatott benyújtó vállalkozónak a 
közbeszerzési eljárás lezárásaként, akkor a 
beruházás meghiúsulhat, így vissza kelle-
ne adnunk az elnyert pályázati támogatást. 
Ezt nem szeretnénk, ezért a közbeszerzési 
eljárások sikeres lefolytatása reményével és 
a beruházások megvalósítása érdekében 
összesen hatvan millió forint hitel felvé-
telére szóló felhatalmazást kértünk a költ-
ségvetési rendeletben.

- A város költségvetése tartalmaz-e tar-
talékot? 

A város költségvetése ez évben is egyen-
súlyban van, így a bevételek és a kiadások 
összhangja érvényesült. Az általános tar-
talék mértéke alig több mint nyolcmillió 
forint, amely az előre nem látható, váratlan 
kiadásokra szolgál. A céltartalékok egy-

részt a különböző fontos ügyek, az intéz-
ményi karbantartási, működési, felhalmo-
zási szükségletek finanszírozását szolgálja, 
másrészt az önkormányzati kiemelt célte-
rületek, a közfoglalkoztatás működtetésé-
re, valamint a   pályázatok előkészítésére és 
megvalósítására állnak rendelkezésre.

- Hogyan jellemezhető városunk 2019. 
évi költségvetése?

Ez egy feszes, következetes és kiszámít-
ható költségvetés, amelynek persze van-
nak bizonytalanságai. A kockázatvállalás 
mértéke, mind a hitel felvételek, mind az 
adó bevételek, mind pedig a kötelezettség 
vállalások tekintetében a realitások talaján 
maradtak. Ugyanakkor szükséges lesz a 
végrehajtás során a folyamatos kontrollra, 
a monitoringra, s amennyiben szükségessé 
válik, akkor egy évközbeni rendeletmódo-
sítás sem kizárt.

Végül, köszönetet mondok azoknak az 
önkormányzati szereplőknek, intézmény-
vezetőknek, gazdasági felelősöknek, a hi-
vatal vezető köztisztviselőinek, a Polgári 
Idősügyi Tanácsnak, a Pénzügyi és Gazda-
sági Bizottság, valamint a Humánfelada-
tok és Ügyrendi Bizottság tagjainak, hogy 
támogatták, a képviselőknek pedig, hogy  
egyhangú szavazatukkal  elfogadták a vá-
ros 2019. évi a költségvetését. 

Köszönöm az interjút!
Molnár Jánosné, szerk.

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.
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Meg nem rendelt fotókat, kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! Az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Az újság fejléce, 
grafikai megjelenése a szerkesztőség szellemi terméke, tulajdona, mindennemű felhasználása csak a szerkesztőség előzetes írásos hozzájárulása esetén lehetséges!

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vezér-
igazgatójának 2019. március 3-án lejár 
az öt évre kapott vezetői kinevezése, 
ezért a Közgyűlés pályázatot írt ki a 
feladatellátásra, mely eljárás február 
28-án lezárult. 

A Zrt. Közgyűlése egyhangú szava-
zattal újabb öt évre adott megbízást a 
jelenlegi vezérigazgatónak, Kiss Ilona 
Andreának. A megbízáshoz ezúton is 
gratulálunk és munkájában további si-
kereket kívánunk!

Polgármesteri Hivatal 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Polgár településen önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerint nyilvántartá-
si számai és megnevezései a következők:

- 2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, naplóvezetés
- 2154  Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, éves kikérdezések
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statiszti-

kai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A 
válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának ak-
tualizált változatából véletlenszerűen mintavétellel történik az ország különböző települé-
sein. A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 
16:00 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766 telefonszámon, illetve 
a lakinfo@ksh.hu email címen adunk további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertaná-
val és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található 
Adatgyűjtések/Lakossági adatgyűjtések menüponton nyújt tájékoztatást.

KSH

Vezetői megbízás 
újabb 5 évre

Tájékoztatás lakossági 
adatgyűjtésekről
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Felhívással fordulunk a város lakóihoz – magánszemé-
lyekhez, civil egyesületekhez, cégekhez és vállalkozások-
hoz – hogy a Kolozsvári utca egyik ingatlanán, a múlt szá-
zad elején állított Mária szobrot mentsük meg együtt a jelen 
és az utókor számára. A szobor restaurálásához szükséges 
pénzügyi források megteremtésében ezúton is kérjük a pol-
gáriak támogatását.

Adományaikat a 61200216-11073000 alszámlára átuta-
lással vagy a Polgári Bank Zrt. Polgári Fiókjában szemé-
lyesen a fenti számlaszámra történő befizetéssel teljesíthe-
tik. A közlemény rovatba kérjük írják be MÁRIA SZOBOR 
FELÚJÍTÁS.

Nagylelkű támogatásaikat köszönjük!
Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület 

A Polgári Mazsorett és Táncegyüttes ifjúsági és felnőtt csoportja 
február 23-án Kecskemétre utazott. A “kirándulás” elsősorban  az I. 
Dance Universum Nemzetközi Táncversenyről szólt. Az ifis lányok 
ismét remekeltek és mind a két koreográfiájuk ezüst minősítésben ré-
szesült. A zsűrik és a műsorvezető is le volt nyűgözve, hogy napjaink 
slágere a Nicki Minaj - Starships és retro zenénk, az Abba mixét még 
sosem hallották fúvószenekari változatban. Külön tapsot kaptak a lá-
nyok a zenék miatt. 

Felnőtt csoportunk tagjai egy pomponos szamba tánccal léptek a 
színpadra. Az erős mezőnyben sikerült a zsűrit elkápráztatniuk any-
nyira, hogy ők is ezüstéremmel térhettek haza. Kis közösségünk a ver-
senyen való részvétel után bejárta Kecskemét városát, többek között a 
Cifra Palotára voltak kíváncsiak a lányok és a szülők is egyaránt. 

Az év elkezdődött, így a verseny szezon is, mind három csoportra 
sok-sok fellépés, verseny és külföldi turné vár az év folyamán.  

Ismételten várunk keresztfélévben induló csoportunkba táncolni 
vágyó lányokat!

Török Judit Kinga, mazsorett oktató, művészeti vezető

A Naplemente Idősek Klubja zenés-táncos farsangi mulatságot 
tartott február 20-án. Meghívott vendégként városunk polgár-
mestere köszöntötte időseinket, majd az általános iskola diákjai-
nak hangulatos műsora következett.

A nap fénypontja tagjaink jelmezes farsangi felvonulása volt, 
majd hagyományainkhoz híven elfogyasztottuk a szorgos kezű 
asszonyok által készített farsangi fánkot.

Időseink fergeteges tánccal taposták el a telet, és jó kedvvel csa-
logatták elő a tavaszt!

Molnár Marianna, klubvezető

Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Köz-
pontjának Család-és Gyermekjóléti Szolgálata 2019. február 26-án 
tartotta az éves gyermekvédelmi tanácskozását.

A jelzőrendszer tagjai magas számban képviseltették magukat 
a rendezvényen. A fenntartó részéről Tóth József polgármester, 
valamint Struba József a Humánfeladatok és Ügyrendi Bizottság 
elnöke tisztelte meg jelenlétével rendezvényünket. 

A tanácskozás első napirendi pontjaként Bartók-Varga Anikó 
szakmai vezető a jelzőrendszeri tagok által visszaküldött beszá-
molókról adott átfogó összegzést a 2018. évre vonatkozóan.

Második napirendi pontként szerepelt „A gyermekvédelmi 
gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések gyakorlati 
tapasztalatai” című előadás, mely intézkedéseket röviden Bartalné 
Bódor Éva gyámhivatali szakügyintéző ismertetett.

A résztvevőknek ezt követően lehetőségük nyílt az észrevételek, 
hozzászólások, javaslatok megtételére.

Ezúton szeretnénk megköszönni a gyermekekkel foglalkozó 
szakembereknek, intézmények képviselőinek, szervezetek tagjai-
nak eddigi együttműködésüket, melyre a jövőben is számítunk.

Tóth Árpádné, intézményvezető

Tisztelt Városlakók!
Kérjük támogassák adójuk 1 %-ával a 

Polgári Lokálpatriótákat.
POLGÁRI LOKÁLPATRIÓTA 

MOZGALOM EGYESÜLET
4090 POLGÁR BARANKOVICS TÉR 6.

Adószám: 18655564-1-09

Éremeső a Kecskeméti 
„kiránduláson”

Mária szobor felújítás

Nyugdíjasok farsangja

XIV. Gyermekvédelmi 
Tanácskozás
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JAGSZI Hírek

2019. február 18-án iskolánk ala-
pítványának támogatásával sike-
rült megvalósítani egy olyan pro-
jektet, melyben tanulóinkkal meg 
tudtuk ismertetni a településünk 
gasztronómiai különlegességeinek, 
régi hagyományainak megfelelő 
ételek készítésének folyamatát. 

A nyugdíjas klub tagjainak se-
gítségével készítettünk csigatész-
tát, melynek pendergetésébe még a 
fiúk is bekapcsolódtak. Szeretnénk 
ezúton is megköszönni a klub tag-
jainak aktív segítségüket. Főztünk 
húslevest, melyhez a saját csiga-
tésztánkat is felhasználtuk, készí-
tettünk toroskáposztát, és sütöt-
tünk krumplis dübbencset. A nap 
fénypontja azonban a csak Polgáron ismert hurka-pite készítése volt. A 
jó hangulatú rendezvényen a tanulók lelkesen segédkeztek, videóztak, 
fényképeztek. A főzés után közösen elfogyasztottuk az elkészült étele-
ket. Minden nagyon finom volt. Bízunk benne, hogy sikerült a diákok 
érdeklődését felkelteni, és megismertetni velük ezen ételek készítését. 
Reméljük, hogy a későbbiekben majd ők is vállalkoznak ezen ételek el-
készítésére, hagyományaink ápolására.

 Gulyásné Lovász Mária szervező

Idén, február 15-én az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár is 
csatlakozott a Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozathoz. 
Február 15. és 17. között országszerte több száz kulturális központban, és 
művelődési házban várták változatos és értékes programokkal az érdek-
lődőket. A Magyar Népművelők Egyesülete által tizenhárom évvel ezelőtt 
útjára indított eseménysorozat célja, hogy minél többen legyenek részesei 
a közművelődési intézmények által nyújtott kulturális sokszínűségnek. 
Az idei év jelmondata: „MINDENNAP ÉRTÉKET ADUNK”.  Városunk 
művelődési központja is ennek jegyében szerkesztette meg e nap tartal-
mi programját.  Ezzel kívánjuk jelezni, hogy a közművelődés a hétköz-
napokban is kultúrát közvetít és teremt, közösséget épít és tart fenn. Az 
intézmény, igény szerint lehetőséget biztosít a lakosságnak abban, hogy 
aktuálisan népszerű és klasszikus foglalkozásokon, programokon a hét-
köznapokban is  hasznosan töltsék el szabadidejüket. 

A délelőtt folyamán a Baba-Mama Klubban a legapróbbaknak nyújtott 
szórakozási, közösségi élményt a helyi védőnők által szervezett zenés-já-
tékos foglalkozás. A kicsik igazán jól érezték magukat, az anyukák pedig 
megoszthatták egymással a kisgyermekes élet örömei mellett a néha nem 
is annyira apró-cseprő problémákat is. A jelenlegi és jövőbeni kismamák 
is szívesen vettek részt a programon.

Kora délután 14 órától a Csoóri Sándor Alap támogatásával táncházzal, 
a farsanghoz kapcsolódó vetélkedővel és kézműves foglalkozással vártuk 
az érdeklődőket. Az általános iskola alsó tagozatos tanulói több csoport-
ban, nagy számban vettek részt a vidám hangulatú, tartalmas esemé-
nyen. A délutáni és kora esti órákban a házban több helyszínen aerobic, 
mazsorett workshop-okon, illetve nyílt trambulin edzésen vehettek részt 
a látogatók. 

Reméljük, jövőre még színesebb programokkal, további közösségi cso-
portok bemutatóival tudjuk majd népszerűsíteni a közösségi élet előnyeit, 
az értékteremtő és közvetítő kultúra  szükségszerűségét. Addig is szere-
tettel várunk minden érdeklődőt, résztvevőt közösségi programjainkra, 
csoportjaink foglalkozásaira. 

Péterné Kiss Petronella

Polgári értékek átadása a JAGSZI-ban

Kultúrházak éjjel-nappal



2019. márciusPolgárTárs8. oldal

Ovi Hírek

Meghívó!
Szeptembertől óvodánk már két csoporttal bővülve, három 

épületben, gyermekközeli környezetben  nyitja meg kapuit. A  
beiratkozás előtt lehetőséget szeretnénk adni a szülőknek, hogy 
megismerkedjenek gyermekközpontú óvodánk környezetével, 
kis lakóinak életével.

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde szeretettel invitál minden 
kedves leendő óvodást és érdeklődő szüleit a betekintő nyílt na-
pokra.  

Március 20-án 11.00-órától
„Napsugaras karnevál”

• A csoportok vendégváró műsora
• Kis vendégek, régi ovisok bulija
Gyere hozzánk, belépéskor ajándék vár!

Április 17-én 10.00-órától
„Vidám húsvét az óvodában”

• Betekintés a tehetség műhelyek tevékenységébe
• Ügyes kezecskék (kreatív műhely)
• Ügyes lábacskák (népitánc)
• „Kö-kör kijátszik?” (népi játékok)
• Ovi-foci 
• Ébredő természet 
Ha ellátogatsz, meglepetés ajándékkal gazdagodhatsz! 
Az óvoda minden dolgozója nevében hívunk, várunk légy te 

is a kis pajtásunk!
Peténé Molnár Éva, intézményvezető

TÁJÉKOZTATÁS BEÍRATKOZÁSRÓL
Tisztelt Szülők!

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde, a 2019/2020-as nevelési évre 
az alábbi időpontban várja az óvodás és bölcsődés korú 

gyermeküket beíratni szándékozó szülőket:
Beiratkozás ideje:

2019. április 23-tól – április 25-ig 
(keddtől – csütörtökig) 8.00-tól – 16.00-óráig

Beiratkozás helye:
4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5.

Kérjük, a beiratkozáshoz feltétlenül hozzák 
magukkal az alábbi dokumentumokat:

• A gyermek anyakönyvi kivonatát • TAJ-kártyáját
• Lakcímet igazoló kártyáját

• Gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos, 
halmozottan hátrányos helyzetéről szóló határozatát.

Peténé Molnár Éva, intézményvezetőTÁJÉKOZTATÁS 
a nyári takarítási szünet ütemezéséről

Tisztelt Szülők!
A 2018/2019-es nevelési évben az alábbiak szerint alakul a 

nyári kötelező takarítási szünet:
Óvoda 

2019. július 1-től – július 26-ig
Takarít: Móra úti óvoda 

Ügyeletet tart: Bessenyei úti óvoda
2019. július 29-től – augusztus 23-ig

Takarít: Bessenyei úti óvoda 
Ügyeletet tart: Móra úti óvoda

Bölcsőde 
2019. július 22-től – augusztus 02-ig

Takarít: Bölcsőde Ügyeletet tart: ----------------
Peténé Molnár Éva, intézményvezető

2019. február 14- én került megrendezésre a „Farsangi  mulatság „ 
a Móra úti óvodában.   Már hetekkel ezelőtt elkezdtük a készülődést. 
A csoportokban napi szinten ment  a  hagyományőrző tevékenyke-
dés (kisze báb készítése  - égetése , télűző versek tanulása, farsangi 
fánk sütése), csoportszobák színes hangulatba öltöztetése, álarcok 
készítése.

Végre elérkezett a várva várt nap  mindenki magára ölthette 
szebbnél  -  szebb jelmezét (Bűvös kocka, Elza hercegnő, Batman, 
Pók ember). A vidámságot fokozta a különböző vetélkedőkben, já-
tékokban való részvétel.  Tánccal versekkel, dalokkal, közös ének-
lésekkel kergettük el a hideget, de nem maradhatott ki a  gyerekek 
számára a székfoglaló, tejszínhab evő és szörp ivó verseny sem.  A 
nyertes versenyzőket érmekkel jutalmaztuk. A nap végét a kedves 
szülők által felajánlott sütemények,  üdítők elfogyasztásával zártuk.

Emlékezetes  élmény volt mind a gyermekek mind a felnőttek szá-
mára ez a mulatós farsangi forgatag.

Koláné Hornyák Szabina, óvodapedagógus

Ilyen volt a farsangi bál a 
Móra úti óvodában

A „Polgári Gyermekmosoly” Alapítvány köszönetet mond 
mindazoknak, akik a 2018. évi adójuk 1 %-ával az alapítványt 
támogatták. Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket Mol-
nár Endréné nyugalmazott intézményvezetőnek is, a Gyer-
mekmosoly Alapítvány kuratóriumi elnökének, a 2018/19-es 
nevelési évben tanúsított önzetlen munkájáért, tenni akarásá-
ért, mellyel a Polgári Napsugár Óvoda és Bölcsőde kis lakóinak 
színesítette életét. Irányította a támogatásokból befolyt összeg 
felhasználását, így a bölcsődei és óvodai csoportok modernebb 
fejlesztő játékokhoz juthattak. Megköszönve támogatásukat, 
továbbra is számítunk segítségükre. 

Ezt megtehetik rendelkező nyilatkozaton, a befizetett adó 
egy százalékáról a kedvezményezett nevére. 

 „Polgári Gyermekmosoly” Alapítvány
Kedvezményezett adószáma: 18544471-1-09
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Suli 
Hírek

Harmadik alkalommal vettek részt a 3-4. osztályosok a Mű-
velődési Központ által szervezett foglalkozáson. A tanult dalok 
bemutatása után újabb tánclépéseket sajátítottak el. Az aznapi 
témakör: a farsang. Tesztkitöltéssel adtak visszajelzést az előze-
tesen szerzett tudásukról, és elkészítették a saját farsangi álarcu-
kat is. A tanult táncokat is előadták osztályonként. Jó hangulatú 
órákat tölthettünk együtt. Köszönet az Ady Endre Művelődési 

Ház valamennyi 
dolgozójának a se-
gítő munkájáért!

Február 15-én is-
kolánk legjobb ma-
tekosai versengtek 
a Zrínyi Ilona Ma-
temat i k averseny 
megyei fordulóján 
Hajdúnánáson.

2019. február 14-
én Hajdúnánáson 
rendezték meg a 
Szép Magyar Be-
széd olvasási ver-
seny területi for-
dulóját, melyen 4 
tanulónk szerepelt: 
Kis Dzsesszika 6.a, 

Papp Bettina 6.b, Siroki Viktória Ildikó 7.c, Pál Luca Johanna 
8.a. Diákjaink ügyesen szerepeltek.

2019. február 18-án Debrecenben vett részt iskolánk tanulója, 
Pál Luca Johanna 8.a osztályos, a Bod Péter Országos Könyv-
tárhasználati Verseny megyei fordulóján.

Február elején a szakács, cukrász, pincér szakmával ismer-
kedtek tanulóink a BSZC József Attila Gimnázium és Szakkö-
zépiskola szervezésében. Ezúton is köszönjük a lehetőséget.  

Petrikné Sereg Ildikó

Anyakönyvi Hírek
Házasságot kötött:

Kalucza Emília – Lovász Attila

Oláh Edit Ágnes – Tóth József

Akiket újszülöttként köszöntünk: 
Győri Marcell

Rontó Ferenc Csaba

Papp Vince

Tar Dániel

Nagy Anna

Kovács Áron Richárd

Akiktől részvéttel búcsúzunk:
• Kiss Józsefné szül.: Baróczi Gizella  élt: 90 évet

• Tóth Gyula    élt: 64 évet

• Szabó Ferencné szül.: Bartók Bernadett élt: 88 évet

• Horváth Andrásné szül.: Mezei Margit élt: 72 évet

• Sándor László    élt: 92 évet

• Bihari Ferenc    élt: 61 évet

• Kalmár Imre    élt: 63 évet

• Lukács Imréné szül.: Megyesi Erzsébet       élt: 84 évet

Köszöntés
Berta Istvánné Pirike nénit, február 20-án 

85. születésnapja alkalmából köszöntötték, gyerekei, 
unokái, dédunokái és keresztlánya. 

További jó egészségben 
eltöltött, boldog éveket kívánunk!

Szerető családja



2019. márciusPolgárTárs10. oldal

Kedves Szurkolók, Sportbarátok!

A Polgári focicsapat a tavasszal esedékes hazai mérkőzéseit 
Tiszaújvárosban fogja lejátszani, a sporttelepen kezdődő felújí-
tások miatt. A végleges tavaszi menetrendet az áprilisi számban 
fogjuk közzétenni, illetve nyomon követhető lesz az egyesület 
facebook oldalán! Tájékoztatjuk a város lakóit, hogy a beru-
házások ideje alatt 2019. március.01-től -2019. június 30.-ig a 
sportpálya nem használható!

Tóth Máté, szakosztály vezető
Polgár Városi Sportegyesület

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!

KÉRJÜK TÁMOGASSA ADÓJA 1 %-ával  A HELYI SPORTEGYESÜLETET!

Tisztelt Mezőgazdasági Termelő!

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben az őstermelői igazol-
vány betétlapja lejárt, úgy a 2019.évi érvényesítést, 2019. január 
2.-tól 2019. március 20.-ig megteheti. Időpont telefonos egyez-
tetés alapján! Azon gazdálkodók, akik területalapú támogatást 
igényeltek 2018.ban, azoknak nitrát adatszolgáltatási kötele-
zettségük van 2019.03.31.-ig. Ehhez szükséges a terület helyrajzi 
száma, blokkszáma és amennyiben van talajvizsgálati jegyző-
könyv! Kérem, hogy minden ügyintézés alkalmával feltétlenül 
hozza magával őstermelői igazolványát! 

Makó László, falugazdász
                   +36/20498-8887

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik édesanyám 

Lukács Antalné 
(Polgári Margit) 

temetésén megjelentek, 
ravatalára virágokat helyeztek, 

részvéttel osztoztak 
fájdalmunkban. 

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

„Nem simítja puha kezed többé 
már az arcom,

Nem ölel át erős karod, 
nem szorít a markod”

Köszönet mindenkinek, aki Bihari Fe-
renc búcsúztatóján részt vett és a meg-
emlékezés virágait elhelyezte a hamvai 
előtt. Köszönet minden véradónak és 
azoknak, akik megszervezték a Vörös-
kereszt nevében az irányított véradást, 
mellyel életét meghosszabbították. Éle-
te legszebb részét jelentette a Polgáron 
eltöltött idő. Köszönet mindenkinek aki 
részt vett benne! 

A gyászoló család.

Foci Hírek

Köszönetnyilvánítás

Hatodik alkalommal hívjuk és várjuk gasztronómiai rendez-
vényre az érdeklődőket április 6-án szombaton, nevezetesen a 
Polgári Hurka-Pite Fesztiválra. Bár már úgy gondolom, hogy nem 
kell bemutatni a rendezvényt, hiszen az elmúlt évek részvételi si-
kere alapján aligha lehet olyan helyi és környékbeli lakos, aki nem 
látogatta volna, vagy legalábbis is ne hallott volna e kora tavaszi 
városi rendezvényünkről. Az idén is a hagyományok ápolásával 
és természetesen finom falatokkal elevenítjük fel a régi falusi disz-
nóvágást, mely látványában, ízvilágában kulinális élményt nyújt a 
látogatók számára, melyhez különböző fajtájú és stílusú kulturális 
programok társulnak, igazi fesztiváli hangulatot teremtve a város 
főterérén, ahol kicsi és nagy egyaránt jól érezheti magát. 

A rendezvény támogatója továbbra is „Polgár Városért” Alapít-
vány, melynek Kuratóriuma már megkezdte az előkészítési, szer-
vezési feladatokat. A már állandónak nevezhető versengő csapatok 
mellett az idén Tiszagyulaháza lesz a vendégtelepülés, illetve újra 
körünkben köszönthetjük Hajdúnánás város csapatát is, akik az 
előző év pozitív élményeként újra visszavágynak. Az idén is lesz 
csigapöndörgetés, pálinka mustra, óránkénti tombola sorsolás. 
Bár még a fesztivál kulturális programja részleteiben a kidolgozás 
fázisában van, azt már bizton tudjuk, hogy a rendezvény fellépői 
között lesz a Miskolci Illés Emlék Zenekar, Polgár Peti, Szandi és 
hazánk egyik leghíresebb mulatós formációja a 3+2 zenekar.  

Ezúton is hívunk és várunk minden érdeklődőt 2019. április 
6-án, szombaton Polgár város főterére egy gasztronómiai és szóra-
koztató rendezvényre, a VI. Polgári Hurka-Pite Fesztiválra!

Szerk.
Olajos Istvánné, kuratórium elnöke

Programajánló – Kóstoljuk meg 
az idén is a polgári hurka-pitét!
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LSZF/2018-01 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ, A HAZAI HULLADÉKGAZ-
DÁLKODÁSSAL ÉS SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSSEL 
KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI SZEMLÉLETFORMÁLÁSRA 

FORDÍTHATÓ TÁMOGATÁS” CÍMŰ PÁLYÁZATHOZ

A környezettudatos magatartás és gondolkodás kiala-
kítását már kicsi gyermekkorban el kell kezdeni. Nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy már az óvodás gyermekek is 
megtanulják, hogy a Földünknek bizony segítségre van 
szüksége ahhoz, hogy fennmaradjon. Sokan szemetel-
nek, a földre dobálják az el nem bomló szemetüket, ve-
szélyeztetve az emberek, növények, állatok fennmaradá-
sát. Az alapfokú oktatás pedig minden későbbi oktatási 
folyamat alapja, ezért jogosan tekinthető a fenntartható 
fejlődéshez való hozzájárulásnak. A környezettudatos 
állampolgári nevelést, minden életkorban, sajátos esz-
közrendszer alkalmazásával kell elkezdeni. A gyermek-
korban megfigyelt, tapasztalt és utánzásos tanulás útján 

TE IS SEGÍTS, HOGY KEVESEBB LEGYEN A HULLADÉK!

Kötelességünk, hogy bizonyos környezetvédelmi lé-
péseket mi magunk is tegyünk! Miért ne lehetne ez a 
szelektív hulladékgyűjtés? Sok helyen hallunk riasztó 
tényekről, globális felmelegedésről, savas esőkről, me-
lyek megoldása valóban globális szintű összefogásokat 
igényel (pl.: káros ipari gázok, szennyvizek kibocsátá-
sa), és melyeket ráhagyunk a tudósokra és vezetőkre. 
Nekünk csak egyszerű dolgokban kell részt venni, ah-

elsajátított környezetkímélő és környezetvédő magatar-
tás beépül személyiségükbe, ezáltal is bízva abban, hogy 
környezettudatos felnőttekké válnak.

Amikor azt mondjuk: „kidobtunk valamit”, az mit is 
jelent igazából? A „kidobni” többnyire azt jelenti, hogy 
eltüntetjük a látókörünkből, de ettől még nem szabad 
megfelejtkeznünk róla. A kirakott szemetünk nem válik 
levegővé pusztán attól, hogy a kukát kiürítik. A hulladék 
a szeméttelepre kerül, ami tönkreteszi értékes környeze-
tünket, toxikus részecskéket ereszt a levegőbe és a föld-
be. Ezáltal egyben a kidobott termékek előállításához 
használt erőforrásokat dobjuk ki, amelyek feldolgozása 
ráadásul több milliárd forintba kerül évente.

Forrás: www.martonvasar..hu

„A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
támogatásával valósult meg.”

www.szelektalok.hu

hoz, hogy védjük a környezetet, mint például a szelek-
tív gyűjtésben. Amit bárki megtehet. Hiszen mindenki 
szép és zöld környezetet szeretne maga körül is és Pol-
gáron is.

(fizetett hirdetés)



(fizetett hirdetés)


