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Városházi Hírek
Ebtartási szabályok 

A Képviselő-testület március 28-án tartotta soron követke-
ző ülését, melynek első napirendi pontjában több, a lakosságot  
érintő aktualitásról esett szó. Tóth József polgármester ismét 
megemlítette a kóbor kutyák okozta problémát és újra felhívta az 
ebtulajdonosok figyelmét  a felelős ebtartás szabályainak betartá-
sára. 

Hangsúlyozta,
- az állattartó mindenkor köteles gondoskodni az állat megfelelő 

és biztonságos elhelyezéséről, szökésének megakadályozásáról, 
- az állattartás körében okozott kárért az állattartó felel,
- minden 4 hónaposnál idősebb eb csak chip megjelölve tartható,
- minden 3 hónaposnál idősebb ebet kötelező veszettség ellen be-

oltani, 
- az állatnak tilos indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, szen-

vedést vagy sérülést okozni,
- tilos az ember környezetében tartott állatt   elűzése, elhagyása 

vagy kitétele. 
Felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy a nem megfelelő állat-

tartás komoly szankciókat von maga után, bírság, de súlyosabb 
esetben büntető jogi következményekkel is járhat. Az állatvédelmi 
bírság alapösszege 15.000 Ft. 

Korábbi írásainkban már jeleztük, hogy a közterületekről elszál-
lított kóbor kutyák jelentős kiadási tételt jelentenek az önkormány-
zat költségvetésében. Ebben az évben eddig 42 eb került elszállí-
tásra, mellyel járó költségeket más, fontos célra is lehetett volna 
fordítani. A felelős állattartás érdekében a vonatkozó szabályok 
maradéktalan betartására kérte a polgármester az ebtartókat. 
Belterületi égetés szabályai

dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző, e napirend keretében 
ismertette a kerti és növényi hulladék égetésével kapcsolatos sza-
bályokat. Kiemelte, hogy a tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet 
gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásítások-
ban, valamint azok 200 méteres körzetében. A tűzgyújtási tilalom 
elrendelése és annak visszavonása a meteorológiai körülmények-

től, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a 
keletkezett tüzek gyakoriságától függ. 

A város belterületén szabadtéri égetés csak az illetékes kataszt-
rófavédelmi kirendeltség engedélyével végezhető! 

A belterületi kerti és növényi hulladék égetése a hatályos levegő-
védelmi szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat 
helyi rendeletben belterületi ingatlanokra felmentést adhat. Tele-
pülésünkön a város környezetvédelméről szóló 22/2015. (VI. 26.) 
önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
március 16-tól április 30-ig, és október 15-től november 30-ig vé-
gezhető kerti hulladék égetése, a tűzgyújtásra vonatkozó szabá-
lyok betartásával.
Hulladékszállítás

Hágen József intézményvezető felhívta a figyelmet a hulladékszál-
lítás szabályainak betartására, mivel több helyen zsákos hulladék 
kihelyezését tapasztalták a hulladékszállítási napokon. Hulladék-
tároló edényen kívül hulladékot csak kifejezetten a közszolgáltató 
által erre a célra rendszeresített zsákokban lehet szállítási napokon 
kihelyezni. A zsákok megvásárolhatók a Városgondnokságon.  

Molnár Jánosné, szerk.

Változás az üzletek és 
vendéglátó-ipari egységek 
éjszakai nyitva tartásában

2018. január 1-től életbe lépett szabályozás szerint Polgár város 
közigazgatási területén működő üzletek és vendéglátó-ipari egy-
ségek 22.00 óra és 04.00 óra között nem tarthattak nyitva. E sza-
bályokat tartalmazó önkormányzati rendelet alapján a vendéglátó 
üzletek a korlátozás alá eső időszakra eseti nyitvatartási engedélyt 
kérhettek a jegyzőtől alkalmi rendezvény tartása céljából, évi 15 
alkalommal. Az eltelt több, mint egy évnyi tapasztalat figyelembe 
vételével, illetve a vendéglátó egységek üzemeltetőinek kérelmét 
mérlegelve, továbbra is szem előtt tartva a lakosság nyugalmához 
való jogot a képviselő-testület az éjszakai nyitva tartást 23.00 óra 
és 04.00 óra között korlátozta, illetve az évi 15 alkalmi rendezvény 
lehetőségét 18 alkalomra módosította. 

Molnár Jánosné, szerk.

Tájékoztatás a szociális
étkezés díjáról, támogatás 

igénybevételéről
A Képviselő-testület módosította a szociális igazgatásról és ellá-

tásról szóló önkormányzati rendeletét, melynek során változott az 
étkezés térítési díja, valamint a lakókörnyezet rendezettségéhez új 
támogatási forma került beépítésre.  A szociális étkezés térítési díja 
kiszállítás nélkül bruttó 420,- Ft-ról 445,- Ft-ra, kiszállítással 510 
Ft-ról 535 Ft-ra módosul 2019. április 1-től.  

A lakókörnyezet rendezettségéhez nyújtott támogatás körében az 
új szabályozás szerint az a 80 év feletti egyedülálló lakos, akinek az 
egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 500 %-át nem 
haladja meg évi egy alkalommal 10.000 Ft értékű kiegészítő szolgál-
tatást vehet igénybe a ház körüli munkák elvégzéséhez. A fogyaté-
kossági támogatásban részesülő egyedülálló személynek jövedelem-
korlát figyelembe vétele nélkül vehető igénybe a támogatás. 

Molnár Jánosné, szerk. 
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Önkormányzati támogatás 
civil és sportszervezetek, 

alapítványok részére
A városban több éve működő civil és sportszervezetek, alapítvá-

nyok évente egyedi kérelem alapján az önkormányzattól támoga-
tást igényelhetnek a működési, sportprogramjaik, rendezvényeik 
lebonyolításához szükséges pénzügyi forrás kiegészítése céljából. 
A támogatási keretösszeget a képviselő-testület a költségvetés el-
fogadásakor jóváhagyta, amely a március hónapban beérkezett 
kérelmek alapján felosztásra került. A civil és sportszervezetek  
vonatkozásában a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság - átru-
házott hatáskörében - döntött a támogatási összegekről, az alapít-
ványok esetében a képviselő-testület volt a döntéshozó szerv.  A 
döntés alapján a településen működő szervezetek, alapítványok az 
alábbi támogatási összeggel gazdálkodhatnak 2019. évben. 

Sport szervezet Támogatási összeg  
Polgár Városi Sport Egyesület 5.625.000 Ft  
Polgári Vízi Sportegyesület 447.000 Ft  
FUKU-DO Sportegyesület 600.000 Ft              
Összesen: 6.672.000 Ft   

Civil szervezet Támogatás összege 
Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 400.000 Ft
Polgári Polgárőr Egyesület 500.000 Ft 
Élet Virága Egészségvédő Egyesület 300.000 Ft
Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei 
Szervezet, helyi  szervezete 300.000 Ft
Polgáriak Polgár Város  Közéletéért és
Fejlődéséért Egyesület 250.000 Ft
Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület 600.000 Ft
Polgári Roma Hagyományőrző Zene- és
Tánc Egyesület 149.000 Ft
Összesen: 2.499.000 Ft

Alapítvány
Polgár Városért Alapítvány 1.950.000 Ft
Polgár és Térsége Egészségügyért Alapítvány 150.000 Ft
POR LINGVO Alapítvány 55.000 Ft
Összesen: 2.155.000 Ft  

Molnár Jánosné, szerk. 

2019. évben tervezett 
felújítási, karbantartási 

feladatok
A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben meghatározta 

az idén karbantartásra, felújításra felhasználható 10 millió forin-
tos keretösszeget. A Pénzügyi és gazdasági bizottság március 26-
ai ülésén e keretösszeg feladatonkénti tételes felosztásáról döntött. 
A tervezet alapján városüzemeltetési és intézményi feladatok kö-
rében többek között sor kerül  útburkolati jelek festésére, közúti 
jelzőtáblák cseréjére, az óvoda, piac, sportpálya szociális konyha 
fejlesztésekhez kapcsolódó energiatöbbletigények teljesítésére a 
Napsugár Óvoda festési munkálataira és járda építésére, a sport-
pálya épületének felújításához kapcsolódó kiegészítő munkák el-
végzésére, zárt csapadékcsatornák tisztítására, Polonkai féle ház 
épületrészének fém lemez fedésére, kerítésének javítására stb.  A 
Városgondnokság intézményi költségvetésében szerepel az utak 
kátyúzására, felújítására szolgáló fedezet, mely alapján, a felmért 
állapotnak megfelelően kerülnek elvégzésre a felújítási munkála-
tok, a rendelkezésre álló forrás keretéig.  

Molnár Jánosné, szerk. 

Diákok 
fogadása

A nemzeti ünnep olyan kitüntetett napot jelöl, amelyen egy 
ország vagy egy nép összetartozását ünnepli. Ilyen nemzeti ün-
nepünk a március 15-e is, amikor is az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharcra emlékezünk. Az idén a BSZC József Attila Gim-
náziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája diákjai előadásá-
ban emlékezhettünk e jeles eseményre. Elismerve és megköszön-
ve a  színvonalas előadását, szerény  fogadásra voltak hivatalosak 
a műsorban szereplő diákok felkészítő tanáraik, Hágen Zsolt és 
Kerényi György kíséretében.  

Molnár Jánosné, szerk. 

A 09-900250 és a 09-900350 kódszámú vadászterületek földtu-
lajdonosi közössége 2019. április 2-án megtartott ülésén megtár-
gyalta és elfogadta a 2018. évi beszámolókat. Mindkét közösség 
úgy döntött, hogy a 2018. évben befizetett haszonbérleti díjak mű-
ködési költségen felüli összegét külterületi utak karbantartására 
fordítják. Az érintett utak kijelölése a vadásztársaságok területén 
lévő földtulajdonosok javaslata alapján történik, melyre 2019. áp-
rilis 15-ig tehetnek javaslatot. 

Tóth József polgármester, 
a földtulajdonosi közösségek képviselője 

Tájékoztató földtulajdonosi 
közösségek gyűléséről

FELHÍVÁS!
Tisztelt Ebtulajdonosok!

A Polgármente Vadásztársaság értesíti az ebtulajdonosokat, 
hogy a veszettség megelőzése érdekében a hatályos törvényi sza-
bályozásnak megfelelő módszerekkel (hattyúnyak csapda) Polgár 
város külterületén csapdákat helyeztünk ki. Felhívjuk a Tisztelt 
Ebtulajdonosokat, hogy kutyát sétáltatni a külterületen kizárólag 
a törvényi szabályokat betartva PÓRÁZON VEZETVE szabad!

Megértésüket köszönjük!      
Mecsei Dezső  Vt. elnök
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NŐnek lenni jó!

Ez évben is ajándék mini kényeztető 
programmal, sztárvendéggel és tavaszi vi-
rágokkal kedveskedett önkormányzatunk 
Polgár hölgyeinek március 8-án, a Városi 
Nőnap alkalmával az Ady Endre Művelő-
dési Központ és Könyvtár színháztermé-
ben. A korán nyíló virágok, a lassan zöldü-
lő, ébredő természet és a nap első melengető 
sugarai, mind a tavasz kezdetét, az újjászü-
letést hirdetik. Az élet nagy körforgását. 
A komor telet felváltja ez az új remények-
kel teli évszak, melynek első ünnepeltjei a 
NŐK. Városunkban régóta hagyománya 
van a hölgyek köszöntésének. Tavaly óta 
pedig, már egész napos nőnapi rendezvény 
keretében szeretnénk széppé varázsolni a 
lányok, asszonyok, anyák és nagyik napját. 
A reggeltől kora délutánig tartó kényeztető 
programjai során Hegedűs Nóra fodrász, 
Koroknai Mirella kozmetikus, Kosztrub 
Edit manikűrös, Makrányi Gyuláné talp-
masszőr és Sándori-Nagy Jenőné masszőr 
szakemberek segítségével térítésmentesen 
szépülhettek, lazulhattak a programra je-
lentkező leányok, asszonyok a  művelődési 
központban. Ezt követően Kiser Edina ok-
leveles asztrológus Párkapcsolati dilemmák 
című előadását hallgathatták meg az ér-
deklődők. A délutáni ünnepség alkalmával 
Béke László képviselő úr megható, mégis 
üdítő ünnepi beszédben méltatta a nők 
erejét, a női szerepek sokszínűségét, humo-
rosan prezentálva bájosan boszorkányos, 
mindent megoldani képes személyiségü-
ket. A színházteremben összegyűlt több, 
mit háromszáz hölgy vendégnek, rövid 
köszöntőjét követően, ez évben egy igazán 
látványos és vidám meglepetés produkció-
val kedveskedett Tóth József polgármester 
úr. Az örömteli, tartalmas napot Palcsó Ta-
más énekes színvonalas produkciója zárta. 
Természetesen, egy hölgy sem távozhatott 
a rendezvényről illatos virágok nélkül, me-
lyeket közösségünk férfi tagjaitól vehettek 
át.  Reméljük, sikerült igazán szép nappá 
varázsolni ezt a jeles alkalmat a részt vevő 
hölgyek számára. 

Péterné Kiss Petronella

Megemlékezés - 
„Zúg Március”

Polgár Város Önkormányzata március 
15-én ünnepi műsorral és koszorúzással 
emlékezett meg az 1848/49-es Forradalom 
és Szabadságharc hőseiről és áldozatairól 
az esemény 171. évfordulója alkalmából az 
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 
színháztermében Az 1848. március 15.-én 
induló forradalom meghatározó esemény-
sorozata volt a magyarság újkori történel-
mének. Olyan hősök és hazafiak küzdöttek 
a szabad, önrendelkező, új Magyarország-
ért, mint Kossuth Lajos, Petőfi Sándor vagy 
Damjanich János. Küzdelmük 1849 tava-
szán győzelmet aratott Ausztria felett, a 
szabadságharcot az orosz beavatkozásnak 
köszönhetően mégis sikerült leverni, ahogy 
az Európa szerte folyó harcokat is.  „Viszont, 
mi voltunk az egyetlen nemzet, amelynek for-
radalma nem megbukott, hanem békekötésre 
kényszerültek velünk a Habsburgok. (…) Más 
népekkel ellentétben számunkra nem csak egy 
forradalom volt a tét, egy polgári átalakulás, 
hanem szabadságunk kivívása is. Így szá-
munkra a szabadság sokkal többet ér, mint 
más európai nemzeteknek. A magyarság so-
hasem mond le a szabadságról és még a leg-
reménytelenebb helyzetekben is képes harcol-
ni érte. -  hangsúlyozta ünnepi beszédében 
Tunyi Mária egyetemi joghallgató, a BSZC 
József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája egykori diákja. A beszé-
det követően „Zúg Március” címmel, Hágen 
Zsolt és Kerényi György szaktanároknak kö-
szönhetően egy igényesen felépített ünnepi 
műsort tekinthetett meg a közönség a BSZC 
József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája tanulóinak nagyszerű 
előadásában. A színpadon megelevenedett a 
magyarság háború leverését követő feszült 
közhangulata, a hazáért való önfeláldozásá-
nak példaértékű ereje és a szabadsághoz való 
ragaszkodása. A szabadságot, ami számunk-
ra természetes, örökül kaptuk. A történelem 
során számtalan csatát vívtunk a független-

ségünkért. Sokan, sokszor és sokféleképpen 
áldozták életüket a magyar szabadságért. A 
mi dolgunk, hogy megőrizzük. Az ünnepség 
zárásaként a város önkormányzata, intéz-
ményei, pártjai és civil szervezetei koszorút 
helyeztek el a Barankovics téri emlékoszlop-
nál. 

Péterné Kiss Petronella

Mandalák

Kertész Attila fotóművész különleges, 
mandalát formázó alkotásaiból nyílt ki-
állítás március 22-én az Ady Endre Mű-
velődési Központ és Könyvtár Megyesi-
fivérek termében. A tárlatot Koós László, 
a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok 
Országos Szövetségének területi alelnöke 
nyitotta meg, beszédében ismertetve a mű-
vész szakmai életútját. A miskolci alkotó 
tizenéves korában készítette első felvételeit 
roll filmes fényképezőgéppel. Kezdetben 
autodidakta módon könyvekből, később 
fotóköri tagként, neves fényképészmeste-
rektől, fotóművészektől sajátította el szak-
mája fortélyait. Fényképész szakmai ké-
pesítését 1994-ben szerezte meg. Munkái 
során a régi mesterek éles, részletgazdag 
kifejezésmódját ötvözi a mai kor technikai 
szintjén a saját stílusával. Pályafutásának 
22 éve alatt a fotográfia technikai hátte-
re rengeteget fejlődött, így az évek során 
számos fényképezőgép típussal volt alkal-
ma alaposan megismerkedni.  Munkája 
során az egyediségre, eredetiségre törek-
szik. Leginkább az alkalmazott fotográfia 
érdekli. Hét év, e téren végzett munka el-
teltével 2000-ben felvételt nyert a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesületének 
Fotóművészeti karába. A tárlaton látható 
mandalák különlegessége, hogy kiinduló-
pontjuk a művész egy-egy korábbi fotója, 
melynek motívumaiból, rétegek halmo-
zásával, új formákat hoz létre. A mandala 
képek készítésnek ezt az egészen sajátos 
technikai megoldását egy nehéz időszak 
átvirrasztott éjszakáit követően fejlesztet-
te ki. Hajnalban felébredtem, és mintha 
vezették volna a kezem, úgy elevenedtek 
meg gondolatomban a folyamat részletei, 
mintha homlokon csókolt volna a Múzsa. – 
mesélte Attila a megnyitó alkalmával.  Az 
alkotó közel 200 képe közül most 24 válo-
gatott kép látható a művelődési központ-
ban, melyek április 15-ig tekinthetők meg. 
Az eseményen Szabó László és Császár 
Gergő nagyszerűen felépített, színvonalas 
gitárjátéka teremtette meg azt a miliőt, 
amely a csodálatos alkotásokat szemlélve 
elvarázsolta a közönséget és kaput nyitott 
a mandalák misztikus világára.  

Péterné Kiss Petronella
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A polgári hurka-pite, mint városunk egyedi 
disznótoros étele

A hagyományok ápolásával és természe-
tesen finom falatokkal elevenítettük fel a régi 
falusi disznóvágást, április 6-án immár 6. al-
kalommal a „Polgári Hurka-pite” Fesztiválon. 
A csepergős, esős időjárás ellenére is sokan vá-
lasztották szombati elfoglaltságként a fesztivá-
lon való részvételt. Az idei gasztronómiai ren-
dezvényen is 6 csapat mérte össze tudását, több 
kategória mellett a „Legfinomabb hurka-pite” 
elismerő cím elnyeréséért, mely egyedülállóan 
városunkra jellemző ételkülönlegesség. A kora 
reggeli órában térre kilátogató fesztiválozók 
látványában részesei lehettek a disznóvágás 
kezdeti munkálatainak, megtapasztalhatták 
az ilyenkor szükséges és szokásos munkafolya-
matok adta sürgést-forgást, a nézelődők több-
ségében nosztalgiát keltve ezzel. Míg a csapatok 
sátraikban a disznó feldolgozásán serényked-
tek, addig a fesztiválozókat a rendezvény kísé-
rőprogramjai szórakoztatták, illetve – az előző 
évek sikerére alapozva – a húsvéti kirakodó-
vásár iparművészeti, népművészeti, termelői 
termékeik között keresgélhettek. A kulturális 
előadásokat is a sokszínűség jellemezte, melyek 
közé az óránként megtartott tombolasorsolás 

hozott feszült izgalmat. A húsok és húskészít-
mények, valamint az egyéb kisorsolásra váró 
ajándékok mellett, mindenki érdeklődéssel 
várta és nagyon bízott benne, hogy ő lesz For-
tuna kegyeltje és ezáltal birtokosa lehet az idén 
fődíjként kisorsolt csepel biciklinek. 

A szakértő zsűri napközben folyamatosan 
szemlézte a húsfeldolgozást, a csapatmunkát, 
ízlelte a készített ételeket, majd ennek alapján 
hozta meg döntését a kora esti eredményhir-
detésre. Az évek során megtartott és így már 
klasszikusnak számító csiga-pöndörgető ver-
senyen gyors kezű asszonyok mérték össze 
tudásukat, melynél a gyorsaság mellett díjazási 
szempont volt a csigák szépsége is. A csiga-
pöndörgetés, mint otthoni tésztakészítési fo-
lyamat ma már kuriózumnak számít, - amely-
ben főként anyáink, nagyanyáink, dédanyáink 
voltak profik - de ennek ellenére a versenyzők 

között a fiatalabb korosztály is képviseltette 
magát. Lakatos Csenge Eszter 4/a. osztályos 
tanuló, mint legifjabb, Bertók Istvánné mint  
legidősebb csigakészítő került elismerésre. 
A „Legszebb csiga” kategória első helyezését 
Molnár Lászlóné érdemelte ki, különdíjban ré-
szesült Dobár Csabáné. A „Leggyorsabb kezű” 
csiga-pöndörgetőnek Kiss Józsefné és Sándor 
Jánosné bizonyult, három perc alatt mindket-
ten 73 db csigát készíttettek. A „Legfinomabb 
csigatészta” kategóriában különdíjat osztott a 
zsűri, melynek birtokosa Czirbik Lászlóné lett.

Az idén is felkerült a versenyprogramok 
közé a házi pálinkák versenye, melyben a zsűri 
bírálati szempontjai közé tartozott többek kö-
zött, az ital színe, illattisztasága, íztisztasága, 
harmóniatartóssága. A beérkezett 16 pálinka 
közül az értékelés alapján „Nagy arany” minő-

sítést kapott Császár József ágyas gönci barack 
pálinkája, arany minősítésre volt érdemes Nagy 
Gergely (Balmazújváros) birs pálinkája, Kapin 
Albert Irsai Olivér szőlő pálinkája és Császár 
József tanyasi birs itala. Az ezüst helyezett lett 
Bárdos István (Tiszagyulaháza) meggy, Nagy 
Gergely szilva és Kerékgyártó Edina málna 
pálinkája. Bronz minősítést kapott Papp Mária 
gönci barack és alma pálinkája, valamint Nagy 
Gergely alma pálinkája.  

A zsűri úgy ítélte meg, hogy az idén a leg-
finomabb hurka-pitét a Polgári Lokálpatrióta 
Mozgalom Egyesület készítette. A legegyedibb 
ételnek minősült a Polgáriak Polgár Város 
Közéletéért és Fejlődésért Egyesület hájas sü-
teménye. A „Legjobb böllér” elismerés az Élet 
Virága Egészségvédő Egyesület csapatában 
serénykedő és szakszerű munkát végző Farka 
Lászlót illette meg, illetve a csapatok által készí-
tett disznótoros ételek közül a „Leggazdagabb 
választás” elismerést is e kis közösség kapta 
meg. A „Legjobb csapatmunka” elismerést a 

Polgári Polgárőr Egyesület csapata érdemelte 
ki. A csapatsátrak közül a legszebb környeze-
tet a fesztivál vendégtelepülése Tiszagyulaháza 
csapata alakította ki, akiket a zsűri elnöke, C. 
Tóth János az általa felajánlott különdíjjal is 
jutalmazta.  Az idén második alkalommal vett 
részt Hajdúnánás csapata, akik a fesztiválon 
való részvételért emléklapot kaptak. 

A rendezvény zárásaként Polgár Peti, Szandi 
majd a 3+2 együttes zenei produkciója hozott 
könnyed hangulatot a térre. 

Egy fesztivál akkor jó, ha valamiben egye-
dülálló, ha vannak benne versengések, izgal-
mak, ha változatos, sokszínű programjaival 
egész napos szórakozási lehetőséget tud nyúj-
tani a közönség valamennyi korosztálya szá-
mára. És ha mindez megvan, elengedhetetlen 
a sikeresség fontossága is, amihez szükséges a 
minél jobb szervezési munka, a  közönség nagy 
számú részvétele és természetesen a szabadté-
ri programhoz megfelelő idő, mely utóbbinál 
az égiek most nem álltak mellettünk, de úgy 
gondolom, hogy a VI. „Polgári Hurka-pite” 
Fesztivált, immár hatodjára is sikeres és jó ren-
dezvényként zárhattuk le.  Köszönet a szerve-
zőknek, támogatóknak.

Molnár Jánosné, szerk.

A színpadon az ünnepélyes megnyitó szereplői Tóth József polgármester társaságában, Bráz György Tiszaújváros 
polgármestere, Leitner Róbert tanácsnok Nagykároly, Dr. Tiba István országgyűlési képviselő, Krivács András 
a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke, Mikó Zoltán Tiszagyulaháza polgármestere.
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Jótékonysági Keresztény Bál
„Vele szeretnék találkozni,

Az álmommal, nagy, bolond hitben
S csak ennyit szólni: Isten, Isten

               S újból 
imádkozni.”
 Ady Endre

2019. március 2-án a Római Katolikus 
Egyházközség szervezésében megrendezésre 
került a Jótékonysági Keresztény Bál. A bál 
bevételét a hittanos gyerekek nyári prog-
ramjaira ajánljuk fel. A bálnak az Ady Endre 
Művelődési Központ adott otthont az elő-
ző évekhez hasonlóan.  Hála Istennek a bál 
népszerűsége évről-évre töretlen. Ennek kö-
szönhetően sokan visszajárnak, de minden 
évben vannak új vendégeink is. Maga László 
esperes-plébános nyitó beszéde után, Taskó 
Zsuzsanna előadásában hallgattuk meg Ady 
Endre: Átutazóban jársz a Földön és Wass 
Albert: Előhang című versét. A bőséges és 
ízletes vacsora elfogyasztása után – melyet a 
Valentin Cukrászda és Kisvendéglő csapata 
készített és szervírozott számunkra- jólesett 

Suli Hírek
Több verseny fordulója is lezajlott az elmúlt 

hónapban: A Hevesy György Országos Kémia 
Verseny iskolai fordulóján: 7. évfolyamon: I. 
Pákh Lívia  7.a, II. Uzonyi Viktória 7.a, III. 
Kovács Eszter  7.c, 8. évfolyamon: I. Pál Luca 
Johanna 8.a, II. Horváth Bálint  8.a,  III. Nagy 
Zsófia 8.a. 

A Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan 
Verseny helyi fordulóján Pákh Lívia és Uzonyi 
Viktória 7.a osztályos tanulók szerezték meg 
az első és második helyet. 

A Herman Ottó Országos Biológia Verseny 
iskolai fordulóján: I. Pál Luca Johanna 8.a, II. 
Pákh Lívia  7.a, III. Uzonyi Viktória 7.a, IV. 
Mecsei Sára  7.a.

Lezajlott a VARÁZSCERUZA helyesíró 
verseny 1. és 2. fordulója az alsó tagozaton. 
A 3. és 4. osztályosok szép számban mérették 
meg magukat az előselejtezőkön. A nádudvari 
megyei fordulón a 3. évfolyamot Tilicky Ágo-
ta 1. és Kondás Boglárka 2. helyezett, a negye-
dikeseket Székely Manna Dóra 1. és Vándor 
Hanna 2. helyezett tanuló képviseli iskolán-
kat április 12-én. 

Március 12-én ismét eljutottunk a soron 
következő  12. Szakma Sztár kiállításra he-
tedikes tanulók egy csoportjával. A Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 2008 óta ren-
dezi meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt 
(SZKTV), kibővítve az Országos Szakmai 
Tanulmányi Versennyel (OSZTV), melyek or-
szágos döntőjére egy nagyszabású rendezvény 
a Szakma Sztár Fesztivál keretében kerül sor. 
A versenyek célkitűzése a gyakorlatigényes, 
„fizikai” szakmák társadalmi presztízsének 
és vonzerejének növelése a szakmatanulás 

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Ma-
gyarországért akció ma hazánk legnagyobb 
önkéntes mozgalma. Idén immár nyolcadik 
alkalommal valósult meg. A szemétgyűjtési 
akció keretében szerte az országban „nagy-
takarítanak” a TeSzedd! önkéntesei.  Felsős 
diákjaink az akció jegyében iskolánk udvarát 
takarították Pető Erika és Molnárné Kovács 
Judit tanárnők irányításával. Március 25-én 
iskolánk névadójára emlékeztünk születésé-
nek évfordulóján. Felelevenítettük munkássá-
gát, valamint megkoszorúztuk a Zólyom úti 
épület aulájában elhelyezett emléktábláját.

Petrikné Sereg Ildikó

Önkéntesek a tisztaságért

A „TESzedd! Önkéntesen a tiszta 
Magyaroszágért” országos hulladékgyűjtési 
akció keretében 2019. március 18-án a Polgá-
ri Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület csapa-
tához csatlakoztak a Naplemente Nyugdíjas 
Klub tagjai is. Polgár város külterületén, a 
közút mellett keletkezett több mint 50 zsák 
hulladékot gyűjtött össze a lelkes csapat.

Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület

a mozgás a táncparketten. A jó hangulathoz 
a zenét Sashalmi Krisztián szolgáltatta. Tá-
mogatóinktól pénzbeli, valamint sokszínű 
értékes tárgyadományt kaptunk, melyeket 
a tombola húzás keretében nyertek meg a 
szerencsés nyertesek. Ezt követően a tán-
cos mulatság hajnalig folytatódott. Ezúton 
szeretném hálás szívvel megköszönni min-
denkinek, aki segítségével hozzájárult a bál 
megvalósításához. További életükre és mun-
kájukra Isten áldását kérem.

Támogatóink: Valentin Cukrászda és 
Kisvendéglő, Balla Cipőbolt-Bíró Attila, 
Nyomtatványbolt-Császár Antalné, Kamé-
leon Vegyesbolt-Berkes Istvánné, Nemzeti 
Dohánybolt-Bene Levente, Gold Italdiszkont-
Szűcsné Szilágyi Piroska, Háziasszonyok 
Boltja-Dobronyai József, Vitaminbázis-
Újhelyi Zoltánné, Anna Vendéglő-Papp Rita, 
Horváthné Vígh Erika kozmetikus, Maya 
Gyógynövénybolt, Enikő Virágbolt, Kukori 
Húsáruház, Vámosi Húsbolt, Barkács Áru-
ház, Tappancs Állateledel, Mancsu Fodrá-

szat, Novák Optika, Rally Autósbolt, Belvá-
rosi Gyógyszertár, Privát Élelmiszer, Ibolya 
Divatház, GSM Világ, Gulyás Eszter fodrász, 
Főnix Patika, Palikáné Pálnok Anna, Polgár 
és Csege Coop Zrt., Kiss Győzőné, Szarka 
Andorné, Sándori-Nagy Jenőné, Illés Sándor, 
Arditti Pékség-Polgár, Gyüge Szilvia, Makó 
Ernő, Mézesné Makó Zsuzsa, Bajczárné Tóth 
Andrea, Karafa Sándorné, Lukács-Bökő 
Anna, Polgári Bank Zrt., Béke Gyuláné, 
Takarmánybolt-Molnár Dezsőné, Polgár 
Város Önkormányzata, Molnár János alpol-
gármester, Törökné Kovács Katalin, Klárika 
Virágbolt, Sándor Antalné, Horváth Zoltán, 
Gulyásné Kovács Enikő, Molnár Lászlóné, 
Megyesi Józsefné, Ducsai Istvánné, Balogh 
Miklós és családja, Tiliczky-Molnár Erzsé-
bet, Mecseiné Gulyás Erika, Szarkáné Szabó 
Csilla, Molnár Ignácné, Lukács Albert, Dr. 
Hatvani Zsolt, Csuhai Zoltán, Jertyity Ró-
bert, Adamik Nikolett.

Pappné Oláh Annamária

népszerűsítése révén, „A jó szakma felér egy 
diplomával” szlogen jegyében. 

Megemlékeztünk az 1848/1849-es forrada-
lom és szabadságharc eseményeiről. Az ün-
nepi műsort összeállította és betanította: Kis 
Boglárka és Szereplők: Bereczki Annamária, 
Hankó Hanna 5.c, Kosztolnik Alex, Tóth Ró-
bert 6.a, Galuska Fruzsina, Papp Bettina 6.b, 
Kis Gusztáv 7.a, Balogh Réka, Bereczki Éva, 
Kovács Eszter, Siroki Viktória 7.c, Pál Luca 
Johanna 8.a. 

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 nagymér-
tékben segíti egyesületünk működését!
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JAGSZI HírekOvi Hírek
Óvoda 

nyitogató

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde két 
alkalommal nyitja meg kapuit a polgári 
leendő óvodás gyermekek és szüleik szá-
mára. Nagy izgalommal szerkesztettünk, 
készítettünk és juttattunk el hozzájuk a 
meghívókat azzal a céllal, hogy leendő 
kis óvodásaink már ne idegenként lép-
jék át szeptemberben a küszöböt, hanem 
érdeklődéssel visszatérő kíváncsisággal 
fedezzék majd fel az óvoda mindennapi 
varázsát. Ennek érdekében nagy lelkese-
déssel  készültek felnőttek és már óvodás 
gyermekek, hogy betekintést nyújtsanak 
a csoportok életébe. Március 20-án szer-
veztük az első ilyen alkalmat, amikor a 
kis félénken szemlélődő, vagy éppen ak-
tívan bekapcsolódó, de mindenképpen az 
anya -, apa tekintetét egyetlen percre sem 
figyelmen kívül hagyó, az óvodai életre 
rácsodálkozó gyermekek részt vehettek 
az óvodapedagógusok által összeállított 
kis vidám műsoron. A „Napsugaras kar-
nevált” közös együtt mozgással zártuk, 
hiszen az életkori sajátosságok figyelem-
bevételével törekedtünk arra, hogy kis 
közönségünk is aktív részese lehessen 
a programnak. Reméljük nem csak mi 
éreztük úgy, hogy kis vendégeink jól szó-
rakoztak, s talán szívesen jönnek el újra 
április 17-én, a „Vidám húsvét az óvodá-
ban” tehetségműhelyeket megismertető 
interaktív bemutatkozásunkra. Bízunk 
benne, hogy felkeltjük a kicsik érdeklődé-
sét intézményünk mindennapjai iránt, s 
az április 23-25-ei beiratkozás után türel-
metlenül várják majd az első „önálló” na-
pot szeptembertől már két új csoporttal 
bővülő óvodánkban, ahol e lehetőségek 
kihasználása után szüleik nyugodtabban 
bízzák majd rá gyermekközpontú mun-
katársainkra csemetéiket. 

Peténé Molnár Éva, intézményvezető

Március 15-e 
a Cica csoportban

„Magyarországon élünk! – Magyarul 
beszélünk! – Magyar dolgokat csiná-
lunk!” – fogalmazták meg a gyerekek a 
közelgő ünnepről beszélgetve. Minden 
évben arra törekszünk, hogy az óvodás 
korú gyermek fejlettségének megfelelően 
emlékezzünk meg március 15-éről. Ebben 
az évben a magyar népdalokkal, a magyar 
népművészettel ismerkedtünk meg egy ki-
csit mélyebben. Népdalokat hallgattunk, 
népdalokat énekeltünk, a csárdás tánclé-
péseit próbálgattuk. A szülők bevonásá-
val  hímzett terítőkből készült kiállítás az 
óvoda aulájában. Meghívót készítettünk 
és minden csoportot meghívtunk. A gye-
rekek büszkén mutatták társaiknak: -Ezt 
az én anyukám hímezte. – Ezt a terítőt a 
nagymamám varrta ki. – Ezt a hímzett 
blúzt a nanymamámtól  kaptam. A kam-
ra mélyéről még egy-két használati tárgy 
is előkerült. Nagy sikert aratott a szenes 
vasaló, a gyerekek nem láttak még ilyet, 
csodálkozva hallgatták, hogyan működik, 
hogyan használták régen. Az ünnep nem 
múlhat el sütemény nélkül, természetesen 
az alkalomhoz illően Kossuth kiflit sütöt-
tünk. A hét lezárásaként huszárcsákóval a 
fejünkön meneteltünk, és a saját magunk 
által készített nemzeti színű virágainkat 
kitűztük a kopjafánál.  

Lipcseyné Bartók Marianna, 
óvodapedagógus

A „Polgári Gyermekmosoly” 
Alapítvány köszönetet mond 

mindazoknak, akik a 
2018. évi adójuk 1 %-ával az ala-

pítványt támogatták. 
Megköszönve támogatásukat, 

továbbra is számítunk
 segítségükre. 

Ezt megtehetik rendelkező nyi-
latkozaton, a befizetett adó egy 

százalékáról 
a kedvezményezett nevére. 

 „Polgári Gyermekmosoly” 
Alapítvány

Kedvezményezett adószáma: 
18544471-1-09

JAGSZI-s tanulók megemléke-
zése Nagyváradon a forrada-

lom és szabadságharc 
171. évfordulójáról

A Rákóczi Szövetségnek köszönhetően im-
már sokadik alkalommal tudtunk a határon 
túlra utazni, hogy valamelyik nemzeti ün-
nepünkről méltó módon ünnepeljünk. 2019. 
március 21-én egy busznyi középiskolás tanu-
lóval indultunk útra. A Lorántffy Zsuzsanna 
Református Gimnázium közössége fogadott 
bennünket. A megemlékezés után elhelyez-
tük a Petőfi szobornál koszorúnkat. Főhajtás 
mellett emlékeztünk a forradalom hőseiről. 
Elköszöntünk vendéglátóinktól és folytattuk 
utunkat. A szikrázó napsütés, a havas hegy-
csúcsok, a bimbózó kikelet látványa fantasz-
tikus volt. Öröm volt átélni a pillanatot, amit 
a környezet szépsége adott. 7 órányi utazás 
után megérkeztünk Dévára. Az utazás során 
beszéltünk a gyerekeknek a vár történetéről, 
jelentőségéről, valamint arról is, hogy nagy 
magyar történelmi személyiségek, mint Hu-
nyadi János, Szapolyai János, Bocskai Ist-
ván és Bethlen Gábor is birtokosai voltak a 
várnak. Kőmíves Kelemen balladáját újból 
felidéztük egy rövid, rögtönzött magyar óra 
keretében. A bátrak gyalog vágtak neki a me-
redek útnak, a kényelmesebbek pedig a felvo-
nó segítségével jutottak fel magas Déva várá-
ba. Mindkettőnek megvolt a maga varázsa. A 
vár falait alaposan bejártuk és a vár tetejéről 
lenézve fantasztikus látványban volt részünk, 
a gyerekek élvezték ennek minden pillanatát. 
Majd buszra szálltunk és Vajdahunyadra 
utaztunk, ahol folytattuk vártúránkat. Ez 
a vár is szoros kapcsolatban áll a Hunyadi-
akkal, nevét is tőlük kapta. Budapesten, a 
Városligetben található Vajdahunyad vára 
jelentős részben a vajdahunyadi vár rész-
leteinek utánzatából áll. Ennek a várnak is 
bejártuk minden szegletét, belső tereiben 
történelmi, régészeti és néprajzi tárgyakkal 
ismerkedhettünk meg. Élményekkel gazda-
godva szálltuk fel a buszra és kezdtük meg 
hosszú utunkat hazafelé. Nem tűnt hazafelé 
sem hosszúnak az út, hiszen az egész napi 
élményeinket megtudtuk beszélni, újra átél-
ni. Nem tudunk elég hálásak lenni a Rákóczi 
Szövetségnek, hogy ismét lehetővé tette szá-
munkra, hogy a megemlékezésen túl egy ki-
ránduláson is részt vehettünk, ahol megany-
nyi tudással gyarapodtak tanulóink. Szívük 
megtelt melegséggel, átérezték magyarságuk 
fontosságát, gyarapodtak ismereteik történe-
lemből, földrajzból, magyarból és számtalan 
más ismeretre is szert tettek. 

Agócs Zsoltné, szervező
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LSZF/2018-01 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ, A HAZAI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL ÉS 
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSSEL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI 

SZEMLÉLETFORMÁLÁSRA FORDÍTHATÓ TÁMOGATÁS” CÍMŰ PÁLYÁZATHOZ

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos pályázatunk befejező szakaszához érkezett. A meg-
valósított tevékenységekből kiragadva a legérdekesebb epizódokat:

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézménynél játékos vetélkedőre és rajzversenyre került sor, amelyet a gyerekek nagyon élveztek. Az 
I-II-III. helyezett jutalomban részesült.

             
A Vásárhelyi Pál Általános Iskola „TOTÓ szelektíven” című játékos tudásfelmérő kitöltésében vállaltak szerepet. Minden évfolyamon 

az I-II-III. helyezett jutalomban részesült. 

 
A nyugdíjasok és lakosok részére előadás megtartására került sor a szelektív hulladékgyűjtés előnyeiről, környezetünkre gyakorolt 

hatásáról. 
A „Szelektálj Polgáron is! című információs kiadványunk a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésére hivatott a polgári lakosok köré-

ben, kb. 1.000 lakásba jutott el. 
Meglátogattuk a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Társulat hajdúböszörményi telephelyét 3 csoporttal – középiskolások, nyugdíjasok 

és köztisztviselők -, ahol a szelektív hulladék válogatása is történik. A képek nem tükrözik vissza azt, amelyet mi látogatók éreztünk a 
temérdek szeméthegyek láttán. Megállapítottuk, hogy a „nem keletkező hulladék” a legjobb hulladék, a hulladékhegyek csökkentése 
mindannyiunk feladata, tegyünk érte! 

„A projekt az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium támogatásával 

 valósult meg.”
www.szelektalok.hu

fizetett hirdetés
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Anyakönyvi Hírek
Házasságot kötött:

Kis Anita  -  Vadász Krisztián
Daragó Erzsébet  -  Molnár János
Apostol Beáta  -  Gulyás Szabolcs

Horváth Erika  -  Farkas János
Gulyás Réka  -  Répási Gergely

Akiket újszülöttként 
köszöntünk: 

Tállas Noel
Smiger Levente
Benőcs Botond
Rézműves Réka

Holoda Zoé Edina
Sallai Bernadett Anna

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk:
• Sipos Balázsné 

szül. Matyi Erzsébet élt:82  évet
• Kovács Ferenc élt:71  évet

• Harczi Jánosné 
szül. Jászai Ilona élt:88  évet

• Nagy László élt:65 évet
• Görömbei Lukácsné 

szül. Lénárt Margit élt: 82  évet
• Lajtos Ildikó élt: 55  évet

• Cserbák Józsefné 
szül. Kosina Mária élt:75  évet

• Soltész Richárd Gáspár  élt: 75  évet
• Tar Margit élt: 55  évet

Szépkorú
köszöntése

Újabb két taggal bővült városunk szépkorúak tábora. 
Márciusban Havellant Gyuláné Veronka néni, áprilisban Sándor János bácsi töltötte be 90. életévét. 

E jeles évforduló alkalmából kereste fel otthonukban és köszöntötte az ünnepelteket 
Tóth József polgármester. További jó egészségben eltöltött, boldog éveket kívánunk!

Szerk. 

2019. Április
Április 7. 9.00 óra Istentisztelet

Április 14. 9.00 óra Virágvasárnap istentisztelet
Április 19. 17.00 óra Passiós istentisztelet

Április 21. 9.00 óra Húsvéti vasárnap
Úrvacsorás istentisztelet

2019. Május
Május 5. 9.00 óra Anyáknapi istentisztelet
Május 19. 9.00 óra Istentisztelet

2019. Június
Június 2. 9.00 óra Istentisztelet

Június 9. 9.00 óra Pünkösd vasárnap
Úrvacsorás istentisztelet

Június 23. 9.00 óra Istentisztelet

A Polgári Református Missziói Egyházközség második negyedévi 
istentisztelet időpontjai 

Birikiné Király Dalma, református lelkipásztor



2019. áprilisPolgárTárs10. oldal

FELHÍVÁS!

Tisztelt Mezőgazdasági Termelők!
Felhívom a figyelmüket, hogy a 2019. évi SAPS területala-

pú támogatás várhatólag 2019. 04. 10-től indul és 2019.05.15.-ig 
nyújtható be szankciómentesen elektronikus úton. (azon ügyfe-
lek akik, nem rendelkeznek az MÁK jelszóval, azok az MÁK 
G1040 nyomtatványát kérhetik meg, mivel a falugazdász csak 
e jelszó alapján dolgozhat) MÁK a jogszerű földhasználatot 
elsődlegesen a földhasználati bejelentést fogadja el, amelyet az 
MÁK ( Magyar Állam Kincstár) ellenőrzéskor ellenőriz, mely-
nek hiánya miatt szankcióval sújtja a termelőt.

Amennyiben 2019-ben más vetésszerkezettel rendelkezik 
mint az őstermelői igazolványban bejelentett állapot, akkor 
azt módosítani kell 2019. 05. 15 és 2019. 06. 15 között!

Minden Őstermelő aki rendelkezik már plasztik alapú iga-
zolvánnyal az hozza magával minden egyes alkalommal mi-
kor bármilyen tevékenységet intéz a falugazdász irodában.

Minden mezőgazdasági termelőnek állok rendelkezésére Pol-
gár Barankovics tér 5. sz. alatt lévő falugazdász irodában. 

Kérem, előtte telefonon egyeztessen időpontot!

Makó László, falugazdász
+36/20498-8887

A Polgári Lokálpatrióták  
programja is 

várja a szavazatokat.
Április 1-22-ig lehet szavazni a tiszaújvárosi  MOL töltőál-

lomáson a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület „A jövő 
iránya – a polgárok világa!” programjára. A tét félmillió forint, 
melyet a nyertes szervezet vihet haza. 

A MOL Alapítvány a helyi civil szervezetek, kezdeménye-
zések támogatására összesen 20 millió forintos kerettel hozta 
létre 2018 őszén a MOL Helyi Érték Programot. A második 
fordulóba jutott projektek között közönségszavazás dönti el, 
kik nyerik el a támogatást. Országszerte 40 körzetben, körze-
tenként két vagy három civil szervezetre lehet szavazni, de csak  
az arra  kijelölt MOL töltőállomásokon. 

A Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület  nevével el-
látott piros színű kupont le kell tépni a szórólapról, és azt az 
üzletben található „A Te szavazatod is számít!„ feliratú gyűj-
tőurnákba kell bedobni. Kérjük segítsen Nekünk! Köszönjük a 
támogatását!

Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület
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Kék Hírek

Köszöntöm Polgár város lakóit! 
Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül tájékoztassam 

Önöket a hatóságunknál az elmúlt időszakban indult eljárásokról. 
Magánlaksértés vétség elkövetésének gyanúja rendelt el hatósá-
gunk nyomozást 2019. január 1-jén egy polgári férfi ellen, aki volt 
élettárásnak a lakásán jelent meg, ahonnan többszöri felszólításra 
sem akart távozni. Az eljárás során a férfival szemben távoltartást 
szabtak ki a rendőrök. Súlyos testi sértés bűntett elkövetésének 
gyanúja miatt nyomozást rendelt el hatóságunk egy polgári fia-
tallal szemben, aki a szülei lakóházában családi veszekedés során, 
oly módon bántalmazta felnőtt korú lánytestvérét, hogy az súlyos 
sérülést szenvedett. A férfi a bűncselekmény elkövetését elismerte. 
Garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt in-
dult nyomozás egy polgári férfi ellen. A gyanúsított 2019. február 
11-én megjelent volt élettársánál, ahol betörte a lakás ablakait és 
bántalmazással fenyegette meg a nőt. Lopás elkövetése miatt ren-
deltünk el nyomozást ismeretlen tettes ellen, aki egy a Polgári Ipa-
ri Parkban működő cég telephelyéről szerszámokat tulajdonított 
el 2019. március elején több százezer forint értékben. Aki infor-
mációval rendelkezik a bűncselekménnyel kapcsolatban, tegyen 
bejelentést a Polgári Rendőrőrsön.

A Polgári Rendőrőrs felhívja a lakosság figyelmét, hogy 
amennyiben jogsértést észlelnek, vagy jut a tudomásukra, ér-
tesítsék a rendőrséget a 107-es, vagy 112-es központi segélyhí-
vó számok egyikén, illetve tegyenek bejelentést az ingyenesen 
hívható 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöld számán (hétfőtől-
csütörtökig: 8 órától 16 óráig, pénteken: 8 órától 13 óráig).

Monoki Viktor r. alezredes,őrsparancsnok

Lomtalanítás 
igénybejelentés alapján!

A korábbi években megszokott évi kétszeri lomtalanításban 2018-
tól változás történt. A feladatot ellátó Hajdúsági Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft., mint közszolgáltató által kialakított szabály sze-
rint csak a telefonon, vagy e-mailben megrendelt, előre egyeztetett 
időpontban kérhető a lomtalanítás, évi egy alkalommal. Polgáron – 
a közszolgáltató által kijelölt időpontban - 2019. 05. 06-tól 05. 23-ig 
hétfő, kedd, szerda és csütörtöki napokra rendelhető lomtalanítás. 
A jelentkezés során szükséges megadni a hulladék várható mennyi-
ségét és fajtáját is, amely legfeljebb 1 m3 lehet.

A lomtalanítás kéréséhez szükséges adatok:
-  név, cím a számlán található vevő azonosító, 
- elszállítandó lom mennyiséges (m3) és fajtája,
- elérhetőség (vezetékes, vagy mobiltelefonszám)

A lomtalanítás a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. ügyfélszolgálati irodájában, az alábbi elérhetőségeken kérhe-
tő: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. Tel.: +36 20/518-2709, 
e-mail cím: lomtalanitas@hhgkft.hu. 

A lomtalanítás során nem kerül elszállításra:
- elbontott gépjármű karosszéria,
- építésből – bontásból származó hulladék, nyílászáró,
- veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, képcsöves TV stb.)
- elektronikai hulladékok,
- ágnyesedékek, szőlővessző, zöldhulladék. 

Fontos szabály, hogy a lomtalanítás a hulladékszállítási díjat 
megfizető és tartozással nem rendelkező ingatlanhasználó által a 
közszolgáltatóval egyeztetett napon, egyedi rendeléssel kért, ház-
hoz menő jelleggel történik! Tehát minden esetben szükséges az 
időpont egyeztetés, mert ennek hiányában nem kerül elszállításra 
az ingatlan elé kihelyezett hulladék!

Molnár Jánosné, szerk. 

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. 

Továbbra is várjuk mindazok támogatását, akik fontos-

nak tartják az Alapítványunk céljait. 

Adószámunk: 18544189-1-09

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 ·  
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