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Városházi Hírek

Intézményvezetői 
megbízás

Tervezett önkormányzati 
ülések

Január 23-án ülésezett a képviselő-testület, 9 napirendi témában 
foglalva állást. A polgármesteri jelentés keretében ismét több aktu-
alitás került megemlítésre. 

Kissné Barta Piroska műszaki irodavezető a szennyvízberuhá-
zás jelenlegi helyzetéről nyújtott tájékoztatást. Kiemelte, hogy a 
munkálatok a kivitelezési tervnek megfelelő ütemben zajlanak, je-
lenleg mintegy 50 %-os készültségnél tart a projekt, melynek során 
a közel 7.000 méter gerincvezetékből már elkészült 3.987 méter és  
273 házi bekötés, illetve 1.500 méter nyomóvezeték épült ki. Hátra 
van még az újtikosi végátemelő gépészeti tervének mérnök általi 
jóváhagyása. 

Január hónapban a Dante, Toldi és Mikes utcákban folytak a 
munkálatok, február elején a Rákóczi és az Arany J. utcák lesznek 
érinettek, illetve március középen a Szabolcs utca. Előreláthatóan 
április közepétől kap a kivitelező munkakezdési engedélyt a Hajdú 
utcára, mellyel be is fejeződik majd a gerincvezeték kiépítése. 

Március közepétől kezdődhet meg a beruházás másik nagy sza-
kasza, az átemelők felújítása. Az ütemterv szerint tavasz végére 
várható az építési, kivitelezési tevékenység befejezése, majd a nyári 
időszakban megkezdődhet a közterület helyreállítási munkálata. 
A sikeres műszaki átadást követően várhatóan május-június hó-
napban megadják a próbaüzemre az engedélyt, mely következté-
ben megindulhat a hálózatra történő rákötés is, melynek feltétele-
iről tájékoztatást fog kapni minden érintett.  

Hágen József intézményvezető tájékoztatást nyújtott a január 

elején tapasztalt időjárási helyzetről, és a tett intézkedésekről. Az 
ónos eső hatására síkossá vált úthálózatokon és közterületeken 
mind gépi, mind kézi erővel érdesítést és síktalanítást eszközöltek. 
Hangsúlyozta, hogy egyszerre nem tudnak mindenhol jelen lenni, 
területi és időbeni ütemezés alapján végzik a munkálatokat, mely-
nek hatékonyságát több tényező is befolyásolhatja. Befolyásoló té-
nyező a hőmérséklet, az olvasztó anyag minősége, mennyisége, az 
út minősége, a járműforgalom, a parkolási helyzet, az önkényesen 
elzárt közterületek, az út mellé elhelyezett tárgyak (kint hagyott 
hulladékgyűjtő edényzet, kövek stb.) árnyékolt területek. Kiemel-
te, hogy a hatékonysághoz nagyban hozzájárul az is, hogy milyen 
a szolgáltató és a lakosság kapcsolata. Fontos a türelem, a megértés 
és az együttműködés, valamint az, hogy mindenki a maga terüle-
tén tegye a dolgát. 

Már korábban is tettünk arról említést, hogy a  szociális főző-
konyha közel 30 millió forintos beruházása pályázati úton, közel 10 
millió forint önerő biztosításával felújításra kerül. Az intézményve-
zető e témában is tájékoztatást adott. Megtudtuk, hogy a felújítási 
munkálatok január 27-én megindultak, mely várhatóan május vé-
gére fog befejeződni, így június elején üzembe léphet az új konyha. 
Természetesen a felújítás idejére nem szűnik meg a szolgáltatás, 
melyet január 27-től a gimnázium konyháján lát el az intézmény. A 
kieső időszakra a Tiszaújvárosi Intézményfenntartó Központtal kö-
tött megállapodás alapján került az ebéd biztosításra.

Molnár Jánosné, szerk.  

Lezárult a Polgári Szociális Központ intézményvezetői állásra 
meghirdetett pályázati eljárás. A benyújtási határidőig egy pályá-
zat érkezett, Tóth Árpádné jelenlegi intézményvezető személyé-
ben, aki az elkövetkező 5 évre újra bizalmat és megbízást kapott a 
képviselő-testülettől az intézményvezetői feladatok ellátására.

Molnár Jánosné, szerk.   

Elfogadta a képviselő-testület a 2020. évi munkatervét, amely 
alapja éves tevékenységének. A munkaterv alapján a hónap utolsó 
csütörtökén üléseznek – kivétel ez alól a februári, a szeptemberi 
és a decemberi ülés - a megszokott 14.00 órai kezdési időpontban, 
melyet továbbra is élő adásban kísérhetnek figyelemmel a köz-
ügyek iránt érdeklődő lakosok, illetve felvételről megtekinthetik a 
https://www.youtube.com/user/avkomvideo weboldalon.

Tervezetten 11 ülés kerül megtartásra, mely bővülhet halasztást 
nem tűrő ügy miatt szükségessé vált üléssel. A képviselő-testület 
munkáját segítő bizottságai, a Pénzügyi és gazdasági bizottság és a 
Humanfeladatok és ügyrendi bizottság keddi napokon véleménye-
zik a tárgyalandó témákat.  

Molnár Jánosné, szerk.
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Tervezze nyaralását Fonyódligeten!

Továbbra is a megye 
képviseletében a TÖOSZ 

ülésein

Polgár Város Önkormányzatának Lapja
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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 Fonyódligeti Üdülő előző évi üzemeltetéséről kapott beszá-
molót a képviselő-testület, illetve a 2020. évi működtetésre hozta 
meg döntését. A Polgár, Egyek és Tiszacsege önkormányzatai tu-
lajdonában lévő üdülő üzemeltetését a tulajdonosok 3 évenkénti 
rotálással látják el, mely feladat az idei évtől kezdődően Polgár 
Város Önkormányzatát illeti. A költségvetési koncepciókor rögzí-
tett álláspont szerint az üdülő üzemeltetési jogát legalább egy évre 
megajánlja az önkormányzat Egyek Nagyközség Önkormányza-
tának, aki az utóbbi három évben ellátta a feladatot. Az időpont-
ok foglalásában lényeges változás az idei évtől, hogy az üdültetési 
lehetőségek naptári napra és helyre (faház, kőház) kerülnek fel-
osztásra, így az önkormányzat a rá eső szálláshely lehetőségekkel 
szabadon rendelkezhet. 

Az üdülő 4 db 5 fős faházzal, 4 db 4 fős kőházzal rendelkezik, 
illetve a gyermeküdülő részben a 6 szobában összesen 46 főhely 
található.

2020. évben az üdülő szolgáltatási árai tulajdonos település la-
kosai részére minimum 5 nap, 4 éjszaka foglalása esetén:

- kőház 10.000 Ft/ház/éjszaka
- faház 9.000 Ft/ház/éjszaka
- gyermekszálláshely 1.000 Ft/fő/éjszaka. 

Nem tulajdonos település lakosai részére fizetendő szolgáltatási 
árak minimum 5 nap, 4 éjszaka foglalása esetén:

- kőház 13.000 Ft/ház/éjszaka
- faház 12.000 Ft/ház/éjszaka
- gyermeküdülő
egy éjszaka esetén: 2.000 Ft/fő/éjszaka
kettő vagy több éjszaka esetén: 1.500 Ft/fő/éjszaka. 
Mindként esetben a fenti árak mellett meghatározott foglalási 

minimum alatti igény esetén + 20 %-os felár fizetendő. 

Az időpontok foglalását megteheti a Polgármesteri Hivatal 
emeleti 14-es irodájában Kiss Balázsnénál személyesen, vagy az 
52/573-516-os telefonszámon.   

Nekünk Fonyódliget a Riviéra

Talán nem vagyok egyedül azzal az érzéssel, amikor polgáriként 
a Fonyódligeti Üdülő hallatán nosztalgikus élményként elevene-
dik meg a gyermekkorom nyaralása, hiszen az idősebb, a közép-
korú és a harmincas éveit taposó generáció közül alig lehet olyan, 
aki nem ismeri, nem látogatta ezt az üdülő helyet. De ha mégis van 
olyan, aki nem ismeri egy kis ízelítő a lehetőségekből.

A Balaton déli partjának lassan mélyülő medre és ezáltal a víz 
hőfoka ideális kisgyermekes családok, illetve azok számára, akik 
szeretnek sétálni, játszadozni a sekélyebb vízben. Az üdülőtől kb. 
2 perces sétával érhető el a szabadstrand, melynek csúszdája emeli 
élményfokozattá a strandolást. A tiszta és szép partszakasz kiváló 
a pihenésre, napozásra, melyről gyönyörű kilátás nyílik az észa-
ki oldalra, azon belül Badacsonyra. A part kínál több vendéglátó 
helyet, a kerékpár és a vízi bicikli kölcsönző lehetővé teszi a kör-
nyék szárazföldön, illetve vízi úton a parszakasz bebarangolását. 
Fonyódliget környékén (Fonyód, Balatonboglár, Balatonlelle, Sió-
fok) minden korosztály megtalálhatja a számára érdekes szórakoz-
tató programot, zenei eseményeket és fesztiválokat. Tervezhetünk 
hajókirándulásokat katamaránnal, vagy kishajóval felfedezve a 
Balaton szépségét és látnivalóit.

Ha nyugodt környezetben szeretné nyári pihenését eltölteni, 
akkor jöjjön és töltődjön fel a Balaton partján a Fonyódligeti Üdü-
lőben!

Molnár Jánosné, szerk.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) 
január 16-án tartotta megyei tisztújító tagozati ülését Tetétlen 
községben. A döntés értelmében városunk polgármestere továbbra 
is betölti a megyei tagozatvezetői posztot, illetve három település 
polgármesterével együtt megyei küldöttként vesz részt a TÖOSZ 
kongresszusán.

Molnár Jánosné, szerk.  
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Bemutatkozik a város új jegyzője 

Az új év változást hozott a Polgármesteri Hivatal életében, mivel kö-
zel két évtized után jegyzőváltás történt dr. Váliné Antal Mária címze-
tes főjegyző nyugdíjba vonulása miatt.    

2020. január 1-jétől dr. Sivák Anita városunk jegyzője, aki számára 
nem új e feladatkör, hiszen a jogi egyetem befejezését követően több 
településen is jegyzőként vezetett hivatalt, illetve körjegyzői feladatokat 
is ellátott, több községet összefogóan. Bár a jegyző feladata ugyan az 
község vagy város tekintetében - hiszen ugyan úgy van  államigazga-
tási, önkormányzati és hatósági ügy - mégis szakmai kihívást jelenthet 
egy városi hivatal vezetése, ahol több köztisztviselő munkáltatója is egy 
személyben, valamint másabb, nagyobb volumenű, többfelé ágazó fel-
adatokat kell ellátni napi szinten. 

Hivatalba állását követően eltelt egy hónap alatt megszerzett tapasz-
talatai birtokában kerestem meg jegyző asszonyt és kértem, hogy mu-
tatkozzon be a város lakosai számára. 

Polgár városa nem volt teljesen ismeretlen számomra, hiszen férjem 
és családja tősgyökeres polgári származású. Nagyon megszerettük, ezt 
az élhető, és fejlődő várost ezért is döntöttünk úgy, hogy 2018. júniusá-
ban két kisfiunkkal Polgárra költözünk, hogy itt folytassuk tovább az 
életünket. Szívesen részt veszünk a különböző városi rendezvényeken, 
kihasználjuk a város adta lehetőségeket.

Milyen indíttatásból döntött a jogi pálya, majd a közigazgatás mellett?
A középiskolai tanulmányaimat Miskolcon a Földes Ferenc Gim-

náziumban végeztem, ahol emeltszintű történelem tagozatra jártam. 
Meghatározó szerepe volt a pályaválasztásomban, és innen egyenes út 
vezetett a Miskolci Egyetem jogi karára. Az egyetemi tanulmányaim 
mellett ösztöndíjasként külföldön, Németországban is tanultam, vala-
mint pénzügyi számviteli ügyintéző képesítést is szereztem. Kezdet-
ben az ügyvédi karriert céloztam meg. Az egyetem után egy miskolci 
ügyvédi irodába nyertem felvételt, de ambíciót éreztem, hogy a jog más 
területein is kipróbáljam magam. 2008-ban három gyönyörű és barát-
ságos Tisza parti községnek nyertem el a körjegyzői feladatellátását. 
Komoly kihívást jelentett számomra, hogy fiatalon kerültem vezetői 
pozícióba.  Azt hiszem sikerrel, hiszen ezt követően a Tiszaújváros mel-
lett lévő, nagyobb lélekszámú Tiszapalkonyán kaptam kinevezést, ahol 
tíz évet töltöttem el jegyzőként.

Milyennek ismerte meg a hivatalt?
Az elmúlt hetek alapján úgy látom, a polgári hivatal apparátusa jó, 

szakmailag felkészült, a cél pedig az, hogy a lakosság elégedett legyen 
a hivatallal, ami ugyanakkor képes követni a folyamatos jogszabályi 
változásokat. Polgár Város jegyzői posztja kihívás számomra, egyrészt 
biztosítani kell a testület és az önkormányzat törvényességét, a testületi 
döntések, határozatok, rendeletek szabályosságát. Másrészt vezetni kell 
a hivatalt, és ellátni az államigazgatási hatáskörből adódó feladatokat. 

Ön szerint milyen a jó jegyző? Fogalmazódtak már meg Önben vala-
milyen szakmai tervek, elképzelések ?

Felfogásom szerint a jegyzői hivatás lényegi eleme a szolgálat a te-
lepülés lakossága, polgárai felé, s nem kevésbé a polgármester, képvi-
selő-testület és a kollégák irányába. Áldozatkész, kiterjedt és sokrétű 
munka. A magas színvonalú, szakszerű és jogszerű döntés előkészítés, 
majd a döntések végrehajtása az egyik legfontosabb feladat, mind az ön-
kormányzati, mind az államigazgatási feladatok terén.

Fontosnak tartom a képviselő-testülettel való összhangot, hiszen a 
település sorsát, jövőjét meghatározó döntések ezen a terepen szület-
nek, jól végrehajtani pedig csak jól előkészített, kellően megfontolt és 
közösségi akaraton nyugvó döntéseket lehet.

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a közigazgatás szolgálta-
tás jellege. Fontosnak tartom, hogy az ügyfél elégedett legyen, esetleges 
problémái rövid idő alatt és ügyfélbarát módon kerüljenek megoldásra. 
A siker zálogának a jó csapatot és a hivatásszeretet tartom. Vezérelvem, 
hogy mindig és mindenben keressem a humánus megoldást, segítséget 
nyújtsak a továbblépéshez, minden intézkedésemben érezhető legyen 
a szolgálat.

Ezen értékek mentén kívánom ellátni tisztségemből fakadó feladata-
imat, amellyel Polgár lakosságát kívánom szolgálni. Kérdéseikkel, ész-
revételeikkel kérem, forduljanak hozzám bizalommal!

Köszönöm az interjút és munkájához további szakmai sikereket 
kívánok!

Molnár Jánosné, szerk.

Jegyzői fogadóóra
csütörtöki napon 8-12 óráig, pénteki napon 8-10 óráig

Telefon: 52/ 573-510
E-mail: polgarhiv@polgar.hu

Hetedik alkalommal hívjuk és várjuk gasztronómiai rendez-
vényre az érdeklődőket április 4-én 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 ne hallott volna e kora tavaszi vá-
rosi 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 kezdeményezője és támogatója továbbra is „Pol-
gár Városért” Alapítvány, melynek Kuratóriuma már megkezdte 
az előkészítési, szervezési feladatokat. A rendezvény részleteiről a 
későbbiekben nyújtunk tájékoztatást. 

Ezúton is hívunk és várunk minden érdeklődőt 2020. április 
4-én, szombaton Polgár város főterére egy gasztronómiai és szó-
rakoztató rendezvényre, a VII. Polgári Hurka-Pite Fesztiválra!

Szerk.
Olajos Istvánné, kuratórium elnöke

Programajánló 
Kóstoljuk meg az idén is a 

polgári hurka-pitét!



2020. február PolgárTárs 5. oldal

Értékeink
A Magyar Kultúra Napja alkalmából január 22-én, színvonalas 

színpadi produkciókkal és kiállítás megnyitóval várta látogatóit az 
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár.

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-
én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le és jelölte meg dátummal Szatmárcsekén a Himnusz 
kéziratát. 

Az évfordulós megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy rá-
irányítsuk figyelmünket értékeinkre, megőrizzük és továbbadjuk 
szellemi örökségünket, erősítsük nemzeti öntudatunkat. 

Az értékteremtésre és átadásra összpontosítva valósította meg 
ünnepi programját a művelődési központ is. A délelőtt folyamán 
az általános iskola felső tagozatos tanulói és a középiskolások 
szervezett előadás keretében tekinthették meg Molnár Bence szín-
művész Kifordulás című eposzparódiáját. Petőfi Sándor: A hely-
ség kalapácsa című műve alapján bemutatásra kerülő darabban 
a tehetséges, fiatal színművész egyetlen személyként, különböző 
kalapokba és stólákba bújtatva jelenítette meg a szereplőket. Kü-
lönleges, rendkívül humoros előadásmódjával mindvégig éberen 
tartotta a figyelmet és igen nagy sikert aratott közönsége körében, 
főként, hogy időnként a nézők egy-egy tagját aktívan is bevonta 
játékába. 

Kora délután Kapczár Klára festő képeiből nyílt kiállítás a 
Megyesi fivérek teremben. A tárlatot Bognár Imre, a Tiszaújvárosi 
Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóhelyettese nyitotta meg. 
Beszédében röviden ismertette az alkotó képzőművészettel kap-
csolatos tanulmányait és munkásságát, méltatta kedves, közvetlen 
személyiségét. A sajószögedi születésű Klárát mindig érdekelte a 
rajzolás és a festés. Középiskolai tanulmányait Miskolcon végezte, 
ahol Csabai Kálmán Munkácsy-díjas festőművész oktatta és segí-
tette ez irányú fejlődését.

2012-ben jobb agyféltekés rajztanfolyamon vett részt, majd 2013-
ban Debrecenben  Bakos Szilvia grafikus-festőművésznél sajátított 
el különböző technikákat, ezt követően választotta ki az olajfestést 
kifejezőeszközeként. 2014 óta egy festőakadémián, Nagy Kriszti-
án művésznél tanul. Realista festő, minden alkotásán  valóságos 
tájak, emberek, virágok, és állatok szerepelnek.

Több internetes galéria tagja, mindemellett számos kiállítása 
volt már az évek alatt Budapesten, valamint Tiszaújvárosban és a 
környező településeken. 2015-ben pályázat útján az egyik festmé-
nye bekerült a „Száz festő 100 képe” című országos kiállításra. Ezt 
követően a kiállítási anyagba minden évben beválogatta egy képét 
a zsűri. Az alkotások február 14-ig tekinthetőek, esetleg vásárolha-
tóak meg a művelődési központban. A megnyitó alkalmával Hegyi 
Anna és Hegyi József tanárok vezetésével zongorán és szintetizá-
toron közreműködtek a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. 

Koraeste az ExperiDance szólótáncosaiból alakult Reproduction 
Társulat Magyar Virtus című táncelőadása aratott osztatlan sikert 
a teltházas közönség körében. A fiatal táncosok virtuóz előadás-
módja ízelítőt nyújtott a magyar tánckultúra szépségeiből. Elő-
adásukban a pattogós, ropogós néptáncos elemeket modernebb 
irányzatokkal szelídítették látványos produkcióvá. Óriási élmény 
volt, mely a nap végén megkoronázta a rendezvényt. 

Rendkívüli öröm intézményünk számára, hogy ilyen színvona-
las programokkal tudtuk várni városunk lakóit a magyar kultúra 
napján, és hogy ezek a programok lelkes fogadtatásra találtak a he-
lyi közönség körében.

Péterné Kiss Petronella

Tisztújító ülést tartott a Polgári Települési Értéktár Bizottság

A 2016-ban létrejött Polgári Települési Értéktár Bizottság tagjait 
választotta újra a képviselő-testület decemberben, mivel a tagok 
megbízása az önkormányzati ciklus végéig szólt. Az értéktári bi-
zottság megtartva első ülését megválasztotta az elnök és az alelnök 
személyét.  A döntés értelmében a 2019-2024-ig tartó időszakban 
az elnöki posztra továbbra is bizalmat kapott Ferenczné Fajta Má-
ria az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár könyvtárve-

zetője, alelnöknek Kovács Jánost a TELE-KOV Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. műszaki igazgatóját választották. A bizottság tagja 
továbbá Olajos Istvánné a Polgár Városért Alapítvány Kuratóriu-
mának elnöke, Puskás János a Polgári Római Katolikus Egyház-
község testületi tagja és Tóth Józsefné nyugalmazott művelődés-
szervező.

Molnár Jánosné, szerk.
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Vállalkozói találkozó a Városházán
Helyi illetőségű és érdekeltségű vállal-

kozók, gazdasági szereplők voltak a részt-
vevői a január 30-ai évzáró-évnyitó ta-
lálkozónak, mely már rendhagyó módon 
kerül megrendezésre a Városházán. A ren-
dezvény célja nem más, mint megköszönni 
a gazdasági szféra együttműködő, partneri 
munkáját, akiknek tevékenysége meghatá-
rozó városunk mindennapjaira. Kedves 
hagyománnyá vált ez a találkozó az elmúlt 
évek alatt, melynek résztvevői tájékoztatást 
kapnak az önkormányzat elmúlt évi mun-
kájáról, idei évi tervekről, megvalósult és 
folyamatban lévő beruházásokról, az álta-
luk befizetett iparűzési adó nagyságáról és 
annak felhasználásról.  

A  résztvevők köre ez alkalommal is két 
külön meghívott vendéggel egészült ki,  dr. 
Tiba István országgyűlési képviselő, vala-
mint dr. Juhos Szabolcs testvérvárosunk, 
Tiszaújváros jegyzője személyével.

 A rendezvényt dr. Sivák Anita 
városunk jegyzője nyitotta meg, 
melyet követően dr. Juhos Sza-
bolcs jegyző nyújtott betekintést 
Tiszaújváros gazdasági életébe, 
melyben kiemelte, hogy továbbra 
is elsődleges húzóág a vegyipar, 
azon belül is a MOL Petrolké-
mia, ahol jelentős fejlesztés való-
sult meg az elmúlt évben a MOL 
poliol-beruházással. A gazdasági 
élet második meghatározó ele-
me a JABIL, a több mint 3.000 fő 
foglalkoztatotti létszámmal. 

Említést tett a város adópolitikájáról – 
mely kétség kívül a legnagyobb pénzügyi 
„fegyvere” - az adónemekről, azok mérté-
kéről, kedvezményekről. Kiemelte, hogy 
Tiszaújváros gazdasága stabil lábakon áll, 
ami nem csak Tiszaújvárosra, hanem von-
záskörzetére is pozitív hatással van.  

Polgár Város Önkormányzatának gaz-
dálkodása kiegyensúlyozott és biztonságos, 
stabil a város költségvetése, nincs számot-
tevő hitelállomány és vagyongyarapodás is 
történt – kezdte évértékelő gondolatait Tóth 
József polgármester. Ezt követően bemutat-
ta a város helyi adóiból származó bevétele-
ket, mely a költségvetés legjelentősebb tétele. 
Kommunális adófizetési kötelezettség 2.300 
ingatlan esetében áll fenn (20 millió forint), 
melynek mértékében 2020-ban jelentős vál-
tozás történt, hiszen 9.000 forintról 7.000 
forintra csökkent, mely tendencia jövőre is 
folytatódik, majd végül teljesen kivezetés-
re kerül. A 3.472 db gépjármű után fizetett 
mintegy 50 millió forint adóból, – miután 
60%-ot elvon a központi költségvetés – vá-
rosunk költségvetésében csak 20 millió fo-
rint marad, így legjelentősebb adóbevételi 
tétel az iparűzési adó, mely a jelenlegi 685 

vállalkozó esetén 347 millió forint bevétel-
ként realizálódott az elmúlt évben. Kitért a 
polgármester az önkormányzat kötelező-
en ellátandó és önként vállalt feladataira, 
a településen belüli és térségi külső kap-
csolatokra, a 2020-2025. évekre vonatkozó 
Gazdasági Program elkészítésére, az elkö-
vetkező évek célkitűzéseire. A tervek között 
említette többek között: a helyi adórendszer 
átalakítását és igazságosabbá tételét, a Pe-
dáns Polgári Porta Program elindítását, a 
szociális intézményfejlesz-
tési koncepció megvalósítá-
sát, a közterületi szemetelés 
szankcionálását, a fiatalok 
lakástámogatási rendszeré-
nek továbbfejlesztését, út és 
járdafelújítások folytatását, 
zöldhulladék komposz-
táló létesítését, térfigyelő 
rendszer továbbfejlesztését, 
folyamatban lévő beruhá-
zások sikeres befejezését, 
kerékpárút megépítését. 

A TAO támogatással a tavalyi évben fel-
újításra került sportpálya és épülete az idén 
újabb fejlesztési lehetőséget kap – tudtuk 

meg a polgármestertől - a NAGÉV 
Kft. társasági adója felajánlása ál-
tal, melyet a rendezvényen jelen lévő 
Nagy Antal ügyvezetőnek a polgár-
mester személyesen is megköszönt. 

Dr. Tiba István országgyűlési kép-
viselő köszöntő gondolatain túlme-
nően megfogalmazta, hogy választott 
képviselőként nem más a célja, mint 
a választókerület lakossági érdekének 
szem előtt tartása, a lehetőségek ki-
aknázása. A kormányprogram sorá-
ból kiemelte a Megyei Foglalkoztatási 
Paktum fontosságát, melynek fő célja 

az álláskeresők munkához juttatása, tehát 
a foglalkoztatási szint növelése, melynél a 
vállalkozásokat tekinti fő partnernek. 

A polgármester zárszavában megkö-
szönte az együttműködő partneri munkát, 
a támogatásokat, a befizetett adóforinto-
kat és 2020. évre sikereket kívánt minden 
résztvevő számára.  

Molnár Jánosné, szerk.



2020. február PolgárTárs 7. oldal

Suli Hírek

JAGSZI Hírek

Intézményünk 1. osztályos tanulói a Lázár Ervin Program keretében színházláto-
gatáson vettek részt 2020. január 15-én a hajdúböszörményi Sillye Gábor Művelődési 
Központban. A Vojtina Bábszínház előadásában a „Csizmadia, a Szélkirály és a Nyúl-
pásztor esete” című történeteket nézhették meg a gyerekek.

Január 22-én megemlékeztünk a Himnusz születéséről, melyet 1823-ban ezen a na-
pon fejezett be Kölcsey Ferenc. 1989 óta ünnepeljük a magyar kultúra napjaként. A 
7-8. évfolyamosok az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében egy 
rendhagyó előadáson vehettek részt.  Petőfi Sándor: A helység kalapácsa című művé-
nek újszerű előadását láthattuk.

Petrikné Sereg Ildikó

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 ne-

vében szeretnénk köszönetet mon-

dani azoknak a polgári lakosoknak, 

akik a személyi jövedelemadójuk 

1%-val hozzájárultak, támogatták az 

Alapítvány működését. 

Az Alapítvány a 2018. évi 1%-ból 

befolyt 201.834 Ft-ot a „Polgári 

Hurka-pite” Fesztivál rendezvény 

kiadására fordította. 

Továbbra is várjuk mindazok támo-

gatását, akik fontosnak tartják az 

Alapítványunk céljait. 

Adószámunk: 
18544189-1-09
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LOMTALANÍTÁSI 
TÁJÉKOZTATÓ

2018. évtől csak a telefonon, vagy e-mail-
ben megrendelt, előre egyeztetett időpontban 
kérhető a lomtalanítás.

A lomtalanítás a hulladékszállítási díjat 
megfizető, és tartozással nem rendelkező 
ingatlanhasználó által, Társaságunkkal 
előre egyeztetett napon (csak a megadott 
lomtalanítási időpontban, szállítási napon, 
max. évi 1 alkalommal), egyedi megrende-
léssel kért, házhoz menő jelleggel történik. 
A jelentkezés során szükséges megadni a 
hulladék várható mennyiségét és fajtáját is, 
amely legfeljebb 1 m3 lehet. 

A lakótelepi övezetekben a közös képviselő 
kérheti a lakókkal előzetesen egyeztetett idő-
pontban a lomtalanítást.

Lomtalanítás kérése:
Az intézéséhez a következő adatok szükségesek:
• név, cím, a számlán található vevő azonosító,
• elszállítandó lom mennyisége (m3) és fajtája
• elérhetőség (vezetékes, vagy mobil telefon-

szám)

A további információk és jelentkezés a 
HHG Nonprofit. Kft Ügyfélszolgálati irodá-
jában, az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 
4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 12.

Tel.: +36 20 / 518-2709
e-mail: lomtalanitas@hhgkft.hu

Lomhulladék: olyan - a háztartásokban 
keletkező – kommunális hulladék, amely mé-
rete miatt a 120 l-es kukába nem fér bele pl. 
matrac, sérült bútor (szétszedve és kötegelve) 
sérült vagy feleslegessé vált (nagyobb) gyerek-
játék stb.

Nem kerül elszállításra:
• elbontott gépjármű karosszéria
• építésből – bontásból származó hulladék, 

nyílászáró
• veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulá-

tor, képcsöves TV stb.)
• elektronikai hulladékok

• ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék
• személyautó-, teherautó-, és traktor gumi-

abroncs
• háztartási hulladék
• csomagolási karton-, papír-, és műanyag 

hulladék
• üveghulladék
• kézi erővel nem rakodható, túlsúlyos, vagy 

túl méretes hulladék
A mindennapokban keletkező nagydara-

bos lomhulladék, amely a kukába nem fér 
bele, a HHG Nonprofit Kft. hulladéklerakó-
jába adható le, nyitvatartási időben (hétfőtől-
péntekig 8:00-15:30), térítés ellenében.

Hulladéklerakó címe: 4220 Hajdúböször-
mény, Czégényi útfél 01329/4 hrsz., (Hajdúvid 
és Hajdúhadház közötti úton), telefonszám: 
+36-52/710-613

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét!
Segítő közreműködésükben bízva:                                          
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft.

Időpont Szállítási napok Alkalom (db)
2020.05.04-05.21 H-K-SZ-CS 3-3

Lomtalanítási Időpontok Polgár 2020

Anyakönyvi Hírek 
Házasságot kötött:
Vas Anna – Ládi Norbert

Izsvák Judit – Sarkady Richárd Attila
Petrényi Melinda – Juhász Attila
Holozsi Piroska – Pechnyik János

Rácz Malvin – Rontó Roland
Rontó Anikó – Pápai Zoltán

Tekenős Nóra – Nyiri Zoltán Károly
Orosz Olívia - Porkoláb Péter

Akiket újszülöttként köszöntünk:
Krajczár Róbert

Bori Blanka
Balogh Alisa Barbara

Kovács Dominik
Kis Szabolcs Barnabás

Akiktől részvéttel búcsúzunk:
Tóth József    élt: 68 évet
Széles Imréné szül.: Kovács Mária  élt: 90 évet
Makó Antalné szül.: Deli Piroska  élt: 84 évet
Csohány Béláné szül.: Hamar Mária    élt: 91 évet

(fizetett hirdetés)

Kapcsos Balázsné Margitka néni is elérte a szép kort, 
január 15-én ünnepelte 90. születésnapját családja körében. 

Tóth József polgármester e jeles évforduló alkalmából szemé-
lyesen köszöntötte és tolmácsolta az önkormányzat jókíván-

ságait. Egészségben eltöltött, boldog éveket kívánunk!
Molnár Jánosné, szerk. 

Szépkorú köszöntése
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A borongós, szürke téli 
napokba tavaszváró vidám-
ságot varázsolnak a Polgá-
riak a Városért Egyesület 
szorgos kezű tagjai  - leg-
alább is kis közösségük szá-
mára -  mivel megkezdték a 
húsvéti tojásfestést. Egyre-
másra készülnek a szebbnél 
szebb, színes tojások, mely-
lyel a tavalyi évhez hason-
lóan az idén is szeretnék 
a Városháza előtti tér egy 
fáját tojásfaként feldíszíte-
ni húsvétkor, nem titkolt 
szándékuk, hagyományt 

teremtve ezzel – tudtam meg Papp Imre elnöktől. Az egyesült az 
utóbbi években aktívan jelen van a város közéleti tevékenységében, 
állandó részvevője a városi rendezvényeknek, sőt az általuk készí-
tett hájas sütemény már szinte a védjegyükké vált. A tavalyi évben 
három eseménynél is hagyományteremtő szándékkal voltak jelen, 
az egyik a húsvéti tojásfa díszítés, a másik a töklámpás faragás, 
melyhez az egyesület is biztosított tököt, valamint a téren elhelye-
zett kupakgyűjtő szív működtetését vállalta be a közösség.  

Bár az egyesület tagsága nem túl nagy, de annál nagyobb és 
sokrétűbb a közösségi tevékenységük, melyet az éves beszámoló-
juk is alátámasztott. Az egyesület működéséről bővebben a www.
polgarert.hu weboldalon lehet tájékozódni. 

Molnár Jánosné, szerk.

Köszönetnyilvánítás
„Elmegy a test és marad a lélek;

 emlékeztetője a múltnak, a szépnek.”
Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik férjem Tóth József búcsúztatóján 
megjelentek, ravatalára az emlékezés 
virágait elhelyezték és gyászunkban  

részvéttel osztoztak.
                   a gyászoló család

Egyesületi Hírek

A Polgári Városi Sportegyesületnek továbbra is megvalósítan-
dó 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!

(fizetett hirdetés)

(fizetett hirdetés)
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Valentin-nap a szerelmesek ünnepe  
Február 14-én Szent Bálint, vagyis Valentin napját ünnepeljük. 

Ezt a napot tartják a szerelmesek ünnepének, amikor az emberek 
világszerte virággal, apró ajándékkal lepik meg kedvesüket, sze-
retteiket.

Valentin-nap története
A februári virág-

ajándékozás a III. 
században élt püs-
pök, Szent Bálint-
nak, azaz Valentin 
nevéhez kötődik. 
Valentin hithű ka-
tolikus püspök volt, 
aki kiállt az emberek 
jogaiért. Az uralkodó 

II. Claudius azon a véleményen volt, hogy a nőtlen férfiakból jobb 
katonák válnak, mint azokból, akiknek feleségük és családjuk van, 
ezért megtiltotta a fiatal férfiaknak a nősülést. Valentin viszont úgy 
tartotta, hogy ez a döntés káros a fiatal férfiaknak, ezért titokban 
összeeskette a szerelmeseket, még a katonákat is. A friss házasokat 
a saját kertjéből szedett virágokkal ajándékozta meg. Amikor II. 
Claudius rájött az árulásra, bebörtönözte a papot. Valentin össze-
barátkozott a börtönőrével és a hite erejével, imáival visszaadta a 
börtönőr vak lányának a látását. Kivégzése előtt a püspök üzenetet 
küldött a lánynak, amelyet így írt alá:”A Te Valentinod.”

A legenda évszázadokon át fennmaradt és a XIV. században Va-
lentin a jegyesek és fiatal házasok védőszentjévé vált Angliában 
és Franciaországban. Az angolok viszont már 1446 óta tartják a 
Valentin-napot. Az 1700-as években divatossá váltak a Valentin-
verseskötetek és a 19. században pedig már üdvözlőkártyákat is 
küldtek egymásnak az emberek. Azóta pedig már szinte a világ 
összes országában elfogadott ünneppé vált.

Valentin-nap Magyarországon
Magyarországon 1990-ben a Magyar Virágkötők Szakmai Egyesülete 

vezette be hazánkban a Valentin-napot, aminek egyértelmű célja a virág-
kultúra népszerűsítése és tavaszvárás napjainak megszépítése volt.

Az első években Valentin-napi bált és virágkiállítást rendeztek, 
a Váci utcában pedig középkori jelmezekbe öltözött fiatalok ekhós 
szekérről 4.000 primulát osztottak szét a járókelők között.

Bár az ünnep bevezetése, elfogadtatása a virágkötők érdeme, az 
ajándékkereskedők is fantáziát láttak benne és a virágokat félresö-
pörve elözönlötték az utcákat a szív alakú lufik, párnák, kulcstar-
tók, szívet tartó plüssállatok és a lehető legkülönbözőbb termékek, 
de az ünnep eredeti értékrendjében a virágok játszák a főszerepet 
február 14-én. Mert igen is szükségünk van a Valentin-napra és a 
virágokra! A virágok színükkel, illatukkal és szépségükkel hozzá-
járulnak a jó közérzethez, ajándékozásuk örömet szerez annak is, 
aki adja, és annak is, aki kapja.

Molnár Jánosné, szerk.
Forrás: www.viragotegymosolyert.hu

Farsangi időszak
A farsang hossza változó, 

ám a kezdete mindig vízke-
resztre esik, az utolsó napja 
pedig hamvazószerdára. Ez 
a nap minden évben más 
időpontra esik, mivel attól 
függ, mikor van húsvét va-
sárnap, mely naptól vissza 
kell számolni 40 napot (csak 
munkanapok és a szomba-
tok). 2020-ban január 6-tól 
február 26-ig tart a farsangi 
időszak. 

A februári időszakot a tél 
záró hónapot már megtölti a 
vígasság és jókedv. A farsangi 
időszak lényege a nevetés, és 
a színek. Jelentése, hogy vége a télnek, minden új életre fog kelni. 
De vajon honnan is ered a farsang története és milyen hagyomá-
nyok kapcsolódnak hozzá? 

A farsang egy zajos nevetéssel teli mulatság amelyet ősi hiedel-
mek, babonák hívtak életre. A középkori hiedelmek szerint a tél 
utolsó napjaiban, amikor a nappalok egyre rövidebbek, azt hitték, 
hogy a Nap elgyengül, és a gonosz szellemek ez által életre kelnek. 
Ezért vigadalommal, felvonulással beöltözéssel és boszorkánybá-
bú égetéssel akarták ezeket a gonosz szellemeket elűzni. Ezért a 
régi jelmezek, mind ijesztőek voltak, hogy elűzzék a halált és a hi-

deget. Az első jelmezesek pe-
dig halottas menetet imitálva 
masíroztak, ebből alakult ki a 
mai modern karnevál.

A farsangi hagyományok, 
népszokások közé tartozik az 
úgynevezett asszonyfarsang, 
melyet általában a farsang 
utolsó napján tartottak, me-
lyen csakis asszonyok vehet-
tek részt, akik az év egyetlen 
napján korlátlanul ihattak, 
és nótázhattak, férfi módra 
mulattak. Szintén e körbe 
tartoztak a farsangi játékok, 
mely jelmezekkel, maszkok-
kal előadott „szerepjátékok”, 

felvonulások,  voltak. Ez az időszak volt a táncmulatságok legfőbb 
ideje is, a bálok többségét ilyenkor tartották, melynek fontos sze-
repe volt a párválasztásnak.  

Hagyományosan a farsangi időszak alatt, főleg laktató húsételeket 
fogyasztottak, és mindenből mértéktelenül ettek a mulatozás köze-
pette, hiszen ezt követően már a böjti időszak következett, amikor le 
kell mondani a húsról és a sok ételről. Jellegzetes farsangi ételek még 
a kocsonya, a  káposzta és természetesen a farsangi fánk.

Molnár Jánosné, szerk.
Forrás: www.almaimotthona.hu 
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Hirdetmény
Polgár településképének védelméről szóló rendelet 

módosításának partnerségi egyeztetése

H I R D E T M É N Y
A településképének védelméről (TKR) szóló 20/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

A településképének védelméről (TKR) szóló 20/2018. (IX. 
28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: TKR) módosí-
tásának célja egyrészről a rendelet szöveges részének ponto-
sítása, a előírásokra vonatkozó észrevételek és a jogszabályi 
változások figyelembe vétele másrészről a helyi védelemmel 
érintett épületek, építmények, objektumok megalapozó ér-
tékvizsgálat (értékleltár) készítésének igénye, 

A Képviselő-testület 2020. január 23-én tárgyalta a TKR 
módosítás véleményezési munkaközi dokumentációját ab-
ban a rendelet-tervezet első olvasatát. A jelenleg hatályos 
rendelet, az ezt módosító rendelet-tervezet és mellékletei, 
a TKR függelékét képező értékleltárral megtekinthető az 
alábbi linkekre kattintva, itt, az önkormányzat honlapján, 
valamint papír alapon a Polgármesteri Hivatal (4080 Polgár, 
Barankovics tár 5. szám) hirdetőtábláján, illetve a Műszaki 
Iroda 18. szobájában. 

Hatályos településképi rendelet (TKR) 
TKR módosítás véleményezési munkaközi dokumentáció

A lakosság mellett ezúton tájékoztatjuk a Polgár város 
érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, egyhá-
zakat, valamint a környezetvédelmi érdekek képviseletére 
létrehozott – politikai pártnak és érdekképviseletnek nem 
minősülő –, a hatásterületen folyamatosan működő egyesü-
leteket, hogy a jelen TKR módosítás partnerségi egyezteté-

séhez fogadjuk a partnerségi körbe való felvételi kéréseket, 
melyet az elektronikus címmel rendelkezők e-mail útján leg-
később 2020. február 10-ig küldhetik meg a   telepuleskep@
polgar.hu  e-mail címre. Az e-mail címmel nem rendelke-
zők papír alapú kérelem formájában a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodájában adhatják be személyesen, illetve 
postai úton is beküldhetik úgy, hogy az 2020. február 10-ig 
beérkezzen a hivatalba. 

A partnerségi körbe való felvételi kéréshez az elektronikus 
e-mail címét, vagy a postai értesítési címét, illetve szervezet/
egyesület esetén csatolni szükséges annak szervezet/egyesü-
let alapító okiratának másolatát, illetve a szervezet/egyesület 
képviselője nevét.

A TKR véleményezési eljárásában  lakossági fórumot  tar-
tunk  2020. március 4-én (szerda) 16:00 órai kezdettel, a 
Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében.

Polgár, 2020. január 30.
     Tisztelettel:
        

 Tóth József
 polgármester

  
Közzététel időpontja: legkésőbb 2020.02 10.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben az őstermelői igazolvány betétlapja lejárt, úgy a 2020. évi érvényesítést, 
2020. január 2.-tól 2020. március 20.-ig megteheti a csütörtöki napokon 08:00 órától 16:00 óráig a falugazdász 
irodában.
Azon gazdálkodók, akik területalapú támogatást igényeltek 2019-ben, azoknak nitrát adatszolgáltatási kötele-
zettségük van 2020.03.31.-ig. Ehhez szükséges a terület helyrajzi száma, blokkszáma és amennyiben van talaj-
vizsgálati jegyzőkönyv! Kérem, hogy minden ügyintézés alkalmával feltétlenül hozza magával őstermelői iga-
zolványát! 

Makó László, falugazdász
                   +36/204988887




