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Városházi Hírek
Ülésezett a képviselő-testület

A veszélyhelyzet okozta három hónapos kényszerszünet után 
június 25-én újra ülésezett a képviselő-testület. Az első percek a 
megemlékezés percei voltak. Néma főhajtással emlékeztek meg 
Takács Károlyné Piroskáról, akinek élettörténetét Molnár János 
képviselő elevenítette föl. (5. oldalon olvasható)

A polgármesteri jelentés keretében a polgármester részletes tá-
jékoztatást nyújtott a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott dönté-
sekről, a járvány terjedésének lassítása, megakadályozása érdeké-
ben tett intézkedésekről.

Az első fontos lakossági megszólítás volt, hogy „Maradj otthon, 
ha tudsz”, melyre molinó hívta fel a városlakók figyelmét.  A ve-
szélyhelyzet kihirdetését követően az első döntések között volt, 
hogy a polgármester elrendelte az óvodai, bölcsődei szünetet, a 
szociális étkezést igénybe vevők részére megszervezésre került az 
étel házhoz szállítása. Döntés született a piac, a játszótér és a sza-
badidőpark bezárásáról, nem volt látogatható az idősek nappali 
klubja, bezárta kapuit a művelődési központ, elmaradtak a terve-
zett rendezvények, fesztiválok, a temetési szertartás nyílt térben 
volt megtartva. Felfüggesztették tevékenységüket a helyi sport- és 
civilszervezetek, a  művészeti csoportok. Országos hírűvé vált a 
városban elsőként bevezetett részleges otthonelhagyási korláto-
zás, melynek helyessége beigazolódott, hiszen egyrészt ennek is 
köszönhető, hogy Polgáron a járványhelyzet alatt, az ismert ada-
tok alapján koronavírussal fertőzött beteg nem volt. 

Zárt és nyílt térben egyaránt kötelezővé vált a maszk használa-
ta, melynek házilag történő készítésében együttműködés és ösz-
szefogás volt tapasztalható. Polgáriak tucatjai kezdték el gyártani 
a védőeszközt. Végül 8000 db maszk készült így el,  az ügyes kezű 
és segíteni akaró és tudó lakosok által. Ezzel lehetővé vált, hogy 
minden, erre igényt tartó városlakó ingyenesen hozzájusson a ke-
reskedelemben időközben hiánycikké vált védőeszközhöz.  Fon-
tos szempont volt, hogy minden helyi lakos rendelkezzen maszk-

kal, ezért az önkormányzat minden háztartásba eljuttatott 2 db 
maszkot egy cserép virág kíséretében. Ez utóbbival arra sarkallva 
a lakosságot, hogy gondozzák kertjüket, ültessenek fát és virágot. 
Március 30-án létrejött a Polgári Védekezési Stáb, mely 10 héten 
keresztül ülésezett, értékelte a helyzetet és megoldást keresett a 
felmerülő problémákra. Az üléseket követően a legfontosabb 
döntésekről a polgármester minden csütörtökön élő adásban 
nyújtott tájékoztatást. 

Döntés született a város közterületein és közintézményeinél 
történtő fertőtlenítésről is, melyet több alkalommal is végeztek. 
Erre a célra létrejött 4 fős munkacsoporthoz csatlakozott a Polgá-
ri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 4 tagja is.

A piac bezárása mellett új kezdeményezésként létrejött a Pol-
gári Virtuális Piac, mely az internet segítségével próbálta a piac 
funkcióját betölteni, lehetőséget adva a termékeit kínáló árus és a 
vásárló egymásra találásához.  

A védekezés költségeihez való hozzájárulás érdekében ado-
mánygyűjtő számla került létrehozásra, melyre eddig 159 magán-
személy és 2 cég részéről érkezett támogatás, összesen 2.595.078 
Ft összegben. A pénzjuttatás mellett természetbeni adomány is 
érkezett, mint pl. maszk, annak varrásához anyag, védőruha, va-
lamint fertőtlenítő szer. A veszélyhelyzet ideje alatt, a védekezés 
során felmerült költségek összege 6.565.000 Ft, mely az önkor-
mányzat költségvetését terheli. 

A járványhelyzet alatt  meghozott intézkedések körébe tartozik 
a házaló tevékenység tiltása, a buszmegállóban a parkolási rend 
módosítása. Tilos a közterületre kihelyezett hulladéktárolóból 
a szemét eltulajdonítása (kukázás), illetve a köztéri szemetelés. 
Bevezetésre került az egyes ingatlanokon felhalmozott illegális 
szeméttárolás szankcióval történő büntetése. Ezen intézkedés 
keretében 41 ingatlan került felszólításra, hogy a tulajdonosa azt 
tegye rendbe, ezzel is csökkentve a fertőzésveszélyt. Sajnos az el-
múlt két hónapban az önkormányzat költségvetéséből 1.257.000 
Ft-ot kellett fordítani arra, hogy egyes felelőtlen emberek miatt 
felhalmozott illegális hulladékot elszállítsák.

Összegzésként a polgármester elmondta, hogy a fő cél teljesült, 
hiszen nem volt Polgáron fertőzésterjedés, vírusos megbetegedés 
és ebből adódó haláleset. Megköszönte azoknak az önkéntesek-
nek a munkáját, akik önzetlenül, valamilyen formában is segítsé-
get nyújtottak, a közterületen fertőtlenítést végző csoport, vala-
mint a Polgári Védekezési Stáb tagjainak a több héten keresztül 
történő szakmai munkát. 

Molnár Jánosné, szerk. 

Újabb 13 kamerával bővült a közterületi térfigyelő rendszer
A város közbiztonságának erősítése érdekében pályázat 

keretében 2015-ben 32 db kamera elhelyezésével kiépült a 
közterületi térfigyelő rendszer. A közterületek megfigyelése 
az adott területen található közterületi értékek, a magántulaj-
don és a közbiztonság védelmét szolgálja. A térfigyelő kame-
rák a rendőri jelenlétet nem pótolják, de a bűncselekmények 
megelőzésében és felderítésében meghatározó szerepet tölte-
nek be.

Az eltelt időszak alatt beigazolódott a kamerák fontossága. Is-
mét kihasználva a pályázati lehetőséget  13 új helyszínre sikerült 
kamerát beállítani, így már 45-re nőtt a megfigyelt területek szá-
ma.  Az újonnan megfigyelt területek közé tartozik többek között 
a játszótér, a ravatalozó bejárata, az Ady Endre utcai felőli temető 
bejáratok, a  buszmegálló kihajtó területe, sportpálya bejárata, 
épülete, a Városgondokság, a Strandfürdő és a  kemping bejárata. 

Molnár Jánosné, szerk.
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Városházi Hírek
Időkorlátos parkolási rend a 

buszmegálló területén

Változtak az urnafülkés 
temetés díjai

A buszmegállóban kialakított új parkolási rend bevezetése nem a ki-
alakult veszélyhelyzet miatt került átgondolásra, hanem azért, hogy az 
ott rendszeresen tapasztalt zsúfoltság megszűnjön és a rendelkezésre 
álló parkolóhelyek használata tekintetében egyfajta mozgás induljon 
be. A Privát élelmiszerbolttól kezdődően az Amstel sörözővel bezáró-
lag 25 db parkolóhely van, melyet az új időkorlátos parkolási szabály 
miatt hétfőtől-szombatig 08.00-18.00 óráig maximum 2 óra időtar-
tamra vehetnek igénybe a gépjárműtulajdonosok. A parkolás megkez-
désekor a gépkocsi szélvédője mögé ki kell helyezni a parkolás kezdő 
idejét, az erre alkalmas műanyag óra beállításával, vagy papírlapra fel-
írva. A parkolózóna kialakítására jelzőtábla hívja fel a figyelmet, mely-
nek figyelembevételét és betartását ezúton is kérjük a parkolást igénybe 
vevő gépjármű tulajdonosoktól. 

Molnár Jánosné, szerk

A június 25-ei testületi ülésen a tárgyalandó napirendek sorában 
volt a köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló önkormányza-
ti rendelet módosítása is, mely az urna, urnafülkébe történő elhelye-
zésének díjait érintette. 

A 2018-ban urnafal építésére benyújtott pályázat alapján megva-
lósult beruházásban 96 db új urnafülke került kialakításra, melynek 
költsége összesen 8.986.849 Ft volt, melyből 3.594.740 Ft-ot saját erő-
ként az önkormányzat biztosított. Az új urnafalban az urnafülkék két 
oldalon (belső és külső) három sorban kerültek elhelyezésre, melynek 
megváltási és újraváltási díjai az elhelyezéstől függenek. Az urnafülke 
megváltási ideje 50 évre változott. Az urnafülkére vonatkozóan 2020. 
július 10-től az alábbi díjak érvényesek: 

Új határidő a fúrt és ásott 
kutak engedélyeztetésére

A törvényalkotók döntésével három évvel kitolódik, 2023. decem-
ber 31-re módosul az a határidő, ameddig fennmaradási engedélyt kell 
kérni a jegyzőtől az engedély nélkül létesített fúrt és ásott kutakra. A 
türelmi idő meghosszabbítása a házi vízigényt kielégítő és a mezőgaz-
dasági öntözési célú fúrt kutakra egyaránt vonatkozik. 

Korábban már adtunk arról tájékoztatást, hogy a szabályozás ér-
telmében Magyarországon valamennyi kutat engedélyeztetni köteles 
az építője. Fennmaradási engedélyköteles továbbá minden olyan kút, 
amely korábban engedély nélkül (illegálisan) épült, vagy a létesítési en-
gedélyt ugyan megkapta, de a tervektől eltérő műszaki tartalommal és 
paraméterekkel valósult meg végül.

Mentesülni fog a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól, aki enge-
dély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín 
alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási 
engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi. Maga az en-
gedélyezési eljárás illetékmentes, a megadásához azonban kell a kút 
összes lényeges paraméterét rögzítő szakvélemény képesített és hivata-
losan regisztrált vízmérnöktől vagy kútfúrótól.

Molnár Jánosné, szerk.

Döntés született a lakáscélú 
támogatások I. félévi 

fordulójában
A lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendeletnek 

megfelelően 2020. május 31-ig megszületett a döntés a támogatásra 
benyújtott kérelmekről. 26 család nyújtotta be kérelmét, melyből 
24 felelt meg a rendeletben foglalt feltételeknek. 2 esetben elutasí-
tó döntés született, mivel a rendeletben foglalt feltételeknek kérel-
mezők nem feleltek meg. A döntés 12.050.000.-Ft önkormányzati 
forrást igényelt, melyet a kérelmezők a lakásvásárlásnál önerőként 
tudnak felhasználni. A sikeres pályázóknak gratulálunk, kívánjuk, 
hogy településünkön és új otthonukban érezzék jók magukat!

Andorkó Mihályné, irodavezető

A foton Kiss Mihály és Kiss-Kártik Mónika szerződésaláírás közben
Molnár Jánosné, szerk.

temetési hely fajtája megváltási  és újraváltási díj 

urnafülke belső oldal

- felső sor 55.000 Ft + Áfa

- középső sor 45.000 Ft + Áfa

- alsó sor 35.000 Ft + Áfa

urnafülke külső oldal

- felső sor 40.000 Ft + Áfa

- középső sor 35.000 Ft + Áfa

- alsó sor 30.000 Ft +Áfa
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A jók között is a 
legjobbak – Elismerés 
a példamutató, 
szorgalmas munkáért

Elismerés és köszönet

A veszélyhelyzet sok, más eddig megszokott eseményt, hely-
zetet, ünnepet, ezeknek a lebonyolítását átírta, jelen esetben az 
oktatási intézmények ballagási eseményeit is. Minden végzős 
diák életében fontos esemény a ballagás, és érintve, érintetlenül 
sajnálattal vettük tudomásul, hogy e jeles esemény, a rá jellem-
ző és megszokott formában most nem tudott élményt nyújtani 
a diákoknak. E rendezvény kedves hagyományává vált, hogy a 
jól teljesítő, szorgalmas és ezzel diáktársai számára példát muta-
tó tanulók a nagy grénium előtt elismerésben részesülnek, nem 
csak az intézmény, hanem az önkormányzat részéről is. Ennek 
apropójából kerültek meghívásra a tanulmányaik során kiemel-
kedő teljesítményt nyújtó általános-, és középiskolai ballagó 
diákok, valamint osztályfőnökeik, felkészítő tanáraik a Polgár-
mesteri Hivatalba, ahol Tóth József polgármester, önkormányza-
ti képviselők társaságában fogadta őket és nyújtotta át részükre 
az elismerés oklevelét. A Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 
8. osztályos tanulói közül elismerésben részesült: Bari Fruzsi-
na, Kiss Gusztáv Sándor, Mecsei Sára, Pákh Lívia, Tóth Péter 
Csaba, Papp Levente, Bacskai Levente, Bereczki Éva, Kovács 
Eszter, Siroki Viktória Ildikó, valamint a BSZC József Attila 
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája két fő vég-
zős diákja: Vadász Dóra és Tóth Kimberli. Tanulmányaikhoz 
ezúton is további sikereket kívánunk!

Molnár Jánosné, szerk. 

Bár a veszélyhelyzet ideje alatt a mottó azt volt, hogy aki tud 
maradjon otthon, ezt mégis kevesen tehették meg. Fontos feladat 
hárult a szociális területen dolgozókra is, hiszen még nagyobb fi-
gyelmet kellett fordítani az idős, beteg emberek ellátására, illetve a 
közterület fertőtlenítését végző munkacsoport tagjai is a munka-
idő végeztével az esti órákban kezdték meg az egészségügyi fertőt-
lenítést, mely mindannyiunk érdekében történt. A településőrök 
szintén jelen voltak nap mint nap a közterületeken. E rendkívüli 
helyzetben tanúsított lelkiismeretes, példamutató munkáért Tóth 
József polgármester mondott köszönetet és nyújtott át elismerő ok-
levelet a Városházán. 

Molnár Jánosné, szerk. 

Megnyitotta a kapuit a Polgári Strandfürdő
A meleg nyári napokon egyre többen vágyunk a hűsítést kínáló 

fürdőhelyekre, vízpartokra. A Polgári Strandfürdő parkos-ligetes 
kialakításával ideális pihenőhely lehet a csendesebb környezetre 
vágyók részére. Gyógyvizes termálmedence,  tanmedence, gyer-
mek- és pancsolómedence várja a fürdőzni vágyókat. Emellett le-
hetőség van csónakázásra, horgászatra, szabadtéri főzésre. A gyer-

mekeket modern játszóeszközökkel felszerelt játszópark várja, míg 
a nagyobbakat a különböző labdajátékoknak megfelelő pálya. 

Szórakozva pihenjen, hűsöljön a Polgári Strandfürdőn!

Molnár Jánosné, szerk. 
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In Memoriam – Takács Károlyné
„Elment a polgári Teréz anya.”

Ismét szegényebbek lettünk egy pálya-
társsal, aki a megszokott családi elfoglalt-
sága mellett nagyon sok plusz teljesítmény-
nyel írta be nevét Polgár város történetének 
utóbbi 20-30 évébe.

Egy ember életét alapvetően két dátum 
határozza meg; a születés és a halálozás 
dátuma. 

E két dátum között történik velünk min-
den, éljük megszokott életünket. 

Az, hogy miként távozunk e földi létből, 
milyen és mennyi emléket hagyunk hátra, 
az dönti el, hogy mi az a plusz amit hoz-
zá tudtunk tenni az általában megszokott 
életritmusunkhoz, mi az a plusz amivel 
hozzá tudtunk járulni a minket körül vevő 
közösség szolgálatához. 

Amikor visszatekintünk Piroska életére, 
láthatjuk, hogy mennyi pluszt tett hozzá 
azért, hogy jobb és szebb legyen a Polgáron 
élő emberek sorsa. Kezdeményezője volt 
azon eseményeknek, történéseknek, amely 
a jót szolgálta. Embersége, szerénysége, a 
jóért való tenni akarása példaértékű. 

Korai nyugdíjba vonulása után civil-
szervezetet alakított a hozzá hasonló moz-
gáskorlátozott embertársai megsegítésére. 

A szülői házból hozott nagyszerű tulaj-
donságait, egyszerű életmódját, szerény-
ségét, szociális érzékenységét családja és 
a közélet javára, az egészségkárosodottak, 
elesettek és a nyugdíjas társadalom boldo-
gulására hasznosította. 

Éveken keresztül volt a Mozgáskorláto-
zottak Egyesületének helyi elnöke, amely 
számára nemcsak egy funkciót, hanem 
valódi társadalmi szerepvállalást jelentett. 
Azért, hogy a mozgáskorlátozottak és má-
sok érdekeit jobban tudja képviselni, isko-
lapadba ült és szociális vezetői képesítést 
szerzett Budapesten. 

2002-2005. között önkormányzati kép-
viselő, 2006-tól 2019-ig pedig folyamato-
san tagja a helyi önkormányzat Szociális 
és Egészségügyi Bizottságának. Haláláig 
aktív tagja a 2012-ben létrejött Polgári 
Idősügyi Tanácsnak is. 

2006-ban kezdeményezésére és köz-
reműködésével megalakult a Polgári 
Nyugdíjasok Klubja Egyesület, melynek 
elnöki feladatait társadalmi munkában, 
ellenszolgáltatás nélkül végezte. 

Önzetlensége, és hallatlan élni akarása, 
a közjóért való tenni akarása leginkább 

abban nyilvánult meg, hogy mikor súlyos 
betegsége miatt két alkalommal került 
sor végtagcsonkolással járó műtétre, és 
ez a helyzet sem akadályozta abban, hogy 
továbbra is segítségére legyen, nemcsak 
embertársainak, hanem az egész telepü-
lésnek. Betegségéből való felépülése ideje 
alatt – mintha mi sem történt volna vele – 
nem a saját tragédiájával foglalkozott, ha-
nem tovább dolgozott azon, hogy ember-
társainak, nyugdíjas társainak ügyes-bajos 
dolgát intézze. Kérelmeket írt, beadványo-
kat nyújtott be, tájékoztatott, informált 
mindenkit, aki hozzá fordult. 

Nem volt olyan kérdés, kérés és eset, 
amelyben ne próbált volna meg valami-
lyen segítséget nyújtani, megoldást találni. 
Előfordult olyan is, amikor elég volt csak 
annyi, hogy meghallgatta az embert, néha 
elég volt egy kedves mondat, egy biztató 
mosoly, hogy biztatást adjon.

A nyugdíjas egyesületben kifejtett mun-
kája hozzájárult ahhoz, hogy az egyesület 
mára már egy jól összeszokott, jó kedélyű, 
vidám, egymást meghallgató és segítő em-
berek, ismert és elismert csoportjává nőtte 
ki magát. 

Az általa vezetett egyesület tagjai színes 
és változatos programok, rendszeres ki-
rándulások mellett minden héten találkoz-
nak. Nem múlt el városi rendezvény Polgá-
ron, a Nyugdíjas klub aktív közreműködés 
nélkül, akiket Piroska szinte észrevétlenül, 
csendes szelíd mosolyával vezényelt. 

A Nyugdíjas klub munkáját Polgár Vá-

ros Önkormányzata 2008. évben „PRO 
URBE Polgár” Emlékérem kitüntetéssel 
ismerte el, melyet a városi rendezvénye-
ken való kimagasló tevékenységükért és 
a közéletben kifejtett aktív részvételükkel 
érdemeltek ki. 

Önmagáért, családjáért és az általa ön-
ként vállalt feladatok teljesítése miatt is 
pozitívan tekint a jövőbe. Fontos tanulság 
mindannyiunk számára az Ő példáján 
keresztül is, hogy nem szabad kishitűnek 
lenni és kishitűen élni. 

A sikerek – és legyenek ezek akármilyen 
csekélyek és sokak számára nem is érzékel-
hetőek – elérésének fontos záloga az önte-
vékenység erőteljesebb kibontakozása, a 
munka és embertársaink iránti tisztelet és 
szeretet, a hivatástudat, a tenni akarás, a jó 
szándék.

Életét, tevékenységét ezzel a gondolattal 
lehet a legjobban érzékeltetni: „Aki csak 
magával foglalkozik, annak problémája 
van, aki másokkal, annak feladata van.”

Bizonyára a sor még folytatódhatna, mi-
lyen áldozatos tevékenységet folytatott Ő, 
hisz mindenkinek más – más kötődése volt 
hozzá.

Sokrétű tevékenységét a polgári képvi-
selőtestület 2010-ben az „Önzetlen polgár” 
kitüntetéssel ismerte el.

2014-ben pedig a Hajdú-Bihar megyei 
önkormányzat által alapított „Önzetlen-
ség Díj”-at adományozta részére a megyei 
közgyűlés.

Piroska tevékenységével, életvitelével 
olyan emléket alkotott, hagyott hátra, 
amely az ércnél is maradandóbb.

Közel tíz éve már annak, hogy kiérde-
melte az előbb említett „Önzetlen polgár” 
kitüntető díjat, de még ma is a fülembe 
cseng a városi ünnepségen a kitüntető díj 
átadásakor, a méltatást végző képviselő-
társam egyik mondata; miszerint „Piroska 
mint Teréz anya végzi önzetlen, áldozatos 
tevékenységét.” Találó kifejezés. 

Élete, személyisége és munkássága so-
kunk életét megérintette, és ez fog Neki 
örök életet adni.

Kedves Piroska! Nem feledünk! Nyu-
godj békében, emlékedet kegyelettel meg-
őrizzük!

Molnár János, önkormányzati képviselő
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Költészet Napi Versmondó Verseny
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár a Magyar 

Költészet Napja alkalmából minden évben Városi Versmondó 
Versenyt hirdet április hónapban. A 40/2020. (III. 11.) rendelet 
értelmében nem volt megtartható a rendezvény a járványügyi 
veszélyhelyzetre való tekintettel. Helyette Digitális Versmondó 
Verseny 2020 elnevezésű program került megrendezésre 16 fő 
részvételével, akik intézményünk részére küldték el videofelvé-
telen a szavalatukat. A zsűri tagjai otthonaikban megtekintet-
ték a versenyzők videóit, majd a pontozólapokat elektronikus 
úton juttatták el Hozzánk. Zsűritagok: Olajos Istvánné nyugal-
mazott intézményvezető, a zsűri elnöke Molnár Endréné nyu-
galmazott óvodapedagógus Pete Margit versíró 

Helyezettek:
 I. korcsoport (óvodás korosztály) 1. helyezés: Pöstényi Regina; 

Különdíj: Veress Zsófia 
 II. korcsoport (1-2. o.) 1. helyezés: Hajdú Anett 
 III. korcsoport (3-4.o.): 1. helyezés: Héjjas Tünde Rebeka 
 IV. korcsoport (5-8.o.): 1. helyezés: Papp Bettina

Köszönjük minden versenyzőnek a részvételt, a díjazottak-
nak és a felkészítőknek pedig szívből gratulálunk!

Bacsa-Kiss Evelin Beatrix

GYERMEKNAP 2020.
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár a 2020 évre 

tervezett gyermeknapi programját - a 40/2020. (III. 11.) kormány 
rendelet alapján, mely szerint rendezvény nem tartható, – sajnos 
nem tudta megvalósítani.

A rajzverseny programelemet az on-line térbe helyezve május 
8-án rajzpályázatot hirdettünk „Otthon a család” címmel, mely a 
koronavírus megfékezését szolgáló karantén ideje alatti minden-
napok gyermekszemmel való megjelenítését célozta. Május 25-ig 
vártuk a képeket, melyekből on-line kiállítást szerveztünk intéz-
ményünk Facebook oldalán. Az alkotásokra május 29-ig szavaza-
tot lehetett gyűjteni. A zsűri által legjobbnak vélt munkák kategó-
riánkénti díjazásban részesültek, a legtöbb „like”-ot kapott rajz a 
Közönségdíj címet nyerte el. 

A szakmai zsűri döntése alapján az eredmények a következő-
képpen alakultak:

1-2. osztályos kategóriában
1. helyezett: Rémiás Ákos 2.b
2. helyezett: Szabó Dóra 2.c
3. helyezett: Héjjas Babita Karolina 1.a
3-4. osztályos kategóriában három pályamunka érkezett,
így itt csak egy díjazott lett.
1. helyezés: Bölcskei Zoltán 4. b
Közönségdíjas:
Bíró Hanna óvodás
A többi kategóriában 1-1 alkotás érkezett be, így sajnos, ezekben 

nem tudtunk versenyeztetni. Munkájukat emléklappal és édesség-
gel köszöntük meg, ahogyan a többi helyezésen kívüli résztvevő-
nek is.

Köszönjük a zsűri tagjainak: Birizdó Sándorné és Deli Istvánné 
rajz szakos pedagógusoknak, valamint Kovácsné Hamar Éva kép-
viselő asszonynak a szakmai értékelést!

Köszönjük minden résztvevőnek a szép munkákat!
Péterné Kiss Petronella



2020. július PolgárTárs 7. oldal

Ovi Hírek
Búcsú

az óvodától
A nyár beköszöntével az idén rendhagyó módon búcsúztak el 

óvodánk nagycsoportosai a megszokott kis fészküktől, csoport-
társaiktól, óvó néniktől, dajka néniktől, akikkel nap mint nap 
együtt játszottak. A veszélyhelyzetre való tekintettel minden kis-
gyermek csak a közvetlen családtagjait fogadhatta. A búcsúzko-
dókat a felnőttek által szépen feldíszített, meghitt környezet várta. 
A gyerekek kis műsorral kedveskedtek a szüleiknek, majd boldog 
énekszóval járták körbe az óvodát. Az itt töltött évek alatt bizo-
nyították szorgalmukat, hiszen eredményesen szerepeltek rajz-
versenyen, versmondó versenyen, városi rendezvényeken. Bízunk 
abban, hogy tarisznyáikat megtöltöttük szép emlékekkel, vidám-
sággal, kellő ismerettel, s hogy az iskolapadban megállják a helyü-
ket.  Az idei 85 fő kis óvodás mellett búcsút vett óvodájától két 
óvodapedagógus kolleganőnk is. Bába Péterné és Szalontai József-
né 40 év szolgálati idő után döntött úgy, hogy nyugdíjba vonul-
nak. Köszönjük az együtt töltött időt, hogy mindig számíthattunk 
rájuk. Ezúton is kívánunk nekik hosszú boldog nyugdíjas éveket.

Dr. Baranya Györgyné, 
intézményvezető helyettes

JAGSZI 
Hírek

2020. március 16-tól kialakult pandémia helyzet miatt 
digitális oktatásra tértünk át, mely nagy kihívást jelentett 
az iskolákban tanuló diákokra, azok szüleire és a pedagó-
gusokra egyaránt. Az iskola biztosított a digitális oktatás 
feltételeit a tanulók és a pedagógusok részére egyaránt. A 
rendkívüli helyzetben a szokásos iskolai rendezvények el-
maradtak, így a végzős tanulók búcsúztatása is online plat-
formon keresztül történt. Elmondhatjuk, hogy a diákoknak 
és nevelőiknek is nagymértékben fejlődött az infokommu-
nikációs készségeik. Ennek ellenére mindenki teljes erő-
bedobással dolgozott, sikeresen vette az akadályokat. Az 
alább felsorolt tanulók tanulmányi eredményük, közösségi 
munkájuk, versenyeredményük alapján igazgatói dicséret-
ben részesültek:

Balogh Henrietta 12/A, Oláh Dóra 12/A, Sándor Viktória 
12/A, Szabó Bence 12/A, Tóth Kimberli 12/A, Vadász Dóra 
12/A. Dévald Ferenc 11/A, Kecskés Fanni 11/A, Labancz 
Anna Alexandra 11/A, Radics Dzsenifer 11/A. Szabó Patrik 
11/A, Kovács Viktória 2/10/V, Sebők Éva Viktória 1/9/SZ, 
Koscsó László 1/9/SZ, Kiss Fruzsina 1/9/SZ

A szakmai és érettségi vizsgák szervezése is új feladatok 
elé állította az intézmény vezetését. A biztonsági előírások 
maximális betartása mellett szerveződtek a vizsgák, a ki-
alakult helyzet miatt írásbeli és gyakorlati vizsgák letétele 
után 59 fő szerzett szakmai bizonyítványt (szakács, pin-
cér, élelmiszer-és vegyi áru eladó, logisztikai-és szállítmá-
nyozási ügyintéző, pedagógiai-és családsegítő munkatárs 
szakmákban), míg az írásbeli tudásukat értékelve 20 fő 
kapott érettségi bizonyítványt. Az érettségi bizonyítvány 
mellett 13 fő eladó és 7 fő pályázati-támogatási asszisztens 
szakmai bizonyítványok kiosztására is sor került.

Agócs Zsoltné,  iskolatitkár
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Suli Hírek
2020. június 15-én rendhagyó ballagást tartottunk a Polgári Vásár-
helyi Pál Általános Iskolában. Három osztály, 50 nyolcadikos di-
ákjától vettünk búcsút, osztályonként, szülők nélkül. Osztályfőnö-
kök: 8.a: Pető Erika, 8.b: Bodnár Katalin, 8.c: Petrikné Sereg Ildikó.
Elismerésben részesültek: 

Pákh Lívia 8.a - Nyolc éven át tartó kitűnő eredményéért, kiemel-
kedő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, 
szorgalmáért, kulturális, közösségi, sport teljesítményéért, vala-
mint a diákönkormányzatban végzett munkájáért nevelőtestületi 
dicséretet kapott.

Mecsei Sára 8.a - Példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kö-
zösségi és diákönkormámyzati munkájáért nevlőtestületi dicséret-
ben részesült.

Kiss Gusztáv 8.a - Kulturális, közösségi, valamint sport tevékeny-
ségéért.

Tóth Péter 8.a- Kulturális és közösségi munkájáért.

Horváth Imre Krisztofer és Papp Levente 8.b - Közöségi munkáért.

Nótári Anna Éva 8.a - Sportversenyen elért kiemelkedő teljesít-
ményéért.

Bacskai Levente 8.c - Kulturális és közösségi munkájáért.

Bereczki Éva és Kovács Eszter 8.c - Kulturális, közösségi, vala-
mint diákönkormányzati munkájáért.

Siroki Viktória Ildikó 8.c - Kulturális tevékenységéért. 
Petrikné Sereg Ildikó

Polgár Város Önkormányzatának Lapja
Megjelenik havonta 3.100 pld-ban, minden hónap 10. napján.

Lapzárta: minden hónap 1-jén.
Felelős kiadó: Polgár Város Önkormányzata • Megbízott szerkesztők: Molnár Jánosné, Takács Károlyné, Tóth Tamás · 52/573-510 ·  

• Hirdetés: 52/573-510 · polgartarshavilap@gmail.com • Grafika, tördelés, nyomda: GraFol Print Kft. · Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 5.
Terjesztés: Polgármesteri Hivatal, Polgár • ISSN: 1217 - 8799

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

Kedves Véradók, Leendő Véradók!

Hosszú idő után 

2020.  július 21-én (kedden)  
9.00-17.30 óráig 

egész napos véradás tartunk.

Helyszíne: Művelődési Központ

A véradók között értékes ajándékcsomagot 

sorsolunk ki!

Szeretettel várjuk régi és új véradóinkat! 

ADJ VÉRT ÉS MENTS MEG HÁROM ÉLETET!

Vöröskereszt Polgári Szervezete

(fizetett hirdetés)
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90 év nagyon szép kor, 

mely nem mindenkinek adatik meg. 

E kilenc évtized sok életeseményt tartogatott, 

rengeteg pozitív és negatív érzést, és nem utolsó sorban 

számtalan emléket ölel fel az eltelt 90 év. 

Az elmúlt négy hónapban hat polgári lakos is megünnepelte 

e szép és kerek évfordulót, akiket Tóth József polgármester 

is felkeresett és tolmácsolta az önkormányzat jókívánságait. 

Sajnos közülük Esenczki Mihályné Ilonka néni 

időközben elhalálozott. 

Ezúton is gratulálunk Csépányi Lászlóné, Lőrincz János, 

Virágh István, Szalontai János és Gera Istvánné szépkorú 

lakosainknak és még sok, erőben és egészségben eltöltött 

boldog éveket kívánunk!

Molnár Jánosné, szerk. 

Szépkorúak
köszöntése

Emlékezés

Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor egy éve 
elment tőlünk drága édesanyánk,

 Kovács Jánosné sz.: Taskó Margit. 
Emléke szívünkben örökké él. 

Szerető lánya és fia

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

(fizetett hirdetés) (fizetett hirdetés)
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Házasságot kötött: 

Szilágyi Zsanett – Faragó Ádám
Károlyi Andrea – Hornyák Péter
Koncsik Bettina – Nagy Ádám

Sebestyén Anita – Kertész László
Bata Eszter – Tóth Csaba

Novák Nikolett Anna – Rézműves Károly
Csizmadia Katalin – Berki Attila József

Zsák Alexandra – Zajácz Béla
Balogh Erzsébet – Balogh Péter
Antal Erzsébet – Lukács Emil
Pető Vivien – Bartók Gábor
Daragó Éva – Tanyi Tibor

Perje Katalin – Bölkény Csaba Elemér
Sipos Barbara – Varga Lajos

Barta Nelli – Fajta Csaba
Erdei Gabriella – Újhelyi Zoltán

Bakó Aranka – Rontó Tamás Richárd
Kacsa Eleonóra – Majoros Zoltán
Besenyődi Anikó – Sándor Ádám 

Akiket újszülöttként 
köszöntünk:

Mecsei Emma Zoé
Jánvári Bende

Babály Zsombor
Hágen Hunor

Daróczi Csanád
Sipos Bertalan
Kovács Dániel

Kiss Tamás
Zajácz Rebeka
Barta Botond

Bari Bence
Balog Szofia Luca

Rontó Ibolya Boglárka
Kiss István Olivér

Lente Gabriella
Szendrei Hanna Virág

Fazekas Alex Joel
Rácz Norbert

Anyakönyvi Hírek az elmúlt 
négy hónapra vonatkozóan

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk:

• Rácz Lászlóné 
szül.: Kiss Valéria élt: 71  évet

• Takács Károlyné 
szül.: Kövér Piroska Bernadett 

élt: 72  évet
• Tóth Józsefné 

szül.: Elek Ilona élt: 89  évet 
• Polonkai Judit élt: 50  évet

• Kovács Lászlóné 
szül.: Vígh Ilona élt: 83  évet

• Silye Mihályné 
szül.: Farkas Ilona élt: 63  évet

• Mecsei István élt: 64  évet
• Dudás László élt: 47  évet
• Szabó Gyula élt: 82  évet

• Makó Lászlóné 
szül.: Kovács Ágnes élt: 87  évet

• Polonkai Andrásné 
szül.: Lukács Veronika élt: 79  évet

• Jakab Miklósné 
szül.: Kollár Irén élt: 92  évet

• Pankó Lászlóné 
szül.: Pető Róza élt: 83  évet

• Katona Pál élt: 64  évet
• Szabó István élt: 96  évet

• Tóth Árpád Jánosné 
szül.: Lukács Erzsébet élt: 65  évet

• Bajzáth Dezsőné 
szül.: Várkonyi Ágnes élt: 72  évet

• Bolgár Ferencné 
szül.: Kovács Mária élt: 90  évet

• Pöstényi Istvánné 
szül.: Oláh Mária élt: 97  évet

• Mecseiné Hímer Valéria élt: 65  évet
• Barna Antalné 

szül.: Rézműves Anikó élt: 72  évet
• Görömbei Bertalanné 

szül.: Vámosi Margit élt: 84  évet
• Tömöri Lajosné 

szül.: Jáborszki Piroska élt: 87  évet
• Esenczki Mihályné 

szül.: Kocsis Ilona élt: 90  évet
• Semsei Mihály élt: 89  évet
• Domán Gizella élt: 51 évet

• Rézműves Jánosné 
szül.: Rácz Julianna Éva élt: 61 évet

Köszönetnyilvánítás

„Úgy ment el, ahogy élt, 
csendben és szerényen.

Drága lelke nyugodjon békében.”

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 

Pöstényi Istvánné sz.: Oláh Mária 
temetésén megjelentek, utolsó útjára 

elkísérték, mély gyászunkban osz-
toztak, sírjára az emlékezés virágait 

elhelyezték.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

„.. csodás valóság voltál, 
s most utolérhetetlen álom lettél ...”

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik drága édesapánk, nagyapánk 

Semsei Mihály 
temetésén részt vettek, utolsó útjára 

elkísérték, gyászunkban részvéttel osz-
toztak, sírjára az emlékezés várágait 

elhelyezték. 
  

A gyászoló család
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Kék Hírek

Köszöntöm Polgár Város Lakóit! 

Az alábbiakban az elektromos és robbanómotoros kerékpá-
rokkal kapcsolatos jogi szabályozásra hívom fel a lakosság fi-
gyelmét! 

Kerékpár: 
Olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, 

és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti maximum 
50 cm3 szikra gyújtású (Otto) motorral, vagy maximum 4 KW 
teljesítményű egyéb belső égésű, vagy elektromos motorral sze-
relt háromkerekű motorkerékpár. 

A kerékpár fogalmában használt „emberi erő hajt” kifeje-
zés úgy értelmezhető helyesen, hogy kerékpárnak kizárólag 
az olyan eszköz tekinthetőek, amelyhez tartozó mechanizmus 
(hajtószerkezet) működtetésével (hajtásával) készteti mozgásra 
az azt vezető ember.

Figyelemmel arra, hogy a kerékpár fogalmában az ember 
általi, illetve a legfeljebb 300 W teljesítményű motor általi 
hajtás nem vagylagosan szerepel, ezért csak az olyan eszköz 
minősülhet kerékpárnak, amelynek rendeltetésszerű hasz-
nálatához az emberi erő kifejtése elengedhetetlen. Ameny-
nyiben a motor teljesítménye ennél nagyobb, vagy emberi 
erővel történő hajtás (tekerés) nélkül, kizárólag motor hajtja 
a járművet, úgy az nem minősülhet kerékpárnak, hanem más 
járműkategóriába (pl. segédmotoros kerékpár, motorkerékpár) 
sorolható be. 

Ebben az esetben csak érvényes kötelező gépjármű bizto-
sítással és vezetői engedéllyel valamint bukósisakot viselve 
vehetünk részt a közúti közlekedésben.

Ha a járművel közlekedő nem tekeri a hajtókart, pedált, ak-
kor csak az elektromos motor vagy robbanómotor segítségével 
tudta mozgásba hozni, ilyenkor nem kerékpárnak minősül, ha-
nem segédmotoros kerékpárnak a jármű. 

Ha nincs hajtókarral, pedállal felszerelve akkor természete-
sen azt tekeréssel nem lehet mozgásba hozni, így az nem minő-
sülhet kerekpárnak, csakis segédmotoros kerékpárnak minősül

Kerékpárosnak ezek alapján az tekinthető, aki a jármű segéd-
motorját csak arra használja, hogy a pedál általi hajtást segítse 
és ehhez elengedhetetlen az emberi erő kifejtése.

Az előírásoknak jelenleg az a kerékpárfajta felel meg, amely-
nél csak akkor működik az elektromos rásegítés, amikor teker 
a vezető. Azok a járművek, amelyek önerejükből képesek ha-
ladni, úgy, hogy nem tekerik, azok nem felelnek meg a kerék-
pár kritériumának, hanem valamennyi esetben segédmotoros 
kerékpárnak minősülnek.

E tekintetben a jogszabály nem tesz különbséget a hajtó mo-
tor működési elvére, tehát lehet benzinmotoros és elektromos 
üzemű is. Amennyiben a legfeljebb 300 W teljesítményű beépí-
tett motor a jármű önálló hajtására nem alkalmas, úgy a jármű 
kerékpárnak minősül. 

Ha a beépített motor pedálhajtás nélkül képes azt hajtani, 
úgy a jármű segédmotoros kerékpárnak minősül. 

Továbbá az előírásoknak jelenleg az az elektromos  és robba-
nómotoros kerékpárfajta felel meg, melynél csak akkor műkö-
dik a motoros rásegítés, amikor pedálozik a vezető. A pedálo-
zás befejezése után a rásegítésnek azonnal meg kell szűnnie, és 
a rásegítés maximum 25 km/h sebességgel működhet. Gyakor-
latilag az olyan járművek, melyek önerejükből, tekerés nél-
kül is képesek haladni, azok nem minősülnek kerékpárnak. 

Felhívom továbbá a figyelmet a nyári szünidőre, vakációra. 
Fontos, hogy a nyári szünetben is fokozottan odafigyeljünk 

a gyerekekre, akik akár gyalogosan, akár kerékpárral, sport-
eszközzel, vagy a nagyobbak segédmotoros kerékpárral közle-
kednek. Ők a legveszélyeztetettebb és legsérülékenyebb részt-
vevői ugyanis a közlekedésnek, hiszen még nem rendelkeznek 
azokkal az ismeretekkel, amelyek a biztonságos közlekedéshez 
elengedhetetlenül szükségesek. Nem érzik a rájuk leselkedő ve-
szélyeket, és figyelmük sem mindig eléggé koncentrált. A köz-
lekedési szabályok megtanítása, a veszélyek tudatosítása és a 
helyes magatartásminták átadása éppen ezért megóvhatja őket 
az esetleges balesetektől.

A gyerekek ilyenkor gyakrabban önfeledten kerékpároznak, 
görkorcsolyáznak, gördeszkáznak, rollereznek. A belesetek el-
kerülése érdekében fontos a szülői példamutatás, a közlekedők 
részéről pedig a szokásosnál is nagyobb tolerancia, odafigyelés, 
körültekintés.

A fiatalok figyelmét pedig felhívom arra, hogy az általuk lá-
togatott közterületeken fokozottan vigyázzanak a tisztaságra, 
a környezetre, azok megóvására. Ne történjenek szemetelések, 
rongálások. 

A Polgári Rendőrőrs felhívja a lakosság figyelmét, hogy 
amennyiben jogsértést észlelnek, vagy jut a tudomásuk-
ra, értesítsék a rendőrséget a 107-es, vagy 112-es központi 
segélyhívó 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).
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