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Gyermektáncház Polgáron A Föld legboldogabb napja Újévköszöntő 2022.

ADVENTI PILLANATOK
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Városházi Hírek

A 2021-es év utolsó ülésére ültek 
össze december 16-án városunk kép-
viselői, 17 napirendhez kapcsolódó 
előterjesztésben hoztak döntéseket. 

Első napirendi pontként tárgyal-
ták a Polgár 35-ös számú és a 3324-
es számú utak kereszteződésének 
közlekedésbiztonságosabbá történő 

kialakítására készített előterjesztést. 
A polgármester felvezetőjében ki-
emelte, hogy bár nem önkormányzati 
fenntartású útról van szó, de mégis 
ott van a figyelem középpontjában, 
mert a kereszteződés folyamatosan 
baleseti kockázatot jelent a közle-
kedőknek.  Annak érdekében, hogy 

a csomópontban a már több alka-
lommal megtapasztalt súlyos bal-
eseti kockázatot tompítani lehessen, 
konkrét kezdeményezéssel élünk. A 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése novemberben tárgyalta 
a megye közlekedési helyzetét, me-
lyen a polgármester hozzászólásában 
ismételten felvette a kereszteződé-
si csomópont problémáját, melyen 
egyértés született abban, hogy szük-
séges a csomópont újbóli megvizsgá-
lása és szakmai javaslat kialakítása. 
Rövidtávú megoldást jelenthet a köz-
útkezelő, mint az út fenntartója általi 
forgalomszabályozás kialakítása, de 
hosszútávú és végleges megoldást 
mégiscsak egy körfogalom kialakí-
tása hozhat, melyhez az Információs 
és Technológiai Minisztérium jóvá-
hagyó döntése szükséges. Az ülésen 
jelen lévő Dr. Vincze István a Hajdú-
nánási Rendőrkapitányság vezetője is 
szakmailag indokoltnak tartja a kör-
forgalom kialakítását. Hozzászólásá-
ban részletesen érvelt a körforgalom 

Boldog Új Évet, Polgár!

Városunk lakói, baráti közösségei újév napján együtt kö-
szöntötték a 2022-es esztendőt a főtéren hagyományosan 
megrendezésre kerülő Újévköszöntő ünnepségen.

A forralt borral, meleg teával és a tombolasorsolás izgal-
mas perceivel fűszerezett koraesti rendezvény idén is nagy 
népszerűségnek örvendett. Az ünnepek alatt az emberek 
kicsit felszabadultak a hétköznapok súlya alól és vidám-
ságtól, jókívánságoktól volt hangos a tér. 

Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, hisz az elmúlt évek 
alapvetően átrendezték a nyugodt, békés, kiszámítható és 
tervezhető életünket. De, ma előre tekintünk! Bizakodunk, 
hogy túl leszünk a járványhelyzeten és visszatérhetünk meg-
szokott életünkhöz. Reménykedünk, hogy a mi nagy csalá-
dunkat, a polgáriakat nem jellemzi majd békétlenség, s leg-
inkább a megértés, a barátság és a segítőkészség fogja majd 
áthatni ennek az évnek minden napját. Azt kívánom, hogy 
mindenki egészségben, családja körében, szeretetben élje 
meg az előttünk álló évet. – hallhattuk Tóth József polgár-
mester újévi gondolatait és jókívánságait. A köszöntőt kö-

vetően polgármesterünk a Polgári Lovas Hagyományőrző 
Egyesület huszárainak közreműködésével meggyújtotta a 
Város Tüzét, mely elődeink hite szerint egész évre távol 
tartja a rosszat és éltető erőt ad a város lakóinak. A fel-
szökő lángok mellett együtt ünneplők vidámságát tovább 
fokozta a Splash együttes egykori tagja, a debreceni szüle-
tésű Sári Évi énekes retro hangulatú műsora. Az ezt követő 
tombolasorsolás során, a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom 
Egyesület felajánlásának köszönhetően 12 ajándékcsomag, 
illetve egy pár kismalac talált gazdára. A fődíjat megnyerő 
szerencsés fiatalember tervei szerint a jószágok, az illő súly 
elérését követően, a megfelelő helyre kerülnek majd.  A 
13+1 játékformációra építve, a polgármester ajándékaként 
kisorsolásra került további egy, a saját pálinkáit tartalmazó 
grátisz csomag is, melynek szerencsés nyertese ezekkel a 
finom italokkal köszöntheti szerettei, barátai körében az 
új évet.  Az ünnepséget ezúttal is látványos tűzijáték zárta.  

Péterné Kiss Petronella
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A H-B. Megyei Közgyűlés 2021. decemberi ülésén Tóth 
József polgármester a mezőőri szolgálat kapcsán kérte a 
NAK álláspontját. Szólláth Tibor a NAK megyei elnöke 
elmondta, egy településen, akarat kérdése, hogy a polgár-
mesterek mire költenek. Azt tanácsolta, hogy beszélgesse-
nek a gazdákkal, nem tartaná helyesnek, hogy a mezőőrség 
működését a NAK-nak kelljen megszervezni. Tóth József 
hozzászólásában javasolta, hogy meg kell emelni a mezőőri 
szolgálat támogatását.

 Forrás: www.haon.hu

mellett, s kifejtette, hogy ez a legbiz-
tonságosabb forgalomszabályozási 
megoldás. Béke László képviselő egy 
prezentációval illusztrálva határozot-
tan a kereszteződés közlekedésbizton-
ságosabbá tételét kezdeményezte és a 
körforgalom szükségessége mellett 
érvelt. Kovácsné Hamar Éva képvi-
selő asszony kérdésére pedig, - a kör-
forgalom kialakításáig milyen megol-
dás várható? - a hivatal műszaki iroda 
vezetője elmondta, hogy a helyszíni 
bejárás során tapasztaltak alapján a 
közútkezelő rövid távú intézkedései 
között burkolati jelek felfestésére, 
megerősítésére, illetve előjelző táblák 
kihelyezésére kerülhet sor, valamint 
megvizsgálandó és a jövőbeni tervek 
között szerepelhet esetleg a VÉDA 
kapu elhelyezése is. A képviselő-tes-
tület a napirendre vonatkozóan meg-
hozott döntésében felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a kereszteződés 
közlekedésbiztonságosabbá tétele és 
a közlekedés biztonságát sértő vagy 
veszélyeztető helyzet megszüntetése 
érdekében kezdeményezze az érintett 
közlekedési hatóságnál, a közút keze-
lőjénél és az illetékes minisztérium-
nál a forgalmi rend felülvizsgálatát és 
közlekedésbiztonságosabbá történő 
kialakítását.

A polgármesteri jelentés keretében 
tartott szóbeli kiegészítés során két 
témában adott tájékoztatást a polgár-
mester. 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésén a megye köz-

lekedési helyzetének tárgyalása során 
a felszólalásában említést tett a vasúti 
közlekedés térségi helyzetéről is.  Je-
lezte azt az áldatlan állapotot, amely 
a vasúti pálya környékén – a mintegy 
2 hektáros belterületen - illetve ma-
gában a polgári vasútállomás épü-
leteiben tapasztalható. Kérdésként 
fogalmazta meg, hogy mi a terve az 
államnak, mint tulajdonosnak a pá-
lyavonallal, melyen már 13 éve sem 
személyi, sem teherforgalom nem 
zajlik.  A MÁV regionális vezetőivel 
a helyszíni szemle során tapasztalták, 
hogy az épület borzalmas állapotban 
van, mind kívül, mind belül, mely 
helyzet megoldásra vár. A megoldás 
a MÁV felelőssége, nem az önkor-
mányzatunk feladata. 

A víziközműveket érintő változás-
ról nyújtott tájékoztatóból megtud-
hattuk, hogy a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal (a 
továbbiakban: MEKH) 2018-ban 
vizsgálatot indított a vízellátás és a 
szennyvízelvezetés szolgáltatást nyúj-
tó Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 
Szolgáltató Zrt-nél. A vizsgálat során 
megállapítást nyert, hogy a szolgál-
tató 2017. évi mérlegének gazdasági 
mutatói nem feleltek meg a jogsza-
bályi követelményeknek. Az eljárás 
következménye, hogy a MEKH köz-
érdekű üzemeltetőt jelölt ki a társu-
lást alkotó 11 település mindegyikére. 
Polgár - Tiszavasvári, Szorgalmatos 
és Hajdúdorog településekkel együtt 
– 2022. január 1-től a Nyírségvíz Zrt-

hez fog kerülni A polgármester ki-
emelte, hogy a probléma kialakulását 
nem másban, mint magában a köz-
pontosított rendszer működésében 
látja. Valószínűleg a szolgáltatóváltást 
követően sem lesz probléma az 
ivóvízellátással és a szennyvízszol-
gáltatással, mely nem biztos, hogy 
ugyan így elmondható a dolgozók 
további foglalkoztatását illetően, en-
nek érdekében további tárgyalások 
szükségesek. A szolgálató váltással 
kapcsolatos további fejleményekről 
tájékoztatni fogja az érintett vízi-köz-
mű munkavállaóit és a szolgáltatást 
igénybe vevő lakosságot.

Jóváhagyta a képviselő-testület dr. 
Borók Levente háziorvos rendelési 
idő módosítására vonatkozó kérel-
mét, így 2022. január 1-től az alábbi 
időpontokban történik a rendelés:

Hétfő 14.00 – 17.30
Kedd 8.30 – 11.45
Szerda 13.30 – 17.00
Csütörtök 8.30 – 11.45
Péntek 8.30 – 11.30 (páros hét)
Péntek 13.00 – 16.00 (páratlan 
hét)

A Fonyódligeti Üdülő  2021. évi 
üzemeltetéséről szóló szakmai be-
számoló is napirenden volt, a döntés 
értelmében 2022-ben is Egyek Nagy-
község Önkormányzata végzi az üdü-
lő üzemeltetését az Egyeki Szöghatár 
Kft. bevonásával.   

Molnár Jánosné 
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A karácsonyi dekorációs pályázat eredményei:

Adventi-koszorú kategóriában 1. helyezést ért el Kapcsos Tímea 
2. helyezést ért el a Naplemente Idősek Klubjának tagja Molnár Lászlóné

3. helyezést ért el a Naplemente Idősek Klubjának tagja Zselinszki Tiborné
Különdíjat nyert Ádámné Molnár Andrea. 

Karácsonyi térdekoráció kategóriában 
1. helyezést értek el a Rákóczi Szövetség Helyi Szervezetének tagjai

2. helyezést értek el a Naplemente Idősek Klubjának tagjai: 
Ádám Istvánné, Czirbik Lászlóné és Sándor Jánosné 

3. helyezést ért el Renténé Papp Judit és családja
Különdíjat nyert a Szedleczki család.

Gratulálunk!

Advent második felében a karácsony ünnepe egyre 
valóságosabb közelségbe került. Estéinket beragyogták 
a kivilágított épületek, terek csodás fényei. A várakozás 
érzése egyre erősebb lett a szívekben. Voltak, akik egy kö-
zösség tagjaként vagy családi körben ünnepeltek, s olya-
nok is, akik lecsendesedve készítették fel lelküket a fény 
születésére. 

December 12-én, a harmadik Adventi Gyertyagyújtó 
Ünnepség alkalmával a Naplemenete Idősek Klubjának 
népszerű karácsonyi dalokból, versekből összeállított 
műsorát tekinthették meg a város főterére ellátogatók. A 
kedves szavalatokat követően, szívet melengetően eleve-
nedett meg a színpadon egy bájos családi kép, ahogyan a 
nagymama az unokák koszorújában elmeséli az Adventi 
gyertyák történetét.  Úgy gondolom, nem kell vallásosnak 
lenni ahhoz, hogy érezzük, advent idején a legszentebb 
ünnepünkre készülünk fel. Nem szabad megfeledkeznünk 
az advent valódi küldetéséről. 

A hagyományos adventi koszorún ma egy újabb gyer-
tyát kell meggyújtani, ami kiemelkedik a többi közül. A ró-
zsaszín gyertya az örömöt jelképezi. Érdemes tehát elgon-
dolkodni azon, mi a legfontosabb, mi tesz minket igazán 
boldoggá.- hívta fel a figyelmet az igazi értékekre adventi 
üzenetében Molnár Marianna, Polgár Város Önkormány-
zatának Szociális Szolgáltató Központja nappali ellátás-
vezetője, a Naplemente Idősek Klubjának vezetője. A ba-
rátságtalan idő ellenére sokan részt vettek az eseményen, 
ahol a közösségi, kulturális élmény mellett, melengető 
forraltbor, gőzölgő tea és a Polgáriak a Városért Egyesület 
tagjai által készített ízletes, tradicionális sütemény várta a 
közönséget.   

Rendhagyó módon, idén advent negyedik vasárnap-
ján, december 19-én került megrendezésre a Városi Ka-
rácsonyváró Ünnepség, a járványügyi helyzetre való 
tekintettel szintén a város főterén. Az esemény kültéri 
körülményeihez alkalmazkodva a város kulturális, illet-
ve nevelési-oktatási intézményeinek csoportjai rövidebb 
ünnepi műsorokkal készültek erre az alkalomra. A ren-
dezvény nyitásaként a Világ-Virága Alapfokú Művészeti 
Iskola partnerintézményeként működő Polgári Vásárhelyi 

Pál Általános Iskola alsó tagozatos növendékeinek hagyo-
mányőrző előadásában, Rábaközi táncokat tekinthetett 
meg a közönség. Az ügyes kis táncosokat követően a Nap-
sugár Óvoda és Bölcsőde Kisvakond csoportjának bájos 
produkciójában a téli erdőben életre kelt csodás fenyőfák 
és szépséges hópihék karácsonyt ünneplő, vidám tánca 
varázsolt szívbéli mosolyt a résztvevők arcára. A Polgári 
Mazsorett és Táncegyüttes növendékei ezúttal is egy lát-
ványos, pomponos koreográfiával örvendeztették meg a 
jelenlévőket. Az ünnepi műsort a Polgári Vásárhelyi Pál 
Általános Iskola negyedik osztályos tanulóinak színvona-
las, verses, karácsonyra hangoló összeállítása tette teljessé, 
melyből természetesen, nem hiányozhatott a pásztorjáték 
sem.  

A rendezvény részeként ünnepélyes eredményhirdetésre 
is sor került. Ahogyan arról már az előző számban is hírt 
adtunk, az adventi időszakot megelőzően az Ady Endre 
Művelődési Központ a karácsonyvárás jegyében dekorá-
ciós pályázati felhívásokat intézett az alkotni vágyó vá-
roslakók felé, melyekre szebbnél szebb munkák érkeztek. 
Az eredmények ismertetése előtt Kovácsné Hamar Éva 
képviselő asszony, a zsűri elnökeként értékelte az igényes, 
kreatív adventi koszorúkat és térdekorációkat, majd átadta 
a helyezésekért járó okleveleket és ajándékcsomagokat az 
alkotóknak, akiknek ezúttal is szeretettel gratulálunk! 

A Karácsonyváró Ünnepség az utolsó adventi gyertya 
meggyújtásának ceremóniájával zárult, melynek részeként 
Petri Valéria hagyományőrző karácsonyi dalokkal és a kö-
zös éneklés élményével ajándékozta meg a közönséget.  Az 
ünnep alkalmából Tóth József polgármester és Dr. Tiba Ist-
ván országgyűlési képviselő köszöntötték városunk lakóit, 
majd történelmi egyházaink helyi képviselői, Maga László 
r.k. esperes, címzetes kanonok és Kovács Imre református 
lelkész osztották meg a jelenlévőkkel adventi üzeneteiket. 
Az ünnepi gondolatokat követően közösen gyújtották meg 
a szeretet gyertyáját a város adventi koszorúján.  A rendez-
vény ideje alatt a kültéri pavilonokban fűszeres forralt bor, 
tea, valamint a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület 
jóvoltából, finom bundás kenyér is vára a résztvevőket. 

Péterné Kiss Petronella

Adventi visszatekintő
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Kultúrpercek
Gyermek Táncház Polgáron

Immár ne-
gyedik éve pá-
lyáztunk sike-
resen a Csoóri 
Sándor Alap ál-
tal meghirdetett 
népművészet i 
tevékenységet 
támogató pályá-
zatra. A 2018-
ban hagyo-
m ány te re mtő 
szándékkal elin-
dított táncházak 

célja volt, hogy a gyermekek, illetve a fiatalok a vidéki településeken 
is megismerkedjenek a magyar népi kultúra legszebb hagyományaival. 
Fontos szerepet szánunk a táncházba járók közösséggé kovácsolásának, 
a néprajzi tematikájú előadásokkal, a népzenei kultúra és a jeles napok 
megismerkedésével. A néptáncok, a népszokások, a népi kézműves te-
vékenységek megismerése új távlatokat nyithat meg a gyermekek, fiata-
lok számára a közösséghez tartozás érzésének megélésében. A táncház 
megszervezésével szórakozási alternatívát is nyújtunk a résztvevő gyer-
mekek, fiatalok részére, akiknek kevesebb lehetőségük van az értékte-
remtő élő és interaktív kultúrával való találkozásra. Ebben az évadban a 
harmadikos és negyedikes általános iskolai korosztályhoz tartozó gye-
rekeket szólítottuk meg a táncházban való részvételre. Első alkalommal, 
a Csűrdöngölő zenekar Adventi műsorával és karácsonyi mézeskalács 
díszítés örömével tettük még emlékezetesebbé az eseményt. Boldogok 
vagyunk, hogy sikerült néhány örömteli percet a gyerekek arcára vará-
zsolni és ezzel is meghittebbé tenni a karácsonyvárás pillanatait. 

Bíró István
igazgató

Egy színházi előadás 
margójára

December 15-én láthattuk a Pesti Művész  Színház színészeinek elő-
adásában a Boldog Születésnapot! avagy Hatan pizsamában című víg-
játékot. 

Óriási élmény volt! A darab nem csak nevében volt vígjáték, a szó 
igaz értelmében is az volt! Két óra felhőtlen szórakozás, kacagás, móka. 
Két óra? Az nem lehet, hisz az hosszú idő! És itt ez a két óra oly gyorsan 
elrepült, hogy nem éreztük az idő múlását, mert minden másodpercet 
lekötöttek a fordulatokban gazdag mulatságos jelenetek. Benne a jól 
időzített, rendszeresen érkező poénokkal.  És ezek a poénok ültek! A 
nézők (közöttük én is) hangos hahotával jutalmazták a poénokat. 

Valahol olvastam egy életmód tanácsadó gondolatait, amelyben leírja 
mit kell tennünk, hogy harmóniában teljen el a napunk. Egyet megje-
gyeztem; naponta legalább egyszer  egy önkéntelenül felszakadó felhőt-
len kacagás. Hát most ezt a színházi előadáson megkaptuk. Egy hétre, 
vagy még többre is. 

A téma ősi, és örökérvényű. Szerelmi háromszög, több változatban. 
A színészek feledhetetlen játékával, az arcmimikáival, mozdulataival ol-
vasni lehetett a szöveget. A két óra alatt feledtetni tudta a hétköznapok 
szürkeségét, gondjait, bajait. Gyógyír volt lelkünknek!

Köszönjük!
Utóirat: Azért egy keserédes megjegyzés csak motoszkál bennem. 

Mégpedig az, hogy az előzetes érdeklődés miatt „csak” félházzal ment 
le az előadás. No comment!

 lejegyezte egy néző: Molnár János

A Föld legboldogabb napja
A közelmúltban készült el városunk számára, a „Zöld-szemlé-

let a zöld-klímáért Polgár városában” című projekt keretén belül, 
a klímaalkalmazkodást és a klímaváltozás megelőzését szolgáló, 
helyi és térségi hatású tevékenységek kereteit megadó klímastraté-
gia. A stratégia része, egy széleskörű szemléletformálási kampány 
a lakosság körében: a környezettudatos viselkedés és a társadalmi 
szintű tudásmegosztás a klímaváltozásról, a megelőzéséről, a vál-
tozáshoz való alkalmazkodásról. 

Az általános iskolások részére, a negyedik évfolyamtól a nyolca-
dik évfolyamig, fogalmazásversenyt hirdetett könyvtárunk „A Föld 
legboldogabb napja – Mit tehetünk a Földünkért?” címmel. Olyan 
írásokat vártunk, amelyek alapján a tudásuk, a mindennapi életük-
ből hozott példák és jó gyakorlatok által megismerhetjük a témához 
kapcsolódó gondolataikat, cselekedeteiket. Mindannyian felelősek 
vagyunk az üvegházhatású gázok kibocsátásáért, hiszen jóformán 
nincs olyan emberi tevékenység, amely közvetve, vagy közvetlenül 
ne járna széndioxid-kibocsátással. Ha mindenki tehet az üvegház-
hatású gázok kibocsátásáról, mindenki tehet ellene is! Erre a fel-
vetésre épült a negyedikeseknek megtartott rendhagyó könyvtári 
óra, ahol gondolatébresztő szándékkal sorakoztattuk fel közösen 
a klímavédelem szegmenseit. Beszélgettünk a szelektív hulladék-
gyűjtésről; a környezetszennyező anyagokról; a környezetkímélő 
közlekedési formákról; az energiapazarlásról; a tudatos vásárlásról; 
az innovatív újrahasznosításról és a példamutatásról. A téma feldol-
gozásához Greta Thunberg - svéd éghajlataktivista - A jövőnk most 
kezdődik című könyve szolgált alapul. 

A felhívásra összesen 17 pályamunka érkezett. A negyedik év-
folyamból 15-öt, a hatodik és a nyolcadik évfolyamból 1-1 fogal-
mazást kaptunk, melyeket a LENERG Energiaügynökség Kft. – a 
város klímastratégiájának készítője – zsűrizett. Az értékelés és vé-
leményezés megküldését követően, december 20-án került sor az 
eredményhirdetésre. 

A pályázat díjazottjai: I. helyezett - Lukács Mirkó 4.c.; II. he-
lyezett - Szabó Dóra 4.c. ; III. helyezettek - Bacsa Attila és Bacsa 
János 4.c.; Különdíjasok - Suhajda Levente és Suhajda Péter 4.a., 
valamint a felsősök, Pál Fanni Napsugár 6.c.; Sándor Dorina, Tóth 
Lara, Tóth Petra 8.b. 

A gyerekek fogalmazásai nem csak azokat a törekvéseket tük-
rözték, amiket a közvetlen környezetükben, - a családjukban, az 
iskolájukban, a városunkban – tapasztalnak, hanem érzékenyen 
reagáltak a világ egyéb földrajzi helyeinek problémáira is. 

Ahhoz, hogy a Föld napjai boldogabbak legyenek, - a Nemzeti 
Éghajlatváltozási Stratégia megfogalmazásában - feladatunk „el-
kerülni a kezelhetetlent” és „kezelni az elkerülhetetlent”. Mit ajánl 
ennek érdekében Greta Thunberg?  Fentebb említett könyvéből 
idézve: „Egyszerűen kezdd el!” 

Egyszerűen kezdjük el és lehetőségeink szerint tegyünk meg 
mindent a bolygónk védelméért! Köszönjük a gyerekek aktív köz-
reműködését és gratulálunk a díjazottaknak!

Ferenczné Fajta Mária
könyvtárvezető

Könyvtári hírek
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Karácsonyi fellépés
Ebben az évben a Kisvakond csoportot érte az a megtiszteltetés, 

hogy felléphettünk a városi Karácsonyváró ünnepségen. Lázasan 
készültünk, gyakoroltunk, karácsonyváró naptárt készítettünk. 
Bejelöltük rajta a várva várt időpontokat. December 6-án jön a 
mikulás, december 15-én óvodai karácsonyi ünnepség, december 
19-én fellépés a nagy színpadon. Minden nap egy kis csomag beraj-
zolásával számoltuk a napok múlását. Megérkezett a Mikulás, dallal 
és verssel köszöntöttük, ő pedig csomaggal ajándékozott meg ben-
nünket. Teltek múltak a napok próbáltunk, díszítettük a csoport-
szobát, karácsonyfadíszeket készítettünk. A karácsonyról beszél-
getve jókívánságokat fogalmaztunk meg és elmondtuk egymásnak 
legtitkosabb vágyainkat, kívánságainkat. December 15-e az óvodai 
karácsonyi ünnepség. Találgattuk vajon hoz-e valamit a Jézuska. A 
mi ovinkban szokás, hogy saját készítésű díszekkel ékesítjük fel az 
ovi nagy karácsonyfáját, melyet az idén a Városgondnokság, illetve 
Garzó Gabriella támogatónk ajánlott fel intézményünknek. A közös 
ünneplés után együtt bontogattuk az ajándékokat. Az idén ez még 
pompásabbra sikerült, hiszen első fellépésünket hatalmas tapssal 
jutalmazták. A Polgári Gyermekmosoly Alapítvány jóvoltából pe-
dig minden csoport ajándékot kapott. Eljött a várva várt nagy nap, a 
lámpák fénye egy kicsit elvakított bennünket, a színpadra lépve még 
anyát, apát kerestük. De aztán már csak a táncra koncentráltunk 
és a fellépés minden pillanatát élveztük. Nagyon büszkék vagyunk 
magunkra. Ha majd nagyok leszünk, még az unokáinknak is elme-
séljük, hogy egyszer egy igazi nagyszínpadon léptünk fel.

Lipcseyné Bartók Marianna 
   óvodapedagógus

ÜNNEPVÁRÁS

Intézményünk alsó tagozatán minden évben mozgalmasan telik 
a december. Ebben a tanévben is nagyon várták a gyerekek a szá-
mukra oly kedves személy, a Mikulás látogatását. A vírushelyzethez 
alkalmazkodva és a járványügyi előírásokat szigorúan betartva a 
Mikulás most krampuszai nélkül érkezett. A hatalmas puttonyában 
sok-sok édességet rejtett, melyet szétosztott a gyerekeknek, akik 
versekkel és dalokkal köszönték meg az ajándékot.

Az Egészségfejlesztési Iroda rajzpályázatot hirdetett, melynek 
témája az „Egészséges életmód, egészségmegőrzés” volt. Különbö-
ző technikával, nagyon sok rajzot készítettek a gyerekek. Az iroda 
munkatársai zsűrizték az elkészített pályaműveket és értékes nyere-
ményekkel díjazták a legjobbakat. Külön figyelmesség volt részük-
ről, hogy minden tanuló kapott oklevelet és egy kisebb ajándékot, 
mellyel minden résztvevő arcára mosolyt varázsoltak.

Több éve részt veszünk az Ady Endre Művelődési Központban 
rendezett Gyermek Táncházon. Ebben a tanévben, sajnos csak 
2021. december 21-én sikerült megrendezni ezt a hasznos és tartal-
mas eseményt. Tanulóink részesei lehettek egy nagyon hangulatos 
karácsonyi koncertnek a Csűrdöngölő zenekar jóvoltából, s ezután 
került sor egy igen mozgalmas és vidám táncházra.

Hagyomány, hogy a városi Karácsonyváró ünnepségen iskolánk 
4. évfolyamos tanulói vesznek részt. A gyerekek és a tanító nénik is 
nagy lelkesedéssel készültek, de a próbák gördülékenységét sokszor 
akadályozta egy-egy szereplő betegsége vagy a 4. osztály tanulóinak 
karanténba kerülése.

Az ünnepség előtti utolsó héten sikerült a színpadon próbálni és 
a gyerekek mindent megtettek azért, hogy a zord időjárásra nem 
figyelve egy szívmelengető műsorral kedveskedjenek városunk la-
kóinak.

Közösen énekelték a gyerekekkel, kicsik és nagyok:

„Ma a Föld ünnepel,
Ma rám talál a remény.

Angyalok dala zeng,
Szívem éri a fény.

Hóvarázsban ragyog,
Karácsony és szeretet,

Béke száll, boldogok az emberek.”

Mecseiné Gulyás Erika
intézményvezető-helyettes

Iskolánk tanulói is szerepeltek a Városi Adventi Gyertyagyújtá-
son: az elsőn a felső tagozatos énekkar Kovács Erika Krisztina irá-
nyításával, a másodikon pedig az Ezüsthíd Tanoda szervezésében, 
ahol Lukácsné Győrfi Lilla mondott köszöntőt.

A felső tagozaton a karácsony előtti mézeskalács sütésének alakult 
ki hagyománya. Idén az utolsó előtti tanítási nap délelőttjén órán-
ként más-más osztály képviselői szorgoskodhattak Kártikné Berkes 
Ida pedagógiai asszisztens és Soltészné Tóth Ibolya könyvtáros, az 
iskola konyhájában; sütötték, mintázták a mézeseket. Másnap pedig 
minden osztály kapott a süteményekből, amit osztályfőnökeikkel 
fogyaszthattak el. Az utolsó napot kis karácsonyváró műsorral indí-
tottuk: Kovács Erika Krisztina az énekkarosokkal, Petrikné Sereg Il-
dikó pedig a 6.c osztály néhány tanulójával készült verssel, énekkel.

Boldog új évet kívánunk mindenkinek!                         
Petrikné Sereg Ildikó

humán munkaközösség-vezető
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A Magyar Vöröskereszt Pol-
gári Szervezetének 2021. éve 
sem volt teljes a Covid-19 ví-
rushelyzet miatt. Elmaradtak a 
megszokott rendezvények, így 
az ahhoz kapcsolód véradás 
sem lett megszervezve. Ennek 
ellenére tavalyi évben 6 alka-
lommal került megszervezésre 
a véradás, ahol 200 fő polgári 
embertársunk jelentkezett 
donornak. Minden véradáson 

sor került az úgynevezett irányított véradásra is, ahol konkrét személyek súlyos betegségéhez 
vagy a műtéthez nyújtottunk segítséget csoportazonos vagy „becserélhető” vérrel.

A véradók napja, és a kitüntetések átadása is rendhagyó volt 2021. évben. A 2021. december 8-i 
véradás alkalmával került sor a véradók és önkéntesek köszöntésére. Véradó kitüntetésben részesült:

10-szeres: Kuczik Anikó, Nagy László • 20-szoros: Hajdú László, Varró Zsuzsa, Vámosi József
25-szörös: Badics Attila Csaba, Kis János Tamás, Polonkai Gábor

30-szoros: Horváth Kálmán, Kiss Gyula • 40-szeres: Ilisz Irma, Nagy József István
50-szeres: Szendrei Szabolcs, Szitai László, Gulyás György • 60-szoros: Pető György, Szabó Sándorné
70-szeres: Bolgár Csaba László • 100-szoros: Kun Tibor • 110-szoros: Vámosi József (Dely M. utca)

Az elismeréshez ezúton is gratulálunk, véradó tevékenységükre továbbra is számítunk.

2022.-ben tervezett véradások: 
- 2022. február 08. kedd (du.) - 2022. április 09. szombat (egész nap)

- 2022. június 09. csütörtök (de.) - 2022. augusztus 09. kedd (du.)
- 2022. október 04. kedd (du.) - 2022. december 05. hétfő (du.)

A véradás szervezésén túl egész évben folyt az adománygyűjtés és osztás a Barankovics tér 2. 
sz. alatti adománygyűjtő helyen, ahol önkénteseink fogadták a nagylelkű felajánlásokat. Ismét 
megrendeztük a Könyves Karácsonyt, ahol sokan szereztek örömet maguknak és családtagja-
iknak a kiválasztott könyvekkel. Legnagyobb sajnálatunkra a Szeretetkabát akciót nem sikerült 
megrendezni, mivel néhány személy két napon is tönkretette a kirakott kabátokat, megrongálta 
az elhelyezésükre szolgáló pavilont. 

Köszönjük a Vöröskereszt önkénteseinek, támogatóinak, partnereinek, adományozóinknak az 
egész éves munkát.

Jövőre, Veletek, Ugyanitt!
Andorkó Mihályné

vezetőségi tag

Vöröskeresztes hírek

December az adventi készülődés, a 
várakozás ideje. Karácsony közeledtével 
mindannyian megállunk egy-egy pilla-
natra a rohanó világban, és számvetést 
készítünk az elmúlt évről, felidézzük és 
elraktározzuk lelkünkben a legszebb pil-
lanatokat. A másik emberre figyelünk, és 
arra gondolunk, mit nyújthatnánk sze-
retteinknek, azoknak, akik fontosak szá-
munkra

2021. december 5-én iskolánk is képvi-
seltette magát a helyi művelődési központ 
által szervezett második városi adventi 
ünnepen. A szakács tanulóink által készí-
tett karácsonyi süteményeket kínáltuk a 
városlakóknak. A sütemények elkészíté-
sében Kovácsné Vámosi Mária oktató és 
Agócs Zsoltné iskolatitkár segített.

2021. december 21-én tartotta iskolánk 
a rendhagyó karácsonyváró ünnepsé-
gét. A tanulók lelkesen készültek az ün-
neplésre, karácsonyi díszbe öltöztették a 
tantermeket saját készítésű díszekkel és 
a karácsonyi mézeskalács illata járta át 
az iskola falait. Az ünnepi készülődés-
nek része volt az iskola karácsonyfájá-
nak érkezése, melyet hagyományosan a 
kilencedik osztályos tanulók díszítettek 
fel. Az osztályok lelkesen oldották meg 
a karácsonyi álom projektvetélkedő elő-
zetes feladatait: ünnepi plakátokat készí-
tettek idézetekkel, karácsonyi történetek 
olvasása és karácsonyi dal választása is 
feladat volt.  Mindenki örömmel várta a 
téli szünet előtti utolsó tanítási napot és 
az iskolai fenyőünnepet, melyen iskolánk 
tanulói idézték meg a karácsony varázs-
latát. A mézeskalács díszítése, karácsonyi 
képeslap készítése, játékos sportvetél-
kedő, karácsonyi TOTÓ megoldása se-
gítette a tanulók ünnepre hangolódását 
és az összetartozás, a szeretet örömének 
átélését. Az ünnepélyt közös éneklés 
zárta. Ünnepségünk zárásaként minden 
osztályt szaloncukorral jutalmaztunk 
meg. Az ünnepség után meghitt hangu-
latú vendéglátáson vettünk részt, ahol az 
iskola diákjai és oktatói által készített fi-
nomságokat kóstolhattuk meg.

Kívánjuk, hogy az öröm, a szeretet és a 
békesség, amely karácsonykor eltölt ben-
nünket, az egész év folyamán megmarad-
jon a szívünkben!

Strubáné Fenyves Anita
igazgató

ADVENT a 
JAGSZI-ban
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Így vártuk mi a Karácsonyt!
A Polgáriak a Városért Egyesület a 

2021. évet viszonylag jól zárta. A decem-
beri hónap is tartogatott feladatot a tagok 
részére. Két eseményen is részt vettünk. 
Az első a sorban, a térdíszítő karácsony-
fák közül egy fenyőfa feldíszítése. A ké-
pen is látszik, hogy elég jól sikerült. A 
karácsonyfát a szervezők engedélyével 
átadtuk egy arra rászoruló család részé-
re. Természetesen, kiegészítettük némi 
ajándékkal. Az egyesület szaloncukrot és 
házi készítésű süteményt vitt ajándékba a 
családnak.

A Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egye-
sület elnöksége minden év december első 
felében ülésezik, és meghatározza az év végi 
ünnepkör aktuális feladatait. Az aggasztó ko-
ronavírus adatok miatt, meglehetősen nehéz 
feladat előtt találtuk magunkat. 

Ott volt a hagyományos karácsonyi ado-
mánygyűjtés kérdése. Vállaljuk-e az ado-
mánygyűjtéssel járó kockázatokat, vagy 
mondjunk le erről az idén?

Az elnökség egyhangúan az adománygyűj-
tés megszervezése mellett döntött. 

A járvány miatt kialakult nehéz helyzet el-
lenére is minden lehetőséget meg kell ragad-
nunk, hogy segítsünk embertársainkon. 

Az adománygyűjtés szlogenje: „Százak szí-
ve” Polgárért!

A fertőződés kockázatát minél inkább 
csökkentve, rövidített időben, pénzadomá-
nyok gyűjtését kezdeményeztük. A befolyt 
összegből pedig élelmiszer-utalvány vásárlá-
sát terveztük.

A december 16 -17 -18-ra szervezett ado-
mánygyűjtésünk rendkívüli módon sikeres-
nek bizonyult.

Magánszemélyek és gazdasági vállalkozá-
sok álltak a kezdeményezésünk mellé, akik-
nek ezúton szeretném megköszönni a Polgári 
Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület nevében 
minden adományt, amivel ezt a nemes ügyet 
szolgálták.

Segítségükkel száztíz családnak, vagy egye-
dül élő polgári honfitársunknak tehettük ki-
csit szebbé az ünnepet.

A magam részéről szeretném kifejezni 
őszinte elismerésemet és köszönetemet min-
den önkéntes egyesületi tagunknak, akik az 
adománygyűjtés megszervezésében és lebo-
nyolításában aktív szerepet vállaltak.

Kívánok minden polgári honfitársamnak 
eredményekben gazdag, boldog új esztendőt!

Mecsei Dezső
Polgári Lokálpatrióta Mozgalom 

Egyesület elnöke

    Karácsonyi adománygyűjtés - 
kicsit másként

A másik esemény az adventi gyertya-
gyújtás alkalmából szervezett műsoron 
való aktív részvétel volt. A műsor időtar-
tama alatt és után az egyesületünk védje-
gyévé vált hájas süteménnyel vendégeltük 
meg a térre kilátogatókat. A jelenlévők 
elmondása szerint a sütemény finom 
volt, mint eddig minden alkalommal. Az 
egyesület vezetősége és tagsága nevében, 
egészségben eltöltött és sikerekben gaz-
dag boldog új évet kívánok.

Papp Imre
Polgáriak a Városért Egyesület elnöke

A Béke Vadásztársaság legutóbbi tag-
gyűlésén döntött a társaság működési 
területén, a Kasziba telepen lévő kereszt 
örökbefogadásának szándékáról. Miután 
értesültek a „Fogadj örökbe egy útmenti 
keresztet” programban gondozásba vett 
keresztekről, - amiben a Kasziba-kereszt 
nem szerepelt - a Polgári Értéktár Bizott-
sághoz fordultak és levélben kérvényez-
ték a kereszt örökbe fogadását.

Bizottságunk örömmel konstatálta, 
hogy még azok a keresztek is megtalálták 
gondos gazdáikat, mint a Basa-Rózsa-
kereszt, a Dante-kereszt, a Zsendovics-
kereszt és a Kasziba-kereszt, amelyek 
„láthatalanok”, hiszen nem a közutak 
mentén helyezkednek el.

Ferenczné Fajta Mária
PÉB elnök

A Kasziba-keresztet is 
örökbe fogadták
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Akiket újszülöttként 
köszöntünk:

Balázs Fanni Mimi

Bártfai Viktória

Dobó Adorján

Kovács Letti

Lénárt Zsófia

Pócsi Vilmos

Rácz Linett

Silye Máté

Silye Milán

Zajácz Norbert

Akiknek 
házasságkötésükhöz 

gratulálunk:

Mitru Nikolett – Burján János    

Barna Aranka Éva – Balog Zoltán József

Akiktől fájó szívvel 
búcsúzunk:

• Bártfai Bertalan élt: 62 évet

• Kovács Sándor élt: 67 évet

• Takács Károly élt: 79 évet

• Tanyi János élt: 60 évet

• Ferenci Imre élt: 84 évet

• Sándor Balázsné

szül.: Oláh Anna élt: 72 évet

• Bartók Józsefné 

szül.: Nehéz Margit élt: 94 évet

• Petrik Szabolcs élt: 23 évet

• Fenyves János élt: 89 évet

• Nagy Jánosné 

szül: Hudák Erzsébet élt: 82 évet 

• Bársony Antal élt: 61 évet

• Lukács Antal  élt: 56 évet

• Kapcsos Balázs élt: 68 évet

HITÉLET Anyakönyvi Hírek

3 gondolat 
az időről

Új esztendőt kezdtünk, ez alkalom, hogy 
elgondolkodjunk arról az értékes ajándékról, 
amit csepegtetve, pillanatról-pillanatra, perc-
ről-percre kapunk Istentől. Szent Ágoston 
híres mondása: „Ha nem kérdeznek, tudom, 
mi az idő, ha megkérdeznek, nem tudom meg-
mondani, mi az.” A döntő azonban nem az, 
hogy megmondjuk, mi az idő, hanem, hogy 
azt jól használjuk fel. 

Előre nézni! A Január hónap a római mi-
tológia kétarcú, Janus nevű istenéről kapta 
nevét. Ő az, aki egyszerre előre és hátra néz. 
Sokatmondó e kép. Az idős ember már leg-
többször hátra tekint, a múltról beszél. A 
fiatal viszont előre néz, tervez és remél. Az 
idős az évek haladtával úgy érzi, egyre gyor-
sabban rohan az idő; míg a fiatal sokszor azt 
gondolja, hogy az ólomlábakon jár és szár-
nyakat adna neki. Az első tanács, tudjunk 
előre nézni, haladni! A folyó a tengerbe fut, 
a szántó ember előre tekint, nem hátra, hogy 
egyenes-e a barázda.

Tartalommal megtölteni. Két kifejezést 
használunk, „múlik az idő” és „telik az idő”. A 
nekünk ajándékozott, de a homokóra pergő 
szemeihez hasonló fogyatkozó időt töltsük 
meg tartalommal, a lehető legjobban hasz-
náljuk fel! Megrázó Kibédi Ervin édesanyja 
halála után írt verse: „Ó mennyi mindent nem 
tettem meg! Még nem késő, te még megteheted.” 
Az idő alkalom arra, hogy javuljunk, szomo-
rú az, ha valaki egy szakadék felé rohan, majd 
abba bele zuhan. Az idő alkalom arra, hogy 
gyakoroljuk a szeretetet, horizontális és verti-
kális szinten, embertársaink és Isten iránt. Az 
idő alkalom arra, hogy munkánkat legjobb 
tudásunk szerint, szeretettel végezzük, így 
építsünk és szerezzünk örömet!

Az idő az örökkévalóság része! Kará-
csonykor ünnepeltük, hogy Isten ember lett, 
az Örökkévaló belépett az időbe. Ne feled-
kezzünk meg arról, hogy az idő az örökké-
való része. Minden percben, órában és nap 
mondhatunk „igent” vagy „nemet” rendelte-
tésünkre, de mindnyájan learatjuk azt, amit 
vetettünk, búzát vagy konkolyt. Használjuk 
fel jól az időt, mert nemcsak tenni lehet, ha-
nem nyerni is: örök életet. Az ének soraival 
kívánok Mindenkinek áldott, szeretetben, 
örömökben gazdag új esztendőt: „ez új esz-
tendőben minden ügyeinkben lehessünk Jé-
zus drága kedvében.”

László atya

Hogyan is kezdhetnénk az új évet, ha 
nem úgy, hogy hálát adunk és magasztaljuk 
a mi Urunkat és Istenünket felfoghatatlan 
szeretetéért. Hiszen Ő az, aki életünk min-
den pillanatában ott van, ott akar lenni ve-
lünk és nem feledkezik meg rólunk. Hogyan 
is kezdhetnénk az új évet, ha nem úgy, hogy 
ezek után is Őrá bízzuk az életünket, életünk 
minden területét. Sokszor esünk abba a hi-
bába, hogy csak bizonyos dolgokban szeret-
nénk Isten segítségét kérni, a többit majd mi 
megoldjuk. Aztán ahogy egyre inkább elha-
talmasodnak a dolgok rajtunk, úgy adunk át 
egyre többet és többet Istennek. Majd ami-
kor teljesen kilátástalan a helyzetünk, egye-
nesen az Úristent hibáztatjuk, hogy Ő ha-
gyott el bennünket. Pedig ez nem igaz, Isten 
a mi szabadító Istenünk napról napra gon-
dot akar viselni rólunk. Olyannyira, hogy 
„Nektek pedig még a hajatok szála is mind 
számon van tartva.” Mt 10,30 Rajtunk áll 
tudunk-e őszinte szívvel-lélekkel eléállni és 
hagyni, hogy ott legyen velünk. Ott legyen 
életünk minden területén és pillanatában, 
2022-ben. Akár először felismerve Őt vagy 
Őbenne megújulva folytatod az életed. Nem 
tudjuk mit hoz az új esztendő, de talán nem 
is ez a fontos. A legfontosabb, hogy tudjuk 
Ki az, Akinek örömünkben hálát adhatunk, 
és Akit bánatunkban segítségül hívhatunk. 
Nem kell egyedül kezdened és útra indul-
nod ebben az évben sem. Van Szabadítód, 
van Megváltód, aki történjen bármi ott áll 
melletted! Legyen ez ott a szívünkben 2022-
ben! Kívánok Isten áldásában, szeretetében, 
közelségében gazdag új esztendőt! Áldást, 
békességet!

Kovács Imre
ref. lelkész

„Áldott az Úr! Napról napra 
gondot visel rólunk szabadító 

Istenünk.” Zsolt 68,20

„Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg
Ez új esztendőben!”
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Települési oltási akciónapok Polgáron

A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség levélben kérte az önkormányzatok és a háziorvosok segítségét a január-
ban beadandó védőoltások, megerősítő oltások felvétele érdekében.
A háziorvosok az alábbi napokon és időpontokban oltanak:

Dr. Borók Levente       2022. január 21-22. (péntek-szombat)
Dr. Nagy Zsuzsa          2022. január 21-22. (péntek-szombat)
Dr. Molnár Tibor         2022. január 21-22. (péntek-szombat)
Dr. Székely Csaba        2022. január 14-15. (péntek-szombat)

Pénteki napokon történő oltás az adott háziorvos rendelőjében 14-18 óra között, míg a szombati oltás a Védőnői Szol-
gálat utcáról megközelíthető helyiségeiben 10-18 óra között történik. A háziorvosok jelzése alapján az önkormányzat az 
oltóhelyre történő eljutásban segítséget nyújt. Kérjük, minél többen éljenek a lehetőséggel saját maguk és hozzátartozóik 
érdekében!

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

Lapzárta: minden hónap 1-jén.
Felelős kiadó: Polgár Város Önkormányzata • Főszerkesztő: Bíró István • Szerkesztőség tagjai: Ferenczné Fajta Mária, Nagyné Erdei Judit, Péterné Kiss Petronella 

• Hirdetés: 52/573-420 · polgartarshavilap@gmail.com • Grafika, tördelés, nyomda: GraFol Print Kft. · Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 5.
Terjesztés: Polgármesteri Hivatal, Polgár • ISSN: 1217 - 8799 

Közzétéve: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár honlapján/mkkpolgar.hu/ és a Facebook oldalán. 
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!



2022. január PolgárTárs 11. oldal

Tájékoztatjuk, hogy 2022. január 1-től a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, BajcsyZsilinszky út 
52.,) által - hivatalból indított - közérdekű üzemeltető kijelölési eljá-
rás keretében a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. végzi a korábban Hajdúkerületi 
és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (HBVSZ Zrt.) által ellátott 

Tiszavasvári, Szorgalmatos, Polgár, 
Hajdúdorog települések

víziközműveinek üzemeltetését.
A Társaság legfontosabb célja, hogy az ellátott települések fel-

használói részére szolgáltatásait jó minőségben, hatékonyan, az igé-
nyeket figyelembe véve teljesítse. Továbbá, mindent megtesz annak 
érdekében, hogy az üzemeltetés átvétele zökkenőmentes legyen, s az 
érintett települések ellátása ezután is folyamatos maradjon. Az üze-
meltetést az átvételt követően is az Önök által ismert szakemberek 
végzik, ám ezt 2022. január elsejétől a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. köteléké-
ben valósítják meg.

Tájékoztatjuk, hogy: 
•  megfelelő szakemberekkel a továbbiakban is gondoskodunk 
•  a folyamatos üzemeltetésről, karbantartástól, hibaelhárításról,
•  közüzemi szerződéskötésről, számlázásról, ügyfélszolgálat mű-

ködtetésről,
•  akkreditált laboratóriummal ellenőrizzük és biztosítjuk az ivóvíz 

és az elvezetett, tisztított szennyvíz minőségét,

TISZTELT LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓ!

A közüzemi ivóvíz és csatorna szolgáltatói tevékenységet az álta-
lános szerződési feltételeket rögzítő hatályos Üzletszabályzat szerint 
végezzük, mely elérhető honlapunkon: www.nyirsegviz.hu oldalon.

Az Önnél beépített vízmérőt évente egy alkalommal olvassuk le, 
melynek pontos időpontjáról a leolvasást megelőző utolsó számlá-
ban – 5 napos időtartam megjelölésével - tájékoztatjuk. Amennyi-
ben a leolvasó munkatársunk az előzetesen jelzett időpontban nem 
tudta leolvasni a vízmérőjét, értesítést hagy a levélszekrényben, 
vagy más fellelhető módon.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2022. január 1-től – a HBVSZ Zrt. által át-
adott mérőállástól – számlázza a víz- és csatornadíjat. Mérőállás 
közlést nem kérünk, mert a részszámlákon számlázott mennyisé-
get minden esetben az Ön tényleges fogyasztásából állapítjuk meg. 
Ha a tényleges fogyasztása az előző évihez képest változik, kérje az 
átlag módosítását az ügyfélszolgálatokon, illetve írásban. 

A számla összegét bankszámláról utalással, bankkártyával, illetve 
a megszokott fizetési mód szerint csekken is fizetheti a postán. Ha 
Ön korábban bankszámláról fizette számláját, akkor külön levél-
ben tájékoztatjuk a módosítandó adatokról, melyeket számlavezető 
bankjánál kell megadnia. 

Figyelmébe ajánljuk a saját e-számla szolgáltatásunkat, melyet 
e-mail címének megadásával tud igényelni.

A víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyeit a továbbiakban 
az alábbi ügyintézési helyeken intézheti:

Település Tiszavasvári Polgár Hajdúdorog

Cím: 4440 Tiszavasvári,
Ady Endre utca 8.

4090 Polgár
Kiss Ernő utca 1.

4087 Hajdúdorog
Fehértói útfél

Telefonszám: 42/275-425 52/391-837 52/389-844

E-mail cím 
HBVSZ Zrt. 
ügyek:

tiszavasvari@hbvsz.hu polgar@hbvsz.hu hajdudorog@hbvsz.hu

E-mail cím 
NYÍRSÉGVÍZ 
Zrt. ügyek:

ügyfel@nyirsegviz.hu ügyfel@nyirsegviz.hu ügyfel@nyirsegviz.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-15,30 óráig
Kedd: 8-15,30 óráig
Szerda: 8-12 óráig

Csütörtök: 8-12 óráig
Péntek: nincs

Hétfő: 8-12 óráig
Kedd: 8-12 óráig

Szerda: 8-12 óráig
Csütörtök: 8-16 óráig

Péntek: nincs

Hétfő: 8-15 óráig
Kedd: 8-15 óráig

Szerda: nincs
Csütörtök: 8-15 óráig

Péntek: 8-12 óráig

Ivóvíz hiba 
bejelentés: 42/372-547 52/391-837

20/610-1855
52/389-844;
20/567-7320

Szennyvíz hiba 
bejelentés: 30/303-6123 52/704-351

20/622-3600
52/389-844;
20/567-7320

Telefonszámok

Ügyfélközpont 
Nyíregyháza 42/523-623

Ivóvíz hibabejelentés 42/523-600

Csatorna hibabejelentés 42/523-600

Telefax 42/523-610

Internet elérhetőség

Honlap www.nyirsegviz.hu

E-mail cím ügyfel@nyirsegviz.hu

Levelezési cím 4401 Nyíregyháza, 
PF. 290.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szolgáltatás-
sal, számlázással, fizetéssel kapcsolatban esetle-
gesen felmerülő reklamáció a fenti ügyintézési 
helyeken, valamint a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. alábbi 
elérhetőségein intézhető: 

TISZTELETTEL:
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

az Ön vízszolgáltatója



Újévköszöntő  2022.


