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„A világot szebbé teheted,! ha kevesebb az
önzés és több a szeretet.”
Jobb idő köszönt be, ha nem csupán a virágok, növények növekedését figyeljük, hanem magunk is növekedhetünk az Ég felé,
Isten felé.
Részlet Maga László esperes, címzetes kanonok írásából

A Polgári Ezüsthíd Tanoda diákjai és nevelői megemlékeztek
az 1848/1849-es Forradalom és Szabadságharc 173. évfordulójáról

Jézus Krisztus betöltötte azt a küldetését és
feladatát, amiért az Atya Isten elküldte erre
a világra. Elkészítette számunkra a legfőbb
jót, amit csak el tud képzelni az ember. Már
nem vagy egyedül, nem kell minden egyes
nap úgy érezned, nincs kihez fordulni.
Részlet Kovács Imre lelkész írásából
Hívogató a Polgár Vásárhelyi Pál Általános Iskola
alsó tagozatára

A tartalomból:
• Városházi hírek
• Március 15.- re emlékeztünk
• Tavaszi gondolatok – A jobb idő várása
• Jézus mondta: „Én vagyok a feltámadás és az élet”
• Hívogató
• Az elengedés és a gyász
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Városházi Hírek
Március hónapban került sor a rendőrség, a polgárőrség és a mezei
őrszolgálat éves beszámolójának elfogadására, mely anyagokat megismerték a képviselők és a bizottsági tagok.
Dr. Vincze István r. alezredes, Hajdúnánás Rendőrkapitányság vezetője anyagában kiemelte, hogy az elmúlt évi munkájukat jelentős mértékben határozata meg a koronavírus járvány következtében a rendőrségre
háruló feladatok végrehajtása. Az így kialakult jelentős többletfeladataik mellett továbbra is törekedtek a napi szolgálati feladataik ellátásra, a
rendelkezésre álló erők és eszközök hatékony alkalmazásával az állandó
közterületi rendőri jelenlét biztosítására, a bűncselekmények megelőzésére, a jogbiztonság megteremtésére és a közlekedésbiztonság szavatolására. 2020-ban Polgár területén kirívóan durva, a lakosság jelentős részét
nyugtalanító, a társadalomra kiemelten veszélyes bűncselekmény nem
fordult elő. Az anyag tartalmazza, hogy a bűnözés struktúrájában Polgáron sem következett be lényeges változás, a regisztrált bűncselekmények
döntő többsége a vagyon elleni, a köznyugalom elleni, valamint az élet, a
testi épség és az egészség elleni bűncselekmények csoportjába tartozik. A
fő kategóriákon belül továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények fordulnak elő a legnagyobb arányban. a gyakoriságuk alapján legjellemzőbb
bűncselekmények a lopás, a testi sértés és a garázdaság.
A beszámoló részletesen, számadatokkal alátámasztva mutatja be városunk 2020. évi közbiztonsági helyzetét, mely megismerhető a www.
polgar.hu weboldalon. A város közrendjének témájához illeszkedve
nyújtott tájékoztatást éves tevékenységéről a Polgári Polgárőr Egyesület.
A szakmailag országosan is elismert civil rendvédelmi egyesület 28 éve
áll a lakosság szolgálatában, jelenleg 60 fő tagsággal.
Az egyesület fő célkitűzése a bűnmegelőzés, a városban élő emberek
közrend nyugalmának fokozása, a bűnelkövetések és szabálysértések
megakadályozása, visszaszorítása. Az elmúlt év az egyesület munkájában is változást hozott, mivel a járványhelyzetben meghozott országos

és helyi védelmi intézkedések betartásának ellenőrzése is a mindennapos feladatuk részévé vált. Az általános iskola kérésére közreműködtek
az online oktatásban részt nem vevő diákok felkeresésében, a kimaradás okának felderítésében. A mezei őrszolgálattal közösön folytatott
járőrözés keretében több illegális hulladéklerakót sikerült felderíteni és
ezekről jelzéssel éltek a hatóság felé.
Az elmúlt egy év alatt összesen 5.560 munkaórát töltöttek szolgálattal.
Felkérésre figyelőszolgálatukkal továbbra is készséggel állnak a lakosság
rendelkezésére. Ezúton is köszönet önzetlen munkájukért! Az egyesület
tájékoztató anyaga megtalálható a www.polgar.hu weboldalon.
2016. január 1-től működik városunkban a mezei őrszolgálat. A mezőőrök, a hét minden napján teljesítenek szolgálatot gépjárművel, illetve területtől függően gyalogosan. Részt vesznek vadkár megelőzésében,
tanyákon élők segítésében, vad-gépjármű ütközésekor, tűzeseteknél a
tűzoltók gyors és pontos helyszínre jutásában, föld kiméréseknél, birtok viták ledokumentálásában. A helyi rendőrséggel együttműködési
megállapodás keretében végeznek közös járőrszolgálatot. Ezen túlmenően rendszeresen szolgálatokat szerveznek a helyi polgárőrséggel, a
közterület-felügyelettel a természetvédelmi őrszolgálattal. Folyamatos
a kapcsolattartás a polgári gazdákkal is, legyen az betakarítási időszak,
vagy éppen dűlőút helyreállítási feladat.
A mezei őrszolgálat vezetője megfogalmazta, hogy nagyon fontos
a szervezet életében a „közös hang” megtalálása a természetben járó,
és ott élő, gazdálkodó személyekkel. Hisz legtöbb esetben a célok közösek, mert aki a természetben jár attól elvárható, hogy környezet ne
romoljon, hanem fejlődjön és megmaradjon az utókornak. Legyen az
gazdálkodó, horgász, vadász vagy természetjáró. Ezzel a céllal járják a
mezőőrök nap, mint nap a polgári külterületet. A beszámoló teljes terjedelmében megtalálható a www.polgar.hu weboldalon.
Molnár Jánosné

Polgár Város 2021. évi költségvetéséről
Nem szokásos módon került elfogadásra városunk 2021. évi költségvetése, mivel a fennálló veszélyhelyzetben a képviselő-testület nem
ülésezhet, így a törvény értelmében a polgármesternek kell meghoznia
a döntést. Az elfogadást két hónapos előkészítő munka előzte meg, hiszen nagy kihívást jelentett, hogy csak egyensúlyban lévő költségvetést
lehet elfogadni. Forrásbiztosítás szempontjából a kötelező feladatok
elsőbbséget kapnak, míg az önként vállalt feladatok finanszírozására
csak a kötelező feladatok maradéktalan teljesítése után kerülhet sor. De
nézzünk néhány számadatot:
A 2021. évi költségvetés bevételi-kiadási főösszege 2.499.871.510 Ft.
Polgár Város Önkormányzata és intézményei általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összege ezévben
621.854.058 Ft. Visszatekintve az előző évi költségvetés bevételi főös�szegére látható, hogy az 3.259.570.897 Ft volt, melyhez a központi költségvetési támogatás összege 658.144.414 Ft volt. A számadatból is látható, hogy az idei év tervezett főösszege kevesebb mint a tavalyi évben
volt. Miből adódik ez? A legnagyobb fejlesztési cél, a szennyvízberuházás megvalósult, így mint költségvetési tétel ez évben már nem szerepel sem a kiadási sem a bevételi oldalon, ugyanakkor a folyamatban
lévő beruházásokhoz a korábbi években elnyert pályázati támogatások
továbbra is része a költségvetésnek. A városüzemeltetés területén az érvényben lévő kormányzati intézkedések okán bérleti, illetve térítési díj
emelése nem volt lehetséges, illetve egyes területeken bérleti díj nem is
volt beszedhető. A gépjárműadó elvonása 21 millió Ft bevétel kiesést
okozott, a szolidaritási adó kivetése a város esetében 33,5 millió Ft költségvetési finanszírozás elmaradást jelent. Bizonytalan az iparűzési adóbevétel ez évre tervezett összege is, valamint a kommunális adóból is 10
millió Ft-tal csökkent a bevétel.

Pályázatok előkészítésére és projektek megvalósítására 51.100.000 Ft
összegű céltartalékot tartalmaz a költségvetés. Ebből útépítés önerőként 10.000.000 Ft, TAO pályázathoz önkormányzati rész 6.100.000 Ft,
kempingfejlesztésre LEADER pályázat önerőként 15.000.000 Ft, illetve
folyamatban lévő pályázatok megvalósításához 20.000.000 Ft szerepel
a tervadatban. Cél a megkezdett beruházások megvalósítása mellett új
fejlesztések előkészítése.
Az önként vállalt feladatokat is át kellett tekinteni, mint pl. a fiatalok lakáshoz jutásának támogatása, a szociális támogatások köre vagy a
nagy városi rendezvények és fesztiválok sora. A tervek szerint a strandfürdő üzemeltetése vállalkozói konstrukcióban valósul meg a jövőben.
Az önkormányzati rendszer 300 főnek ad munkalehetőséget, benne
160 fő köztisztviselő, közalkalmazott, MT jogviszonyban dolgozó, valamint 30 fő intézményi hosszútávú közfoglalkoztatott és 102 fő a start
közmunkaprogram foglalkozatottja.
A megvalósult beruházások pénzügyi lezárása még az önkormányzat
előtt álló feladat, pl.: szennyvíz hálózat. Ez évben kiemelt jelentőségű
feladat a folyamatban lévő beruházások megvalósítása: kerékpárút,
Papp-tanyához vezető út, kemping fejlesztés, faházak, szálláshelyek
felújítása. A költségvetés három adósságot keletkeztető ügyletet tartalmaz, ami a fejlesztésekhez szükségszerűen kapcsolódó beruházási
hitel: konkrétan a TOP kerékpárút megépítéséhez, Mátyás útra benyújtott BM pályázathoz, Papp tanya útjának VP fejlesztéséhez.
Bár a költségvetést nem megszokott módon tárgyalta a képviselőtestület, de azt a képviselők és a bizottsági tagok megismerték, hiszen
a tervezet kidolgozása velük folyamatosan egyeztetve történt és az a
törvény által előírt határidőre teljes egyetértésben került elfogadásra.
Molnár Jánosné
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Március 15. a polgári események tükrében
Az Ady Endre Művelődési Központ és
Könyvtár 2021. március 15-én, online ünnepi műsor-összeállítással és koszorúzással
emlékezett meg az 1848/49-es Forradalom és
Szabadságharc hőseiről az esemény 173. évfordulója alkalmából.
A továbbra is fennálló járványhelyzet és az
ebből eredő szabályozások sajnos, az online
térbe kényszerítik a nemzeti ünnepeinkről
való megemlékezést is. Mégis fontos, hogy valamilyen formában - legyen bár az a virtuális
tér - együtt ünnepeljünk. A szabadságért és
függetlenségért vívott harcaink sorában 1848.
március 15. jelentősége vitathatatlan. Szimbólumává vált a nemzet szabadságra, fejlődésre,
modernizációra való törekvésének. Megemlékező műsorunkban az előző évek ünnepeinek
fotóválogatását követően Makó Kristóf történész mondott ünnepi beszédet.
Tökéletesen felépített, rendkívül informatív
előadásában, az országos események mellett,
a helyi történéseket ez idáig sosem hallatott
részletességgel szemléltette. Mindezek tükrében megismerhettük városunk, őseink szere-

pét a Szabadságharc eseményeiben. „Polgárra
1848. június elsején érkezett meg Horváth
Pál toborzóbiztos, aki a városban egész nap
toborzott, a fiatalokat pálinkával kínálták,
a messze földön is híres polgári cigányzenészek pedig egész nap húzták a nótát a város
főterén. (…) Polgár december 10-ig már 40
újoncot küldött be a 10. honvédzászlóaljhoz,
így még mindig tartozott 11 fővel, amit végül
csak 1849. január 22-én tudott teljesíteni. (…)
Kossuth levelet küldött Asbóth Lajos alezredesnek melyben kifejtette, hogy ha az ellenség
át akar kelni a Tiszán, úgy azt legkönnyebben

Polgárnál tehetné meg, ezért Polgár a háború szempontjából kulcsfontosságú városnak
tekintendő. Kossuth elrendelte, hogy a városban állomásozó Grisza százados és csapata
maradjon a helyén, továbbá jó szellemű nemzetőrséggel erősítsék meg a város felügyeletét. (…)1849 januárjáig a harcokban három
polgári születésű honvéd vesztette életét:
Pálnok József, Bódi István és Tóth János. Ők
valószínűsíthetően részt vettek a Schwechat-i
csatában és ott veszthették életüket a magyar
szabadság kivívásáért. ” –hallhattuk Makó
Kristóf tolmácsolásában az eseményeket. Az
ünnepi műsor-összeállításban a forradalom
érájában íródott neves költők verseit Asztalos
Barbara és Juhász Kristóf előadásában hallgathatták meg a kedves nézők.
Március 15.-én, a tavalyi év ünnepéhez hasonlóan a város önkormányzata, intézményei,
pártjai és civil szervezetei a csoportosulásra vonatkozó szabályokat szem előtt tartva,
egyénileg helyezték el a megemlékezés koszorúit a Barankovics téri emlékoszlopnál.
Péterné Kiss Petronella

Tavaszköszöntő

A tavasz, a természet ciklikus újjászületésének időszaka, melyhez számos vallási
és világi esemény fűződik. A néphagyomány rendkívül gazdag emlékeket őrzött
meg az elmúlt évszázadokban, melyek
közül az egyik legismertebb szokás a májusfa állítása volt. A kereszténység előtti tavasz-szimbólum középkori vallásos
magyarázatai pl. Fülöp apostol szerencsés
megmenekülését, majd a keresztfán szenvedett vértanúságát, mások Jakab apostol
vértanúságát említik a májusfa-állítás szokásának magyarázataként. A XV. sz.-tól

kezdődően szólnak forrásaink a májusfa
állításáról, a szokás azonban bizonyosan
régibb. A májusfa sudár, a törzsén gallyaitól megtisztított, hegyén lombos fa, vagy
szép növésű ág, mely a fiatalság, az újjászületés és a szerelem szimbóluma. A hagyomány szerint a májusfát április 30-ról
május 1-re virradóra, az éj leple alatt, vagy
kora hajnalban díszítették. Voltak kisebbek és nagyobbak is, de általában mindegyikre színes szalagokat kötöztek. A
májusfaállítás az udvarlási szándék kifejezésére szolgált. Csoportba verődve érkeztek a fiatal legények a lányos ház elé, közös
erővel cipeltek a helyszínre egy magasabb
fát, melyet beástak a földbe. Volt, hogy a
kerítéshez rögzítették, hogy ne dőljön el.
Tarka szalagok mellett finom csemegékkel
dekorálták a házban lakó lánynak. A fát,
az egyik ifjú kiszemeltjének, vagy kedvesének háza elé állították. Mivel a májusfa a
szerelem szimbólumaként az érdeklődést,
a szándékot jelölte, a lány büszke lehetett,
hogy májusfát kapott. Ha egy ház előtt
több fa is állt, az megmutatta, hogy egyszerre több legény is erősen érdeklődik a
hajadon iránt. Ilyenkor versenyre keltek a
lány kegyeiért.
Az is előfordult, hogy a legények megpróbálták egymás májusfáját ellopni, így
viccelődve, vagy nehezítve a másik dolgát.

A májusfaállítás szokásának két formája ismert: az egyik a lányos házakhoz
vitt májusfa, a másik a középületek, kocsmák előtt felállított közös májusfa. A fákat mindkét esetben a legények, legénybandák állították, és díszíttették fel. Sok
helyütt pünkösdkor, vagy május végén
„kitáncolták” a fát, vagyis a fa kidöntése általában ünnepség, ügyességi versenyek, táncmulatság keretében, muzsikaszó mellett történt, melynek szertartásos
mozzanata volt a fa körültáncolása, és a
májusfára mászás. Különösen nehéz volt
a lehúzott kérgű, magas fát megmászni.
Azé lett a tetejére erősített ital, akinek ez
sikerült. Az ügyességi verseny győztese
éppúgy lehetett pünkösdi király, mint legénybíró, vagy a bálokat, mulatságokat
rendező első legény. A májusfaállítás még
mindig divatos szokás néhány helyen. Az
elmúlt évtizedekben Polgáron is élt még
ez a szokás a fiatalok körében. A tavasz itt
van és fiatalok is akadnak szép számmal. A
szerelmi vonzódást, kötődést még a covid
vírus sem tudja befolyásolni. Reméljük a
kurázsi sem veszett ki a legényekből, és
az idő is közeledik. Azaz bizakodhatunk
e szép szokás megjelenésében?! Majd kiderül.
Bíró István
főszerkesztő
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Helyi alkotók tollából
Hollóné Varga Irén

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) Polgár településen önkéntes
adatszolgáltatáson alapuló lakossági
adatfelvételeket hajt végre, a korábbi
évek gyakorlata szerint.
Az adatfelvétel nyilvántartási száma:
2154 Háztartási Költségvetési és
Életkörülmény Adatfelvétel,
éves kikérdezés – 2021. április-május
Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Statisztikai Elemző
Központ Kft. fényképes igazolvánnyal
ellátott kérdezői végzik. A járványügyi
helyzetre tekintettel lehetőség lesz a
telefonon keresztüli választásra, illetve
online kitöltési lehetőségre.

A válaszadásra kijelölt háztartások
kiválasztása véletlenszerű mintavétellel
történik az ország különböző településein.
Az adatgyűjtéssel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a +36
80/200-766-os telefonszámon, illetve a
lakinfo@ksh.hu e-mail címen.
Az adatgyűjtés módszertanával és
a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon
Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági
adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.
dr. Sivák Anita, jegyző

Lüktetnek a színek
A kék vészjóslóan előre
domborodik az égről.
A pirosas sárga villámok
átszabdalják a csendet.
Feketeség lepi el az embereket.
Sikolyra mozdulnak az ajkak,
a szemek vakon, látatlanul tapogatnak.
A kezek védelmezőn borítják arcukat.
A félelem színe a felbolydult embersereg
szürke masszája, mely
tengerként hömpölyög a világban.
Az idő halad, életünk egyre fogy.
Felettünk az égbolt keskenyebb lesz,
kéksége elfoszlik és szürke színe ráfolyik
arcunkra...
Kihalt minden.
Szó, mosoly, szerelem… hol vagytok?
A megmaradt nap sugara
késpengeként szabdalja
véresre életünket...
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SULI HÍREK
HÍVOGATÓ A Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola alsó tagozatára

A Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola alsó tagozata a Móricz
utca 3-5 szám alatt működik. Ide várjuk a leendő első osztályos tanulókat. Sajnos a kialakult járványügyi helyzet miatt ebben a tanévben elmaradtak az óvoda-iskola átmenet programjai, így a „Nyitott
Kapuk Napját” sem tudtuk megrendezni. Mégis fontosnak tartjuk,
hogy betekintést nyerjenek a kedves szülők és gyerekek az itt folyó
életbe.
Az alsó tagozaton egész napos oktatási forma kereteiben zajlik a
tanítás. Mit jelent ez? A nap folyamán délelőtt és délután is vannak
tanítási órák, s a fő tantárgyakat önálló tanulás követi, mikor a gyerekek el tudják készíteni illetve, gyakorolhatják az aznapi tananyagot. Ez az időbeosztás jobban megfelel a tanulók életkori sajátosságainak és megkönnyíti az óvodából az iskolába történő átmenetet.
Szakvizsgázott pedagógusaink irányításával figyelmet fordítunk
a tehetséggondozásra, s szép eredménnyel szerepelnek tanulóink
helyi és megyei versenyeken egyaránt. Természetesen a lassabban
haladó kisgyerekek esetében is hatékony fejlesztőmunka folyik fejlesztőpedagógusok, logopédus és pszichológus bevonásával.
A szabadidő hasznos eltöltésére lehetőséget adnak azok a szakkörök, melyek iskolánkban működnek. Harmadik éve a Hajdúböszörményi Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett

Pénzügyi és vállalkozói témahét a JAGSZI – ban
2021. március 1-5.
A Pénzügyi hét keretén belül iskolánkban online feladatokra
invitáltuk tanítványainkat. Youtube videó segítségével a bankszámla nyitásról, bankkártya igénylésről és használatáról tudhattak meg hasznos információkat tanulóink. Betűháló segítségével
20 db – az üzlettel, gazdasággal kapcsolatos kifejezéseket kellett
keresniük pl. deviza, részvénytársaság, kötvény stb. Keresztrejtvény is a feladatok között szerepelt, melynek megoldása GAZDÁLKODÁS volt. A tanulók szeretnek rajzolni, így pénzügyi
tudatosság témában plakátot kellett készíteniük és fotóként elküldeni. Kovács Viktória 11. évfolyamos pincér tanuló készítette
a mellékelt plakátot.
Az osztályok aktívak voltak a feladatok megoldásában, több
osztály is maximális pontszámot ért el: 3/11 KV, 12/A, SZH/2.
Gratulálunk az osztályoknak!

tagozataként zongora és furulya oktatása történik heti két alkalommal, melyre egyre többen jelentkeznek a zene iránt érdeklődő gyerekek. A Világ Virága Alapfokú Művészeti Iskola heti rendszerességgel tart néptánc oktatást, melyen a gyerekek nagy lelkesedéssel
vesznek részt. Azoknak a tanulóknak, akik inkább a csendesebb,
nyugodtabb környezetre vágynak kínáljuk a jóga szakkört, mely
segíti az önuralom gyakorlását, támogatja a fegyelmezettséget. A
sportot kedvelők jelentkezhetnek szivacskézilabdára, focira vagy
karatéra. Jól felszerelt informatikatermünkben évfolyamszinten
média szakkört tartunk az érdeklődő gyerekeknek. A tanulást segítik azok a tanulói tabletek, melyekhez pályázat útján jutottunk
hozzá és hasznos támogatói egy-egy interaktív óra megtartásának.
Aki régen járt iskolánkban szinte rá sem ismerne, hogy mennyit
szépült és modernizálódott. Teljesen megújult a vizesblokk, szinte
minden tanteremben modern iskolai bútorzat, interaktív tábla várja a tanulókat. Az iskola udvarán található műfüves pályán lehetőség van a testnevelés órák és a szabadidős tevékenységek megvalósítására. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a városunkban működő
partnerintézményekkel. Tanulóink gyakran szerepelnek városi rendezvényeken. A szülőknek lehetőséget biztosítunk a napi kapcsolattartásra gyermekük pedagógusával, akik minden esetben segítséget
adnak a gyermeküket érintő iskolai nevelési-oktatási kérdésben.
Kedves Szülők, Kedves Gyerekek! Szeretettel várunk benneteket a
Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolába.
Mecseiné Gulyás Erika
intézményvezető-helyettes

Digitális témahét a JAGSZI – ban
2021. március 22-26.
A digitális témahét is online valósulhatott meg a közelmúltban.
A wordwall alkalmazás segítségével kreatív feladatokat kellett
megoldaniuk a tanulóknak. A feladatok között szerepelt labirintus, matematikai párkereső feladat, szólások, képfelismerés, országok és fővárosok párosítása. A tanulóknak nem jelentett gondot
a játékos feladatok megoldása. A digitális témahét feladatait a 11
KV osztály oldotta meg a legeredményesebben. Gratulálunk az
osztálynak!
Jelenleg a digitális oktatás mindennapjaiban sokat használják a
kollégák ezeket a játékos online végezhető feladatokat a tananyag
elsajátítására vagy éppen számonkérésre. A mai online oktatás
kihívás mind az oktatónak, tanulónak és szülőnek egyaránt. Iskolánk elkötelezett az oktatók és tanulók IKT kompetenciájának
fejlesztése iránt és ehhez biztosítja a megfelelő infrastrukturális
hátteret is. A közelmúltban, iskolánkban is kiépítésre került az
EFOP-3.2.4-16-2016-00001 számú Digitális kompetencia fejlesztése című projekt keretében az EDUROAM rendszer, mely teljes
vezeték nélküli internet lefedettséget biztosít iskolánk épületeinek
az oktatási célra szolgáló helyiségeiben. Iskolánk minden oktató
számára laptopot, tabletet biztosít a digitális oktatás megvalósításához. Igény szerint tanulóinknak is biztosítunk asztali számítógépet az otthoni tanuláshoz, felkészüléshez.
Strubáné Fenyves Anita
igazgató
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CIVIL ÉLET POLGÁRON
Rendhagyó Nőnap a
Lokálpatriótáknál!
Az egyesületünk minden tavasszal nagy
várakozással tekint a nőnapi ünnepségünkre. Már jó előre lefoglaljuk a művelődési
ház nagytermét, és megkezdődik a visszaszámlálás. Férfitársaimmal hozzákezdünk
az ünnepség megszervezéséhez.
Először a meghívót tervezzük és készítettjük el, amin jellemzően az előző évi nőnapi fotóival csinálunk kedvet a meghívottaknak. Már kedves hagyomány, hogy erre
a rendezvényünkre meghívjuk a Magyar
Vöröskereszt polgári szervezetének tagjait
is. Velük gyakran munkálkodunk együtt,
közösen szervezzük a hagyományosnak
számító karácsonyi adománygyűjtést is.
Közben elkezdődik a program összeállítása. Az elnöki köszöntő után, rendszerint
egy rangidős férfitársam méltatja a nők
fontos szerepét a társadalomban és a magánéletben. Aztán következik a „műsor”!
Az utóbbi években mi férfiak csaptunk fel
alkalmi előadóknak az egyesület hölgyei
számára. Persze ahhoz, hogy némiképpen
„színpadképesek” legyünk, hetekkel a nagy
nap előtt elkezdődik a felkészülés. Igyekszünk egy vidám prózai és zenés műsort
előadni kedves hallgatóságunknak.
Már a próbák is remek csapatépítő tréningek. Sokat nevetünk a bakikon a felkészülés során, hiszen az élet különböző
területeiről érkező lokálpatrióta uraknak
meglehetősen idegen a színpad világa. Hamar rájön mindenki, hogy nem is olyan
könnyű ez a ”könnyű műfaj”.
Aztán eljön a nagy nap. A színpad előtt
ott sorakoznak a cserepes virágok. A széksorok lassan megtelnek ismerős arcokkal,
kíváncsi tekintetekkel. Vajon milyen lesz az
idei Nőnap?
Aztán a fiúk csapata igyekszik a lehető
legjobban helytállni a színpadon. A reper-

Az Őszirózsa hírei

toár széles. Van itt próza és zenei produkció, sőt még tánc is. A hölgyeink remekül
szórakoznak, és rendszerint fergeteges
tapssal jutalmazzák az előadásunkat. Az
alkalmi előadók azután virággal köszöntik az ünnepelteket. A nőnapi ünnepség
állófogadással zárul, ami remek alkalom a
jóízű beszélgetésekre az élmények felidézésére. Az ünnepi menüt mindig kiegészítik
a jóféle sütemény-költemények, amit erre
a jeles alkalomra a hölgyeink készítenek és
kínálnak.
Így zajlik a Lokálpatrióta Nőnap, vírusmentes normál „békeidőben”.
Az idei nőnap sajnos teljesen másként
alakult. Február elején már látható volt,
hogy a szokásos nagyrendezvényünket, a
bevezetett járványvédelmi intézkedések
miatt nem tudjuk megtartani.
Így a polgári mezőgazdasági közmunka programtól, többféle virágból készített
nagycserepes virág kompozíciókat rendeltünk.
Nőnap előtt férfitársaimmal virágfutárnak álltunk. Otthonukban kerestük fel az
ünnepelteket, és ott adtuk át a virágot és
köszöntöttük a hölgyeket.
Őszintén remélem, hogy jövő ilyenkor vis�szakerül végre az életünk a megszokott mederbe, és vele az igazi Lokálpatrióta Nőnap is.
Mecsei Dezső
elnök

Az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület elnöksége is keresi az alternatív találkozási pontokat
tagjaival. Ha már a személyes találkozásokra
nincs lehetőség, korunk technikai vívmányait
kihasználva igyekszünk tartani a kapcsolatot
tagjainkkal. Még a harmadik hullám beindulása előtt – a járványügyi szabályok betartása
mellett - egy rövid elnökségi ülést tartottunk
az aktuális feladatok megbeszélésére. Ezen
túlmenően telefon, facebook, email kapcsolatban vagyunk tagjainkkal. A tagdíjfizetés
(2021 első félév) fegyelmezetten megtörtént.
(92 %-os teljesítés).

Üde színfolt volt a bezártság szürkeségében férfi tagjaink nőnapi meglepetése. Egy
őszirózsa emblémával díszített szájmaszkot
kaptunk egy köszöntő levél kíséretében. Köszönjük Fiúk!
Nemzeti ünnepünk, Március 15. alkalmából az egyesület emlékező koszorúját helyeztük el a kopjafánál.
Nagyon várjuk már a személyes találkozások lehetőségét, mert egy ölelést, egy jóízű
beszélgetést nem pótol semmi.
Molnárné Daragó Erzsébet
elnök

Polgár Város Önkormányzatának Lapja

Megjelenik havonta online formában 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: GraFol Print Kft. · Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 5.
Közzétéve: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár honlapján/mkkpolgar.hu/ és a Facebook oldalán. • 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!
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A polgári tojásfa története
Három évvel ezelőtt egy egyesületi taggyűlésen Szőke Józsefné
(Jucika) javaslatára a tagság jóváhagyta, hogy a húsvéti ünnepek
tiszteletére kézzel festett tojásokkal díszítsük a város főterén lévő
fákat. Az első alkalommal négyszáz darabot sikerült elkészíteni és
kihelyezni két fára. 2020-ban a rendkívüli helyzet megakadályozta a
fák feldíszítését. Az idén egyeztetve a Polgármester úrral és a szabályok betartásával 1300 darab hímes tojás került kihelyezésre, és ez a
mennyiség már öt darab fát díszít.
Az aprólékos munkának meg lett a hatása, hiszen a térre látogatók visszajelzése nagyon pozitív volt. A kis létszámú egyesület ezzel
a cselekedettel szeretne hagyományt teremteni.
Papp Imre elnök
Polgáriak a Városért Egyesület

Polgár Város Önkormányzata „Mezőgazdasági Startmunka Mintaprogram” keretén belül február elején megkezdte a virágnevelést
két fóliasátorban.
A fűtetlen sátorban évelő növények találhatóak többek között
cserjék, buxusok, babérok, magastörzsű rózsák, magastörzsű gömbkőris, gömbakác, levendula, gumós virágok és sziklakerti növények.
További újdonság várható az idei évben, ugyanis konténeres gyümölcsfák is kerülnek a kertészetbe, amelyek értékesítését az őszi
szezonban kívánjuk bevezetni.
A fűtött sátorban készülünk a májusi virágszezonra egynyári virágok garmadájával. 50.000 egynyári virág nevelődik a sátorban,
amelyek széles palettán mozognak. Néhány tavalyi kedvenc: Dragon begónia, Vinca, Díszcsalán, Vanília virág, Büdöske, Sanvitalia,
Sunpatiens, Szúnyogriasztó és természetesen május királynője a
Muskátli is megtalálható a sátorban.
Az általunk nevelt virágok nagy hányada értékesítésre kerül előre
leszerződött partnerekkel, a város közterületi igényein túl a szabad
kapacitású virágokat megtalálják az érdeklődők a helyi piacon csütörtökön és szombaton.
Csibi Lajos programvezető

Pályázati lehetőségek a polgári
ÖTE működéséhez
Polgár Önkéntes Tűzoltó Egyesülete a BM OKF kezdeményezésre
létrejött rendkívüli támogatási pályázat keretében sikeresen elnyert
204.347 forint támogatást. A támogatott időszak 2021. január 01.től 2021. június 30.-ig tart. A támogatás összegét működési költségre, valamint eszközbeszerzésre lehet felhasználni. Jelen helyzetben
az egyesület a tűzoltó technika karbantartására, felújításra, felülvizsgálatára tervezi felhasználni.
A központi költségvetésben az idén is hétszázmillió forint áll rendelkezésre az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek támogatására. Ebből az összegből hatszázmillió forint
az önkéntes tűzoltó egyesületek fejlesztésére fordítható. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Magyar Tűzoltó Szövetség közreműködésével közösen pályázatot írt ki 2021. évre is. Ezen
a pályázaton további 700.000 forint értékben pályázunk tűzoltó védőruhákra és szakfelszerelésekre.
Luczi Ádám
Tűzvédelem és folyamatbiztonság szakértő
FF&EBK MOL

Semmi sem örök csak a változás
Minden mindig változik, megújul, tavasszal ez még jobban
szemmel látható.
Bálint napján megindul a fákban
a nedvkeringés, ez után már lehet
csapolni a nyírfát, ami csodálatos
nedűt biztosít az ember számára.
Meg kell fúrni a fát, beletenni egy
vékony csövet, úgy, hogy a vége
kilógjon, és rá lehet kötni egy pet
palackot. Nagyon hamar tele lesz a
fa nedvével. A télen felhalmozott anyagcsere terméket, méreganyagokat, ami fáradtságot okoz, kitakarítja, vagyis vizelet formájába távozik.
Legjobb vese, és vértisztító, napi 1-3 dl fogyasztása javasolt, de a fokozatosság elvét érdemes betartani.
Bár már lassan vége a tavaszi böjti időszaknak, amit a vallás szerin is
be kell iktatni az életünkbe, de azért megemlíteném jótékony hatását.
A böjtöt elkezdeni legjobb a tavaszi időszak, de az év bármely évszakába lehet csinálni. Lényeg, hogy meg kell vonni a testtől azt, ami eddig
minden nap táplálékul szolgált. Például ez nem csak azt jelenti, hogy a
hústól kell megvonni magunkat, hanem lehet úgy is, hogy eszünk húst,
és a szénhidrátot és tejterméket mellőzzük. (ez az Atkins diéta, ami a O
vércsoportú személyeknek kimondottan ajánlott.)
Nyílik a természet. Bújik a földből a csalán, a pitypang, a turbolya,
melyek mind jótékonyak a tisztításban. Teának salátának, főzeléknek is
használhatóak. Figyeljünk oda, mit jelez a testünk. Az én apukám mindig azt mondta, akkor kell az étkezést abbahagyni, amikor a legjobban
esik. Soha ne együk túl magunkat. Ha pedig nem tudunk ellenállni, akkor tegyük meg azt a testünkért, hogy a következő étkezést kihagyjuk.
A fenyő is bontogatja rügyeit. Ebből úgy lehet számunkra hasznos
étket csinálni, hogy a világoszöld rügyeket leszedjük, megmossuk, és
azokat 2 ujjnyi cukorral vagy mézzel rétegelve befőttes üvegbe tes�szük (a lucfenyő a legalkalmasabb). Ezt addig ismételni, míg az üveg
tele nem lesz. Pálinkát is lehet vele ízesítni, fél marék fenyőrügy, fél
liter alkoholba. 4 hétig áztatni, utána leszűrni. Mindegyik segíthet az
immunerősítésben, főleg a tüdő energiáját emeli, de ezt is csak mértékkel. A szirup, ami a mézes rügyből lesz, köhögésre is kiváló nyákoldó.
Szörpként alkalmazható, vízzel hígítva. Fontos, hogy legyünk sokat a
szabadban, sétáljunk rendszeresen és öleljük meg a fákat.
SNJ
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HITÉLET
Nagyhét és az
Ünnepek Ünnepe
Újra elérkezett az esztendő kedves évszaka a tavasz, bár amikor e sorokat írom,
még fújnak a böjti szelek és hideg van, de
várjuk a jobb időt.
A tavasz az esztendő csodálatos évszaka,
a tél véget ér, beköszönt a meleg idő, a természet zöld ruhát ölt, a virágok nyílnak az
ég felé, egyre gyakrabban hangzik a madarak gyönyörű éneke. Nemcsak várjuk, hanem látjuk is, hogy jön a jobb idő.
Közben még szorongó szívvel halljuk a
híreket a vírusjárvány harmadik hullámáról; de ott van bennünk a remény. Várjuk,
hogy fegyelmezett és felelősségteljes magatartásunk, az egészségügyi dolgozók munkája, az oltások eredményt hoznak, eljön
az enyhülés, a nyitás, a jobb idő.
Milyen fontos azonban, hogy a meleg ne
csak az időjárásban köszöntsön be, hanem
ott legyen a szeretet melegsége szavainkban, tetteinkben. Fontos, hogy ne zárkózzunk be csak magunk világába, hanem
nyitottak legyünk mások felé. Jobb idő jön
el mindennapjainkban, ha a költő szavai
megvalósulnak: „A világot szebbé teheted,! ha kevesebb az önzés és több a szeretet.” Jobb idő köszönt be, ha nem csupán
a virágok, növények növekedését figyeljük,
hanem magunk is növekedhetünk az Ég
felé, Isten felé.
Az egyházi évben újra előttünk van
Nagyhét és az ünnepek ünnepe a Feltámadás napja. Mennyire gazdagok érzelmekben az előttünk álló napok: virágvasárnap
előttünk áll a Jézusért lelkesedő sokaság,
de e jelenetre hamar árnyék borul, Nagycsütörtökön Üdvözítőnket elárulják, megtagadják, Nagypénteken pedig mindent
átölel a sötétség, átéljük Jézus szenvedését
és kereszthalálát. De eljön a Húsvét, felvirrad a nagy nap és Jézus életre kel, legyőz!
„A halál és élet harcra szállt, meghalván az
Élet, a halálon Úr lett, a halál és Élet harcra szállt!” Az élet nemcsak tavasszal győz,
hanem az Életé, Jézusé a végső győzelem,
még ha van is szenvedés, halál. Szeretettel
kívánok Mindenkinek áldott Húsvétot!
merjük remélni, eljön egy jobb idő!
László atya

Jézus mondta:
„Én vagyok a feltámadás és az élet”
Húsvéthoz közeledve és a húsvéti
időszakban
egyre
több kérdés foglalkoztat bennünket!
Ezek a kérdések
azonban
egészen
másak a megszokott
ünnepünkkel ellentétben. Több mint
egy éve teljesen átrendeződött az életünk. Az, ami számunkra természetes és
normális volt egy szemvillanás alatt eltűnt
és megváltozott. Úgy a mindennapi életünkben, mint az ünnepeinkkel kapcsolatban. Egy teljesen más életritmust kell
élnünk. Napról napra vágyakozik a lelkünk valami jó után, ami a bennünk lévő
űrt betölti. Kísérletezünk, keresgélünk, de
azt érezzük, nem elég! Nincs a lelkünknek
megnyugvása! Idegesek vagyunk, túlhajszoltak minden téren. Nincs türelmünk
egymáshoz és talán már magunkhoz sem.
Azonban fontos látnunk azt, hogy van
megoldás, és nem vagy egyedül. Mert az
első húsvét alkalmával szintén megváltozott valami. Mégpedig olyannyira, hogy
az egész világra, emberiségre hatással volt.
Jézus Krisztus betöltötte azt a küldetését
és feladatát, amiért az Atya Isten elküldte erre a világra. Elkészítette számunkra
a legfőbb jót, amit csak el tud képzelni az
ember. Már nem vagy egyedül, nem kell
minden egyes nap úgy érezned, nincs kihez fordulni. Ezért hát ne keress tovább!
MEGTALÁLTAD! Jézus Krisztus minden kétséget eloszlatva, minden űrt és hiányt betöltve, életed része akar lenni. Ő
az, aki fel akar emelni a legmélyebb lelki
állapotból, Ő az, aki ott akar lenni a legboldogabb napjaidban. Ő az, aki helyreállítja az életünket! Helyreállítja hiszen,
Ő Általa van bűnbocsánatunk, megváltott
életünk, ezáltal valódi lelki békességünk!
Ő Általa nevezhetjük Istent a mi mennyei
Atyánknak, aki folyamatosan gondot visel

rólunk, olyannyira,
hogy egyetlen hajunk szála sem eshet
le az Ő akarata nélkül! De mindez itt
nem ér véget, mert
mindezen felül Jézus
azt mondja, hogy Ő a
feltámadás és az élet!
Húsvét a feltámadás ünnepe, hiszen
Krisztus
harmadnapra, húsvét vasárnap, valósággal feltámadt a halottak közül, mint a feltámadottak első zsengéje! Nem volt megszokott,
hogy Isten Fia meghal, majd feltámad a
halottak közül. De Isten ezt is megtette
értünk! Azonban még mindig adni akar
számunkra a mi Urunk, mert azt mondja, ahogyan Ő feltámadt, úgy fognak feltámadni azok is, akik hisznek Őbenne!
Ez pedig azt jelenti, hogy reménységünk
van az örökéletre! Mindezt számunkra elkészítette a mi Urunk Istenünk! Mert Ő
minden erejével azon munkálkodik, hogy
nekünk valódi lelki békességünk legyen,
azon munkálkodik, hogy az űrt valóban Ő
töltse be! Ahogyan egy kedves református
énekünk is fogalmaz: „...újjá Ő teremtsen,
az űrt Ő töltse ki. Minden gondom, keservem az Úrnak átadom, Ő hordja minden terhem, eltörli bánatom…” Láthatjuk,
hogy az első húsvét sem volt egy megszokott ünnep. Azonban ebben a rendkívüli
az volt, hogy Isten a legjobb dolgot készítette számunkra! Lehet jó is az, ami nem
megszokott, azonban mindez Istentől
származik. Adja meg számunkra a Mindenható Isten, hogy 2021 húsvétján, valóban Krisztus legyen az, akit elfogadunk a
szívünkbe, Aki kitölti az űrt, hogy Általa
valódi békességre találjon a lelkünk és az
életünk! Ezen a húsvéton térj el a megszokottól és rendkívüli módon engedd be a
szívedbe a királyok Királyát, az Úr Jézus
Krisztust, hiszen Ő a feltámadás és az élet!
Kovács Imre Református lelkész
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Az elengedés és a gyász
Alapesetben egy szerettünk elvesztése nehéz
élethelyzet érzelmileg. Most azonban mindennapi gyászhírek vannak. A médiából a napi elhalálozásokat számadatokként közlik, frissítik. Ezek
azonban sokak számára sajnos több mint szám,
mert személyesen érintettek. A gyász során természetes a sokféle érzés megjelenése. Eleinte az
ember tagad, mintha nem is vele történt volna a
tragédia. Majd erős érzelemként jelenhet meg a
düh, az indulat, a bűnbak keresése. Ez irányulhat a gyászoló saját személyére, az elhunytra, az
egészségügyi dolgozókra, a rendszerre, Istenre, az
Univerzumra. Az egész világnézet remeghet meg
ekkor. Az érzelmek intenzíven válthatják egymást: harag, szomorúság, bűntudat, megkön�nyebbülés.
A heves érzések időszakát lassan követi a racionális elfogadás. A viselkedésben megjelenhetnek
akár rituálék, amelyek az emlékezésnek adnak
egy formát, vagy akár párbeszéd, a napi események elmesélése az elhunytnak. Az évfordulók, a
pár, a család számára fontos dátumok, helyszínek
újra meg újra erősíthetik a veszteséget, a magányt,
a szomorúságot. Egy év alatt halad át a gyászoló
mindazon a neves eseményem, amit már az elhunyt nélkül tölt, közben gondolatainak, napjainak egyre kevesebb ideje szól az elhunytról. Élete
kezd egy új egyensúlyra rátalálni. Ezt a nehéz időszakot segíthetik a társak, a hozzátartozók, napi
tevékenységek, munka továbbvitele.
A pandémia időszakában egyes ilyen tevékenységek akár korlátokba is ütközhetnek, nehezítettebbé válhat, pl.: az elköszönés, esetleg a
kórházban töltött idő korlátozott, vagy akár a
temetés. Ha esetleg senki nincs, akivel épp beszélni tudna, segíthet az érzések változásának
nyomon követésében, ha leírja egy papírra őket,
vagy akár levelet is lehet írni az elhunyt számára. Ebben megfogalmazódhatnak akár a szép, de
akár a nehéz, esetleg félbemaradt dolgok is. Si-

ettetni nem lehet a gyászmunkát. Időt kell adni,
hogy az emlékek, érzések letisztuljanak. Olykor a
figyelmet is terelni kell, mert bele is lehet ragadni
a nehéz érzésekbe, mely így depresszióba, krónikus gyász kialakulásához is vezethet. Ezért jó, ha
az ember megpróbál kimozdulni lehetőségéhez
mérten, tartani a kapcsolatot másokkal, olvasni,
vagy bármilyen építő tevékenységet végezni ami
az élet folytatását is képviseli és a figyelmét is tereli. A gyászmunka haladásával a gyászoló egyre
kevésbé szorul rá mások támogatására, új tervek,
irányok alakulhatnak ki az életével, jövőjével
kapcsolatosan. A Covid azonban nehezítheti a
feldolgozást, a továbblépés lehetőségét, hiszen
sokan lehet nemcsak számára fontos személyt
vesztettek el, hanem akár munkájukat, hobbijukat is. Ha valaki úgy érzi, hogy az ismerőseivel,
családtagjaival nem tudja megbeszélni fájdalmát,
vagy már életvezetésében is nehézségeket okoz a
gyász, akkor több, szakemberek általi lehetőség
közül lehet választani. Így csoportosan, egyéniben, személyesen, és akár online formában is lehet segítséget kérni.
Néhány gyászmunkával foglalkozó link:
gyaszportal.hu
https://gyaszportal.hu/2021/03/18/
hogyan-viselkedjunk-a-gyaszolokkal/
https://www.webbeteg.hu/cikkek/
psziches/1251/a-jo-gyasz
https://www.webbeteg.hu/cikkek/
psziches/16802/
gyasz-a-veszteseg-feldolgozasa
Tóth Levente
Klinikai Szakpszichológus, PÉTEGISZ
Nonprofit Zrt.
Egészségfejlesztési Iroda
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Anyakönyvi Hírek
Akiket újszülöttként
köszöntünk:
Rézműves Zsófia Lara
Mák Laura
Jávorszki Zolta
Rácz Zalán
Tóth Ramina
Lakatos Barbara Ibolya
Mitru Panna Boróka
Balogh Joel
Asztalos Gábor Norbert

Akiknek
házasságkötésükhöz
gratulálunk:
Lénárt Kinga - Nemes Patrik
Szűcs Viktória – Dobó Viktor
Rézműves Barbara Rita – Balog József
Péntek Klaudia – Sebők Attila

Akiktől fájó szívvel
búcsúzunk:
• Keresztesi Károly élt: 59 évet
• Ládi László élt: 74 évet
• Gyetvai Józsefné
szül. Kovács Anna élt: 86 évet
• Czaga Sándorné
szül. Sirokai Anna Mária élt: 61 évet
• Véber Dzsenifer élt: 19 évet

TÁJÉKOZTATÓ
gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy
2021. 01. 01-jétől a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági
feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) vette át.
A NAV minden érintett részére határozatot
fog küldeni, melyben tájékoztatja az adózókat
a fiazetendő adóról, a fizetési határidőkről és
az új gépjárműadó-bevételi számlájáról. A
gépjárműadó első részletét 2021. április 15éig, a második részletét 2021. szeptember 15éig kell befizetni a NAV számlájára.
A változás az adózóknak nem jelent több
kötelezettséget. A gépjármű tulajdonosoknak,
illetve üzembentartóknak továbbra sem kell

majd a változásokról adatbejelentést tenni a
NAV felé. A mentességet, a szüneteltetést, az
adókedvezményt is az állami adóhatósághoz
kell bejelenteni. A 2020. december 31-én fennálló adómentességeket az önkormányzatok
adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból,
automatikusan figyelembe veszi.
A 2021. január 01-jét megelőző időszakra
eső gépjárműadó ügyekben azonban továbbra
is az önkormányzatok az illetékesek. A 2020.
december 31-ig esedékes gépjárműadó tartozásokat az önkormányzati gépjárműadó számlára kell megfizetni.
			
Polgármesteri
Hivatal

• Dobos Ernőné
szül. Szabó Margit élt: 84 évet
• Zsíros Mihályné
szül. Sándor Piroska élt: 80 évet
• Ujhelyi János élt: 97 évet
• Szabó János élt: 74 évet
• Farkas Lukácsné
szül. Kovács Katalin élt: 75 évet
• Derzsényi Ferenc élt: 62 évet
• Török József János élt: 64 évet
• Sebestyén Lászlóné
szül. Bóta Anna élt: 89 évet
• Jónás Irma élt: 62 évet
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Napsugár Óvoda és Bölcsőde • 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5.
Tel.: 06 52 573 153 • Email: napovi@napovi.t-online.hu
OM azonosító: 030978

Tájékoztatás beiratkozásról
Tisztelt Szülők!
A 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás ideje:
2021. április 27-től – április 29-éig, 08.00-16.00 –óráig. Helye:
Bessenyei úti székhely óvoda - 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5.
Figyelemmel a veszélyhelyzeti intézkedésekre, a 19/2021. (III.10.)
EMMI határozat lehetőséget biztosít az óvodába elektronikus úton
történő beiratkozásra is. A személyes kontaktus csökkentése érdekében kérjük, amennyiben lehetősége van rá, kitöltve - aláírva,
email-ben szíveskedjék elküldeni részünkre a mellékelt jelentkezési
lapot. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratokat az első
nevelési napon kérjük bemutatni.
Aki a személyes (fenti időpontban megjelölt) beiratkozást választja, az alábbi rendben, beosztásban teheti meg:
• Az intézmény területére belépés csak maszkban lehetséges,
• Az óvoda udvarán, a várakozás ideje alatt 1,5 m távolság tartása
kötelező,
• Az épületbe egyszerre csak egy személy (maszkban, kézfertőtlenítés, hőmérséklet mérés után) léphet be,
• Egy gyermek előjegyzése kb. 10 percet vesz igénybe, kérjük a sorban álláskor ezt figyelembe venni, több várakozó esetén esetleg
később, a délutáni órákban visszajönni.
A beiratkozáskor kérjük bemutatni:
Gyermek:
Anyakönyvi kivonatát
TAJ kártyáját
Lakcímet igazoló kártyáját
Amennyiben rendelkezik vele: gyermekvédelmi határozat., hátrányos-, halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat., SNI,
BTM szakvélemény)

Szülő/gondviselő:
Személyazonosító okmányát
Lakcímet igazoló kártyáját
Az óvoda vezetője az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntést legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30.
napon, azaz 2021. május 29-én írásban közli a szülővel.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat
vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben
meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség
alól felmentését kérni. Felmentési kérelmét 2021. május 25-éig
nyújthatja be a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási
Járási Hivatalához.
A bölcsődei előjegyzési szándéka esetén, kérjük szíveskedjék
személyesen, a fent meghirdetett időpontban intézményünkben
megjelenni.
Bölcsődei előjegyzéshez szüksége okiratok:
Gyermek:
Anyakönyvi kivonata
TAJ kártyája
Lakcímet igazoló kártyája
Amennyiben rendelkezik vele: gyermekvédelmi határozat., hátrányos-, halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat., SNI,
BTM szakvélemény)
Szülő/gondviselő:
Mindkét szülő: TAJ kártyája, lakcímet igazoló kártyája.
Polgár, 2021. március 18.
Együttműködésüket megköszönve, Tisztelettel:
Peténé Molnár Éva
intézményvezető

További információk és az űrlapok Polgár város honlapján
(www.polgar.hu) elérhetők és letölthetők.

Kérjük, támogassák adójuk 1%-val az alábbi polgári alapítványok,
civil szervezetek valamelyikét!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Élet Virága Egészségvédő Egyesület
Fuku-Do Sportegyesület
„Minőségi Oktatásért - Gyermekekért” Alapítvány (Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola)
Perspektíva és Stúdium Alapítvány - Polgári Ezüsthíd Tanoda
Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány
Polgári Gyermekmosoly Alapítvány (Napsugár Óvoda és Bölcsőde)
Polgár Városért Alapítvány
Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület
Polgár Városi Sportegyesület
Polgári Vizi Sportegyesület
Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület
Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete - Polgár

Adószám: 18020560-1-09
Adószám: 18566976-1-09
Adószám: 18542242-1-09
Adószám: 18994924-1-09
Adószám: 18515262-1-09
Adószám: 18544471-1-09
Adószám: 18544189-1-09
Adószám: 18655564-1-09
Adószám: 19850841-1-09
Adószám: 19123707-1-09
Adószám: 18029387-1-09
Adószám: 19117104-2-09
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A BIZTONSÁGOS INTERNETEZÉS SZABÁLYAI
a Biztonságos Böngészés Program ajánlása szülőknek és gyerekeknek három részben
Folytatás a PolgárTárs 2. számából

Második rész

AJÁNLÁS A GYEREKEKNEK
Általános szabályok, tanácsok:
@ Minél személytelenebb elérhetőséget adj meg (csak e-mail címet, vagy
csak mobiltelefonszámot)! Miért? Mert a személyes elérhetőségeid pontos
információt adnak annak is, aki esetleg ártani akar Neked. Ha valaki nem
érti meg, hogy Te nem akarsz vele barátkozni, de tudja a címedet, mert
megadtad neki, akkor könnyen megkereshet a címed alapján.
@ Mindig más regisztrációs nevet és jelszót használj a különböző oldalakra történő bejelentkezéskor! Ha véletlenül elárulod valakinek, hogy
milyen jelszót használsz, akkor minden internetes dolgodhoz hozzáférhet, elolvashatja a leveleidet, a nevedben küldhet leveleket, megrendelhet
dolgokat a nevedben. Ha mindenhol más jelszót használsz, akkor sokkal
biztosabb lehetsz abban, hogy ha véletlenül meg is tudja valaki az egyik
jelszavadat, akkor sem lát bele az egész internetes világodba.
@ Soha ne jelöld be a jelszó megjegyzése részt! Fontos, hogy a jelszavadat titokként őrizd meg. A számítógép sokszor felajánlja, hogy megjegyzi a
jelszavad. Ha úgy döntesz, hogy jegyezze meg, az kényelmes megoldásnak
tűnik, de tudnod kell, hogy ilyenkor később bárki bejelentkezik erre az oldalra, már ki sem kell találnia a jelszavad, hiszen a számítógép megjegyezte. Kicsit kényelmetlenebb mindig újra beírni a jelszavadat, de így legalább
biztos, hogy titok marad.
@ Ne használj olyan regisztrációs nevet, ami a valós neveddel megegyezik, vagy hasonlít ahhoz! Nehezítsd meg a gonosz emberek dolgát, hogy ne
tudják meg a regisztrációs nevedet! Semmi mást nem kell tenned, csak egy
picit furfangosnak kell lenned a regisztrációs neved kitalálásánál.
@ Internet kávézóban vagy wifi pontról lehetőleg ne intézz személyes
ügyeket, ha teheted, a leveleidet se internet kávézóban olvasd el! Az internet kávézókban nem tudhatod a számítógépek beállításait. A gépeket egy-

szerűen beállíthatják úgy is, hogy a jelszavakat megjegyezzék. Ha ez megtörténik, máris oda a bizalmas levelezés, és egyéb titkaid.
@ Csengőhang vagy más egyéb tartalom letöltése előtt kérdezd meg
szüleidet, tanáraidat, hogy a számítógéped rendelkezik-e megfelelő védelemmel a káros programok ellen! Rengeteg weboldal létezik, amik remek
ajánlatokkal csalogatnak, és ezeken az oldalakon szinte minden ingyen
van, vagy nagyon olcsón. Sokféle kártékony programot, vírust rejthet-nek
ezek az oldalak. Ha célba érnek ezek a kártékony programok, és egy óvatlan
letöltéssel felkerülnek a gépedre, az sokba kerülhet: akár tönkre is tehetik
a számítógépedet! Az ilyen programok ellen hatásosan védekezhetsz egy
egyszerű tűzfallal, ebben a szüleidtől is kérhetsz segítséget. Megéri, hogy ne
menjen tönkre a géped!
@ Film és zene letöltése előtt lehetőleg kérd ki szüleid és tanáraid véleményét, hogy az oldal, ahonnan le akarsz tölteni, nem tartalmaz-e illegális
filmeket és zenéket! Az illegális zene és film letöltéseket a törvény bünteti.
Ez azért van, mert a készítőjének az a saját alkotása, vagyis saját tulajdona.
Egy ilyen dolgot letölteni éppen olyan lopás, mint elvenni valakitől a kerékpárját, telefonját, vagy az iPod-ját.
@ Kerüld az internetes fizetést, ha mégis szükséges, akkor kérj segítséget a szüleidtől, tanáraidtól! Vannak olyan emberek, akik azzal próbálnak
pénzt keresni, hogy becsapják a többieket. Ezek az emberek, ha megszerzik
a kártyaszámodat vagy a szüleid bankkártya számát, akkor minden pénzt
ki tudnak csalni a számlátokról. Ezért kártyás fizetéskor mindig kérd a szüleid segítségét!
@ Ne higgy el feltétlenül mindent, amit az interneten olvasol, bátran beszéld meg a szüleiddel, tanáraiddal, barátaiddal a tapasztalataidat! Sokan
kihasználják azt, hogy az interneten nem mindig lehet megtalálni, ki készítette a weboldalt és ki töltötte fel tartalommal. Ezek a tartalmak érdekesnek
tűnhetnek, de nem mindig igazak és valóságosak. Ha olvasol valamit, ami
felkelti az érdeklődésedet, vagy meglepődsz rajta, esetleg ijesztőnek találod,
bátran beszéld meg szüleiddel, barátaiddal.
Monoki Viktor
Őrsparancsnok

FELKÉSZÜLTEN VÁRJA AZ ÁPRILIS 7-ÉN INDULÓ AZ
EGYSÉGES KÉRELEM-BEADÁSI IDŐSZAKOT A NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA
Április 7-én 18:00 órától a NAK Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság online agrárfórumot tart, ahol az idei évi kérelembeadás aktualitásai mellett szó lesz a Vidékfejlesztési Programban hamarosan megnyíló pályázati forrásokról is. A csatlakozáshoz szükséges meghívót ide kattintva
tekintheti meg.
Az április 7-től beadható egységes kérelmek szankciómentes benyújtási
határideje – mivel május 15. szombatra esik – 2021. május 17.
A kérelembeadás során 44 támogatási jogcímre, intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Az
egységes kérelmet továbbra is kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (MÁK) online felületén, a https://www.mvh.allamkincstar.gov.
hu/e-ugyintezes oldalon lehet benyújtani.
Megyénkben 2020-ban több mint 11000 kérelmet nyújtottak be Falugazdász Kollégáink, közel 95 %-át telefonon keresztül. Az elmúlt év tapasztalatai
azt mutatják, hogy mind a falugazdászok, mind a gazdálkodók gyorsan alkalmazkodtak a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzethez, ezért bizakodunk, hogy az idei évben is sikeres lesz a megyénkben a kérelembeadás.
A telefonon történő kérelembeadások miatt várhatóan nehezen lesznek
elérhetőek falugazdászaink, ezért kérjük többször próbálják hívni őket, il-

letve mindenkit vissza fognak hívni. Kérjük a Gazdálkodók együttműködését és türelmét.
Amennyiben szükségessé válna a személyes ügyintézés, arra csak előzetes telefonos időpont egyeztetés után lesz lehetőség. Irodáinkban tagjaink
és munkatársaink egészségének védelmében szigorú járványvédelmi intézkedéseket tartunk fent, melyet kérünk betartani.
Falugazdászaink elérhetőségét a következő linkre kattintva tekinthetik
meg: Hajdú-Bihar Megyei Falugazdászok
Azon kamarai tagok, akik a korábbi években nem vették igénybe falugazdász közreműködését a kérelembeadáshoz, de idén szeretnék kérni,
keressék a NAK Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságát a
52/503-310 telefonszámon és a hajdubihar@nak.hu e-mail cím elérhetőségeken; a falugazdászok elérésében munkatársaink segítséget nyújtanak.
Valamint a NAK portálján lekérdezhetik majd a lakóhelyükhöz legközelebbi falugazdászok elérhetőségeit.
Az idei évtől kezdődően már nincs szükség az őstermelői igazolvány
megújítására. A NAK kéri tagjait, hogy a kérelembeadási időszakra tekintettel az őstermelői tevékenységgel, családi gazdasággal kapcsolatos ügyekkel csak sürgős és indokolt eseteben keressék falugazdászukat.

