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• A hitélet perceiA Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola tanulói ered-
ményesen szerepeltek a helyi középiskola online verse-
nyén. Tóth Napsugár, Makrányi Máté és Takács Sándor

Hóembert gyúrtak a Napsugár Óvoda 
és Bölcsőde  Móra úti ovisai

Minősített Közművelődési Intézmény Címet 
kapott az Ady Endre Művelődési Központ és 
Könyvtár közművelődési intézményegysége.

„2020 év Hajdú-Bihar Megye 
Önkéntese” díjat kapott 
Az ENSZ Közgyűlése 1985. decem-
ber 17-én foglalta határozatba, hogy 
december 5-e minden évben az Ön-
kéntesek Nemzetközi Napja legyen. 

Az elismerést az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kul-
túráért Felelős Államtitkára, Fekete Péter adta át – online 
konferencia keretein belül virtuálisan – 2020. január 22-én, 
a Magyar Kultúra Napján. Államtitkár úr, az alábbi gondola-
tokkal méltatta az Intézmény dolgozóinak munkáját.

„Nemzeti kulturális örökségünk megőrzésének és gyara-
pításának rendkívül fontos mérföldköve az Önök példaérté-
kű tevékenysége – bizonyosság arra nézve, hogy érdemes tu-
dást, erőt, lelkesedést olyan célokhoz rendelni, amelyekben 
őszintén hinni tudunk. Ez a hit és kitartás segít kulturális 
értékeinket megóvni és továbbadni – olyan embert próbáló 
körülmények között is, amelyeket a járványhelyzet teremtett 
mindannyiunk személyes és szakmai életében az elmúlt idő-
szakban és napjainkban. (folytatás a 3. oldalon)

Szabó Imréné kitüntetett a kép jobb oldalán látható

Ezen alkalomból adta át a Hajdú-
Bihar Megyei Család, Esélyteremtő és 
Önkéntes Ház „2020 év Hajdú-Bihar 
Megye Önkéntese” díjat.

A zsűri által díjazott önkéntes Sza-
bó Imréné lett., aki Nyugdíjas éveiben 
számos önkéntes feladatban részt vesz. 
Széles körű kapcsolatai révén mindig 
tudja, kihez kell fordulni, hogy a se-
gítség célba érjen és ő maga is aktívan 
részt vesz ebben, sokszor erején felül is. 
Süteményeivel minden esemény szín-
vonalát felemeli, mert szívből jön! Pol-

A tartalomból:

gáron nincs olyan esemény, társadalmi 
összefogás, amelynek ne lenne részese, 
aktív szereplője. Ez az év mindenki 
számára sok-sok nehézséget jelentett, 
különös problémák elé állította mind 
a rászorulókat, mind a támogatókat, 
segítőket. 

Szabó Imréné kora ellenére a jár-
vány- helyzetben is segítette a Vörös-
kereszt munkáját. Adománygyűjtést 
és osztást is szívvel-lélekkel végezte. 
Mindenki személyre szabott adományt 
kapott tőle! Egyetlen egy véradás sem 
múlhatott el az ő segítsége nélkül. 

(Jelölő: Magyar Vöröskereszt Polgári 
alapszervezete, Kiss Ilona PÉTEGISZ 
Nonprofit Zrt.)

Hajdú-Bihar Megyei Család, Esély-
teremtő és Önkéntes Ház
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Tóth József polgármester évnyitó gondolatai

Tisztelt Városlakók!

Sajnos, nem tudtunk az újévköszöntőn 
személyesen találkozni. Az elmúlt évek 
hagyománya szerint az újév első napján, 
január 1-jén 18 órakor a városháza előtti 
téren gyűltünk össze. Jellemzően sok szá-
zan találkoztunk barátok, ismerősök, jó 
hangulatban, bizakodva, örömünnepként 
megélve a programokat. Emlékszem, arra 
is, hogy egy éve, az újévet köszöntő első 
napon a személyes jókívánságok mel-
lett mindannyiunknak az volt a legfőbb 
vágya, hogy legyen békesség a világban, 
hogy legyen megértés a polgáriak kö-
zött.  Fohászkodtunk, hogy kerüljön el 
bennünket természeti csapás, járvány és 
betegség. 

Kedves Polgáriak! A 2020-as év, amit 
magunk mögött hagytunk, az a COVID 
miatt bizonyosan a történelemkönyvek 
fekete lapjaira kerül majd. Nem ezt vár-
tuk, nem ilyen évre vágyakoztunk. Nem 
erre készültünk. Bár, az év elején láttuk a 
járvány első jeleit egy tőlünk távoli föld-
részen, Ázsiában, de azt gondoltuk, hogy 
a tudomány majd megoldja, - addig, amíg 
ide ér a baj. Márciusban már döbbenetes 
képeket láttunk, s nem messze, néhány 
száz kilóméterre tőlünk - Észak-Olaszor-
szágban és Spanyolországban is aratott a 
járvány. Emiatt a húsvéti bezártságot el-
viseltük, nem nagy örömmel - de fegyel-
mezetten. Aztán azt gondoltuk június vé-
gén, hogy vége van, hála jóistennek, - ezt 
megúsztuk. Erre ősszel jött a koronavírus 
újabb szakasza - ami egy rémálom, maga 
a dráma!  A félelem az ismeretlen kórtól 
tapintható feszültséget és bizonytalan-
ságot okozott. Korlátok közé kerültünk, 
kollégák lettek betegek, sokan kórházi 
ellátásra szorultak. Barátainkat és isme-
rőseinket temettük, s ma is aggódunk az 
élőkért, a szeretteinkért.  Mérföldkövet is 
jelenthet a koronavírus az emberiség tör-
ténetében, új megközelítés kell a földi éle-
tünk értelméről. A járvány egy jelzés a vi-
lágnak. Tervezzétek újra magatokat, mert 
baj lehet. Verjetek le új cölöpöket, ahol az 

Városházi Hírek

emberi élet mindennél fontosabb, és kell 
egy erős fundamentum, amire épülhet a 
holnap.  Én úgy gondolom, hogy ember 
és természet harmóniája nélkül, a kü-
lönböző népek békés együttélése nélkül, 
nincs fenntartható jövő - és nemzetben, 
közösségben, családban létezés. Ezek a 
legfontosabb emberi értékek.  S ez mind-
mind értelmetlenné válik, ha a vírus győz 
felettünk. Helyesnek vélem azt a meg-
közelítést - Ne egymással háborúzzunk 
emberek! Itt van ez az alattomos gonosz 
vírus, ez a halált osztó nyavalya. Azt kell 
leküzdenünk, s nem egymást! Ez az újév 
legfontosabb üzenete. Azt kívánom, hogy 
legyünk túl mihamarabb a járványon, 
arra vágyakozom, hogy újra normális 
életet élhessünk, és azt remélem, hogy 
hamarosan vége lesz a bezártságnak. Vá-
rom, hogy találkozhassunk korlátozások 
nélkül, élhessünk békében a polgáriak 
nagy családjában és bizakodva tekinthes-
sünk a jövőbe. Azt kérem, - mert ez csak-
is tőlünk függ - hogy holnaptól jobban 
figyeljünk saját magunk és mások egész-
ségére, vigyázzunk gyermekeinkre, óvjuk 
szüleinket és az egyedül élő időseket.

Tóth József 
polgármester

A 2020. november 3-án kihirdetett ve-
szélyhelyzet fennállása óta a képviselő-
testület sem ülésezik, jogszabályi felhatal-
mazás alapján a polgármester hozza meg 
a döntéseket. 

E döntési körben jóváhagyta a kép-
viselő-testület 2021. évi munkatervét, 
amely alapja éves tevékenységének. A 
jelenlegi veszélyhelyzet megszűnését 
követően a képviselő-testület újra ülés 
keretében hozza meg döntéseit, mely 
továbbra is a hónap utolsó csütörtökére 
14.00 órai kezdettel került tervezésre. Ez 
alól kivétel a szeptemberi és a decemberi 
ülés. Az üléseket továbbra is élő adásban 
kísérhetnek figyelemmel a közügyek 
iránt érdeklődő lakosok, illetve felvé-
telről megtekinthetik a https://www.
youtube.com/user/avkomvideo webol-
dalon.

Tervezetten 12 ülés kerül megtartásra, 
mely bővülhet halasztást nem tűrő ügy 
miatt szükségessé vált üléssel. A képvise-
lő-testület munkáját segítő bizottságok, a 
Pénzügyi és gazdasági bizottság és a Hu-
manfeladatok és ügyrendi bizottság az 
ülést megelőzően, keddi napokon véle-
ményezik a tárgyalandó témákat.  

Meghatározásra került a Napsugár 
Óvoda és Bölcsőde intézmény vonatko-
zásában az óvodai beíratás, bölcsődei elő-
jegyzés időpontja, valamint a nyári takarí-
tási szünet, mely részletesen megtalálható 
a 4. oldalon.

Módosult a lakókörnyezet rendezett-
ségének biztosítására korábban megalko-
tott szabályozás, mely alapján a fizetendő 
díjra vonatkozóan 2021. március 1-től a 
települési támogatás mértéke 50 %, a fo-
gyatékossági támogatásban részesülők tá-

mogatásának mértéke pedig 80 %. A szol-
gáltatást március 1. napjától november 
30. napjáig,  havi 4 órában, évi 36 órában 
lehet kérelmezni. 

Az önkormányzat, önként vállalt fel-
adatként évek óta támogatás nyújtásával 
segíti a városban letelepedni szándékozó 
fiatalok lakáshoz jutását.  A szabályozás 
jelenlegi módosítása alapján – a vonatko-
zó rendeletben foglalt feltételnek megfe-
lelve - lakáscélú támogatás iránti kérelmet 
azok a kérelmezők nyújthatnak be, akik 
Polgár város közigazgatási területén be-
jelentett lakcímmel rendelkeznek és élet-
vitelszerűen ott is laknak. A beérkezett 
kérelmek elbírálásáról a polgármester ne-
gyedévente dönt, első alkalommal április 
hónapban.   

Molnár Jánosné



2021. február PolgárTárs 3. oldal

Összefoglaló a vírushelyzetről  

Városházi Hírek

A COVID-19 vírus okozta világjárvány sok szempontból új hely-
zetet teremtett, több hónapra megváltoztatta, egyes területeken kor-
látozta megszokott életvitelünket. 

A novemberben – második alkalommal – kihirdetett veszélyhely-
zetben a kormányzat döntéseként első körben 2021. január 11-ig volt 
érvényben a kijárási tilalom, és más koronavírus elleni korlátozó 
intézkedés. Ez 2021. február 1-ig meghosszabbításra került, majd a 
január 28-án meghozott újabb döntéssel 2021. március 1-ig továbbra 
is életben van a kijárási tilalom és más koronavírus elleni védekezést 
szolgáló korlátozó intézkedés.

E fennálló helyzetben a polgármester minden héten a rendelke-
zésre álló információk alapján tájékoztatást nyújt a város koronaví-
rus helyzetéről, az esetlegesen megtett intézkedésekről, meghozott 
döntésekről. Ilyen intézkedés például, hogy a temetkezési szolgáltató 
kérését akceptálva, tekintettel a téli időjárásra - a maszkviselésre és 
a távolságtartásra vonatkozó szabályok betartásával – engedélyezés-
re került a zárt térben történő ravatalozás, maximum 15 fő egyidejű 
tartózkodása mellett. 

Városunkban a járvánnyal összefüggésben január hónapban a ha-
tósági karanténban tartózkodásra kötelezett személyek száma csök-

kenő tendenciát mutat. Sajnálatos módon az idei évben már újabb 3 
fő vesztette életét a járvánnyal összefüggésben, így ezen okból történő 
halálesetek száma 16-ra emelkedett.

A településünkön a hatóság által elrendelt teszteltekről, a tünet nél-
küli fertőzőkről, a vírus által megbetegedettekről, a kórházban ápol-
takról nincs közhiteles adatunk. Az önkormányzat munkavállalói 
számára a tesztelés önkéntes lehetőségét továbbra is biztosított.

A kormányhivatal szervezésében az óvodákban és szociális intéz-
ményben dolgozók tesztelése megtörtént, minden dolgozó esetében 
negatív eredményt mutatva. 

Megkezdődött az egészségügyi dolgozók koronavírus elleni oltása 
a Pfizer-Biontech vakcinával. Az oltásra a debreceni Kenézy Gyula 
kórházban kialakított oltóponton került sor. Őket követően a szociá-
lis szférában dolgozók, illetve a bentlakásos szociális ellátásban része-
sülő személyek oltása következik. Az intézményhez az oltás időpont-
járól még nem érkezett még információ.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a védőoltás ingyenes és önkéntes, így 
mindenképpen érdemes rá regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu 
honlapon. 

Molnár Jánosné

Ezekben a nehéz időkben bebizonyosodott, hogy a kultúrának nem 
csupán szórakoztató, de léleknemesítő, gyógyító, a nehézségeken átsegítő 
szerepe is van az emberek életében. Önök helyt álltak a nehéz időkben – 
kimagasló szakmai munka mellet képesek volta olyan hozzáadott értéket 
is felmutatni szakterületükön, amelyek meghatározóak és jövő-formáló 
erővel bírnak nemzeti kulturális életünk számára.”

A Minősített Közművelődési Intézmény Cím elnyerésére több mint 
két éve készült Intézményünk. Meghatároztuk minőség politikánkat, 
melyen belül hangsúlyos szerepet kapott a fenntartói elvárásoknak 
történő megfelelés, a partneri igények felmérése, az önértékelés és a 
stratégiai célok megfogalmazása. Az Intézmény fontos feladatának 
tekinti, hogy közművelődési szolgáltatásaival úgy feleljen meg a mű-
ködésből adódó elvárásoknak, hogy partnerei minden tekintetben a 
magas szintű szakmai munkavégzés, a céltudatos és szolgálatkész, az 
innovatív, az új kihívásokra fogékony, a feladatát minőségi módon 
ellátó, a közművelődési, kulturálódási igényeket is formáló szolgál-
tatót lássák bennünk. Rövid és hosszú távú stratégiai célkitűzésünk 
a közművelődési tevékenységünk, meghatározott feladataink, szol-
gáltatásaink minőségének folyamatos javítása. Minőségpolitikánk 
meghatározó eleme, egy egységes szempontrendszer alapján műkö-
dő állandó, jó minőségű kultúrpolitika megteremtése és megtartása. 
Közművelődési szolgáltatói tevékenységünket a partnereink igénye-
inek megismerésével, a törvények betartásával, a közművelődési fo-
lyamatokat szabályozott szakértelemmel és felelősséggel, valamint a 
teljes körű látogatói megelégedettségre való törekvés igényével látjuk 
el. Elkötelezettek vagyunk a művészeti és művelődő közösségek, civil-
szervezetek kulturális és művészeti tevékenységének megfelelő szín-
vonalon történő megjelentetésére, bemutatására, az esélyegyenlőség 
művészetekben és kultúrában történő biztosításában. Az intézmény 
vezetése minőség iránti felelősségével és elkötelezettségével érvénye-
síti követelményeit és ezt várja el az intézmény dolgozóitól is. 

A Minősített Közművelődési Intézmény Címre beadott pályáza-
tunkban öt közművelődési tevékenység végzésére vonatkozó doku-

mentációt nyújtottunk be. A tevékenységek a következők: Kiállítás, 
Közösségi szolgáltatás, Művelődő közösségek, Rendezvények, Szár-
maztatott szolgáltatás. 

A pályázat elbírálásának szempontjai voltak többek között az aláb-
biak:
-  A pályázat formai megfelelése. 
-  Az intézményi önértékelés követelményeinek teljesülése: 
-  az intézmény által végzett valamennyi közművelődési tevékenység 

feleljen meg a közművelődési feladatellátásra vonatkozó legfonto-
sabb jogszabályi követelményeknek;

-  az intézmény által végzett valamennyi tevékenységi forma feleljen 
meg az alapkövetelményeknek;

- valamennyi pályázott tevékenységi formában érvényesüljenek a 
minőségfejlesztési alapelvek (partnerközpontúság, tanulás/bench-
marking és a folyamatos fejlesztés). 

- Az intézmény azon tevékenységi formával pályázhat a Címre, 
amelynél az önértékelés során legalább 60%-os eredményt ért el;
Mind az öt tevékenységhez kapcsolódóan - a minőségfejlesztési 

alapelvek tekintetében - a partnerközpontúság, a tanulás/bench-
marking és a folyamatos fejlesztés különböző területeihez 6-6 db 
kérdéscsoporthoz kapcsolódva kellett leírni a végzett tevékenységet 
és fejlesztési javaslatot, csatolni a hozzá tartozó bizonyító dokumen-
tációkat, ill. a fejlesztések beépülését bizonyító dokumentációt. A 
több száz oldalasra duzzadt dokumentum átfogó képet adott a 2018-
2019-es években elvégzett munkáról. Ezt a munkát auditálta két kül-
sős szakértő, akik javaslatára ítélte oda a Címet, a kultúráért felelős 
államtitkár.

A Minősített Közművelődési Intézmény Címmel Intézményünk, 
Magyarország második legrangosabb – kulturális intézményekre vo-
natkozó - kitüntetését kapta meg.

Köszönöm munkatársaim áldozatos, kitartó és felkészült szakmai-
ságot igénylő munkáját.

Bíró István igazgató

Minősített Közművelődési Intézmény Címet kapott az Ady Endre 
Művelődési Központ és Könyvtár közművelődési intézményegysége. (folytatás a címoldalról)
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A tél sok örömet rejteget a gyermekek számára, hiszen ebben az 
időszakban van a Mikulás érkezése és a Karácsony. Az ünnepek el-
múltával a legnagyobb öröm, ha havazik, hiszen az utóbbi években 
ritkán fehér a táj. Emiatt lett nagy boldogság, mikor január 20-án 
reggelre leesett a hó. A gyerekek nagy izgalommal érkeztek meg 
óvodánkba és alig várták, hogy kimenjünk az udvarra, hiszen már 
arra vártunk hetek óta, hogy essen a hó és tudjunk hóembert épí-
teni, szánkózni, hógolyózni. A hó előhozza a  legvisszahúzódóbb 
gyermekből is a felszabadultságot. Nagyon örültek neki, mikor tíz-
órai után megbeszéltük a gyermekekkel, hogy indulunk ki az udvar-
ra és építünk egy nagy pocakos hóembert. 

Közös összefogással sikerült egy szép nagy hóembert gyúrnunk. 
Együtt görgettük az ici-pici hógolyót addig, míg egy hatalmas hógo-
lyó lett belőle. Mindegyik gyermek hozta a havat, mikor egymásra 
tettük a hóember három részét, hogy össze tudjuk tapasztani és meg 
tudjuk szépen formálni. Az elkészült hóembert mindegyik gyermek 
megsimogatta és megszeretgette. 

A hóember építése után hócsatába kezdtünk. Sok móka és kaca-
gás volt a gyermekek és felnőttek részéről is, ahogy menekültünk a 
gyerekek elől és nekik mégis sikerült eltalálni bennünket. Megannyi 
hóangyal és hógolyó készült és mindenki nagyon jól érezte magát 
ezen a szép havas napon.

Nagyon várjuk, hogy ismét havas legyen a táj és vidám gyermek 
zsivajtól legyen hangos az óvoda udvara.

Szakolczai Zsuzsa
óvodapedagógus

Ovi Hírek
Téli örömök a Móra úti óvodában
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mányos formában, de kerestük azokat a 
lehetőségeket melyeken keresztül siker-
élményhez tudtuk juttatni tanulóinkat 
illetve szüleiket. 

Az óvintézkedések betartása ellené-
re is voltak osztályok, akik karanténba 
kerültek és nekik időlegesen át kellett 
állniuk a digitális oktatásra. Mi peda-
gógusok tudjuk, hogy ebben a munka-
formában a szülői segítség nélkül nem 
tudnak hatékonyan tanulni a kisdiákok.

 Köszönjük a kedves szülők támoga-
tását és segítő együttműködését, mellyel 
hozzájárultak gyermekük sikeréhez.

Bízunk benne, hogy a tanév második 
felében egyre kevesebben betegszünk 
meg és a tanulás mellett a szabadidős 
programok, a szervezés alatt álló nyári 
táborok már megvalósulhatnak.   

Mecseiné Gulyás Erika
intézményvezető-helyettes

Helyi alkotók
tollából

Pete Margit

Itt a farsang!

Itt a farsang, öltözz gyorsan!
Annyi jelmezt, mosolyt hoztam!

Lennél bohóc? Orrot szabok,
azon majd jól szórakoztok!

A királylány nagyon uncsi?
Legyen halpikkely a pulcsi!

Vagy nézd: itt egy Darth Vader-fej!
Ebben biztos menő leszel!

Kedvenced a Hello Kitti?
Cicafejbe kell bebújni!

Hobbit lennél? Remek ötlet!
Ámítsd el a gyerekeket!

Nézd csak, mennyi Lego kocka!
Rád épp illik összerakva!

Bubó doktor? Persze, lehetsz.
Néhány kellék, s máris meglesz!

Akármelyik jó választás.
Elkészült tán mindenki más...

Siess, induljunk a bálba!
Felkérlek egy maszkatáncra.

A vers a költő Cseperedő című gyermek-
verses kötetéből való, melynek illusztrá-

cióját Farkas Noémi 4.c osztályos polgári 
tanuló készítette. 

(A címlapon található rajz.)

A Pete Margit: Cseperedő c. gyermekverses kötete, 
telefonon történő megrendelés útján megvásárolható!

A kötet ára: 2500 Ft
Rendelésfelvétel az 52/573-425 telefonszámon, 

H-P: 8.00 - 16.00.
A könyv az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

Portáján vehető át.
(4090 Polgár, Barankovics tér 6.) 

A Polgári Vásárhelyi Pál Iskola ta-
nulói, pedagógusai sikeresen zárták a 
2019/2020-as tanévet, melyet a március-
ban bevezetett tantermen kívüli digitális 
munkarend tett igazán különlegessé.

A jól megérdemelt nyári pihenés után 
mindannyian reménykedtünk abban, 
hogy az iskola falai között tudjuk meg-
kezdeni és folytatni az új tanévet.

Tudtuk, hogy ebben az évben sem-
mi nem a megszokott kerékvágásban 
fog működni, hiszen egy „láthatatlan 
szörnnyel” állunk szemben, ami egy 
óvatlan pillanatban ismét beférkőzhet 
az iskola életébe.

Mit tudtunk tenni? Az előírt szabályo-
kat az első perctől betarttatni. A min-
dennapok része lett a reggeli érkezéskor 
a testhőmérséklet mérése, a kézfertőtle-
nítés és a szájmaszk viselése. A legnehe-
zebb szabály a távolságtartás betartatása 
volt, hiszen a gyermeki léthez hozzátar-
tozik az ölelés, a másik megsimítása, a 
tanító nénihez való odabújás.

Az iskolai programjaink jelentős ré-
szét nem tudtuk megtartani a hagyo-

SULI HÍREK

Tanév a Covid idején

Bacsa János és Bacsa Attila  3. c

Gulyás Luca 3.c 
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Mindenki számára ismeretes, hogy a középiskolákban 2020. 
november 13-tól digitális tanrendben valósul meg az oktatás. 
Szokatlan a gyerekzsivaj nélküli iskola, ezek ellenére van élet a 
JAGSZI-ban.

A belső gyakorlatot a tanulóknak jelenléti oktatásban tartjuk, 
melyet a gyerekek nagyon szeretnek, hiszen vágynak egymás tár-
saságára, tanáraikkal is tudnak konzultálni esetleges kérdéseikről. 
A végzősöknek, hogy sikeres legyen a szakmai, illetve érettségi 
vizsgájuk szintén tartunk kiscsoportos konzultációt a vizsgatár-
gyakból.

Igény merült fel a tanulókban a karácsonyi ünnepek előtt kéz-
műves foglalkozások megtartására. Egymás után készültek a ma-
nók, grincsfák, amit örömmel vittek haza a gyerekek.

Online versenyt hirdettünk 8. osztályos tanulóknak, több tele-
pülésről is érkeztek megoldások. Minden versenyzőt ajándékkal 
és emléklappal jutalmaztunk.

Intézményünk felnőttoktatásban résztvevő tanulói számára 
2021. január 25-én került sor az ágazati alapvizsgára (logisztikai 
technikus és szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens szak-
mákban), igazán szép eredménnyel végeztek. Nemsokára itt a kö-
zépiskolába jelentkezés határideje: 2021. február 15.

Várunk minden olyan 8. osztályos tanuló jelentkezését, akik ér-
deklődnek a szakács, pincér-vendégtéri szakember, kereskedelmi 
értékesítő szakmák iránt. Intézményünk családias hangulatú, na-
gyon fontos az egymásra történő odafigyelés, a hátrányos helyzetű 
gyermekek felzárkóztatása, lehetőségeik pályázat útján történő ki-
szélesítése. Számos szabadidős programot kínálunk tanulóinknak, 
reméljük a pandémiás helyzet elmúlta után meg tudjuk valósítani 
őket.

Rövid kis beszámolónkban is látszik, hogy van élet a JAGSZI-
ban, bár már nagyon várja diák és oktató is egyaránt, hogy régi 
életünk visszatérjen! 

Strubáné Fenyves Anita
igazgató

SULI HÍREK

Történések a JAGSZI-ban

Tisztelt Polgáriak!

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
98/2020. (XII. 17.) számú polgármesteri határozattal döntött, 
arról, hogy a PolgárTárs önkormányzati havilap szerkesztői fel-
adatait 2021. január 01-étől az Ady Endre Művelődési Központ 
és Könyvtár lássa el.

Kérjük, hogy közérdekű információikat, hirdetési igényeiket 
a polgartarshavilap@gmail.com e-mail címre küldjék. Főszer-
kesztő: Bíró István igazgató. Szerkesztőség tagjai: Ferenczné 
Fajta Mária, Nagyné Erdei Judit, Péterné Kiss Petronella. Szer-
kesztői koordinátor: Nagyné Erdei Judit, tel.: 52/573-420

Fenti email címre várjuk észrevételeiket, javaslataikat. Kér-
jük, továbbra is kísérjék figyelemmel városunk híreit, esemé-
nyeit. A meg nem rendelt fényképekért és kéziratokért nem 
vállalunk felelősséget.

Szerkesztőség
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A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
tájékoztatója a családi gazdaságok reformjáról

Az Országgyűlés elfogadta a családi gazdaságokról szóló 2020. évi 
CXXIII. törvényt. A törvény az itt ismertetett családi működési for-
mák (őstermelők, őstermelők családi gazdasága és a Családi mező-
gazdasági társaság) szabályait tartalmazza.

Aki 2020. december 31-én hatályos őstermelői igazolvánnyal ren-
delkezik, az 2021. január 1-től is őstermelőnek minősül. Az eddigi 
közös őstermelők, valamint családi gazdaságok tagjai személyükben 
őstermelőnek minősülnek, együttesen pedig ŐCSG-ként működ-
nek tovább.

Azon esetekben, mikor a támogatás igénybevételének feltétele az 
volt, hogy a tevékenység folytatása egyéni vállalkozóként történjen, 
a feltételt megtartottnak kell tekinteni, akkor is, ha az igénylő a tevé-
kenységét 2021. január 1-től őstermelőként folytatja.

ŐSTERMELŐK: 
16. életévét betöltött, természetes személy; Saját gazdaságában 

folytatja az őstermelői tevékenységét; Az őstermelő őstermelői te-
vékenysége tekintetében nem lehet egyéni vállalkozó; Őstermelői 
termék értékesítése során az őstermelő nevében eljárhat közeli hoz-
zátartozója, vagy alkalmazottja is. Őstermelőként végezhető tevé-
kenységek: Mező-, erdőgazdasági tevékenység (földforgalmi törvény 
szabályai szerint) Termékfeldolgozás – a kistermelői rendeletben 
megfogalmazott mennyiségi korlátokig. A kiegészítő tevékenység 
(földforgalmi törvény szabályai szerint) a teljes őstermelői bevétel 
legfeljebb 25%-a lehet.

ŐSTERMELŐK ADÓZÁSA
Az adókedvezmények számításának alapja a mindenkori mini-

málbér. A támogatások nem minősülnek bevételnek. 600 ezer fo-
rintról közel 1 millió forintra nő az adómentes bevételi értékhatár 
(nem kell bevallást sem készíteni). Átalányadózás: 1. Az éves mini-
málbér ötszörösét meg nem haladó bevétel esetén:10%-os jövede-
lem és 90%-os költséghányad. 

Adómentesség az éves minimálbér ötszörösét kitevő bevétel ösz-
szegig ~10 millió forint. Nincs szja és szocho, kivéve a biztosított ős-
termelőket (szocho: 15,5%).

2. Az éves minimálbér ötszörösét meg  haladó, de annak tízsze-
resét el nem érő bevétel esetén: Maximum ~ 20 millió ft bevételig 
10%-os jövedelem és 90%-os költséghányad. A 10 millió forintot 
meghaladó bevétel 10%-a után adófizetés Szja és szocho.

Tételes költség  elszámolás: A jelenlegivel egyező feltételek szerint 
lehet választani.

Példa számítás kiegészítő tevékenység végzésekor: Őstermelői tevé-
kenység bevétele 2 500 000 forint. Kiegészítő tevékenységből szár-
mazó maximum bevétel: 2 500 000 Ft x 0,25 = 625 000 Ft. Egyéb 
agrártevékenységből származó bevétel: 2 500 000 forint – 625 000 
Ft = 1 875 000 Ft Amennyiben a kiegészítő tevékenység ebben az 
esetben például 800 000 Ft, úgy az egész kiegészítő tevékenységből 
származó bevétel, azaz a 800 000 Ft tekintetében az őstermelői adó-
zás szabályai nem alkalmazhatóak.

Példa számítás az átalányadózásra: Az őstermelőnek 12 millió fo-
rint támogatások nélkül számított bevétele keletkezett. Ebből a jö-
vedelem: 12 millió 10%-a = 1,2 millió forint. Adómentes 2020-ban 
966 ezer forintig a jövedelem (legkisebb adózók adómentes bevétel-
határa) Adófizetési kötelezettség: 1,2 millió forint – 966 ezer forint = 
234 ezer forint. Szja fizetés (15%):234 ezer forint 15%-a = 35.100 fo-
rint. Egyszerűbben számolva: 12.000.000 – 9.660.000) x 0,1 x 0,15= 
35.100 forint. 

ŐSTERMELŐK CSALÁDI GAZDASÁGA: Tagjai 16 éven 
felüli őstermelők; Tagjai egymással hozzátartozói viszonyban 
állnak; Tagjai legalább ketten vannak; Személyes közreműködés 
kötelező, de nem előírás a főállás; Egy őstermelő csak egy ŐCSG 
tagja lehet; Aki 16 éven aluli, de 2020. december 31-én családi 
gazdaság tagja volt, az maradhat az ÖCSG tagja; Szerződéssel 
alapítható – polgári jogi társaság szabályai szerint; Tagjai nevé-
ben a képviselő eljárhat; Tagok és alkalmazottak az értékesítés-
kor eljárhatnak a többi tag nevében.

CSALÁDI MEZŐGAZDASÁGI TÁRSASÁG: A CSMT egy 
minősítés, mely megszerzéséhez a következő feltételeknek kell 
megfelelni: Olyan gazdasági társaságnak, szövetkezetnek, vagy 
erdőbirtokossági társulatnak kell lennie, melynek: legalább két 
tagja van, azok mindegyike egymással hozzátartozói láncolat-
ban áll, valamint kizárólag mező-, erdőgazdasági és kiegészítő 
tevékenységet folytat. A CSMT nyilvántartásba vételi eljárás 
teljesen független a cégbírósági eljárástól. A CSMT minősítést 
a már bejegyzett társas vállalkozásoknak a NAK-nál kell kérel-
mezni.

Földforgalmi kedvezmények: A CSMT-knek és az ŐCSG-
knek nyújtott, nem adózási kedvezmény, hogy a tagjaik számára 
a termőföld- adásvételeknél és -haszonbérleteknél kedvező elő-
vásárlási, illetve előhaszonbérleti lehetőség biztosított. Ugyan-
azon ranghelyen belül a sorrend így a következő: a) a családi 
mezőgazdasági társaság tagja vagy az őstermelők családi gazda-
ságának tagja; b) fiatal földműves; c) pályakezdő gazdálkodó.

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ADÓZÁSA: Adókedvez-
mény jár minden társaság tagjának, függetlenül attól, hogy 
rendelkezik-e CSMT minősítéssel. Nem adóköteles az az ösz-
szeg, amely nem haladja meg: a társaság által a tulajdonosnak 
a termőföld bérletéért fizetett összeget; a költségek fedezetére 
vagy fejlesztési célra adott támogatásnak nem minősülő mező-
gazdasági támogatásként kapott, tagnak átengedett összeget;  azt 
az összeget, amit a társaság azért fizet ki, hogya magánszemély 
földtulajdonos azt a földvásárlással kapcsolatos jelzáloghitel-tör-
lesztésre fordítsa; azt az összeget, amelyet a társas vállalkozás ad 
a tagjának olyan termőföld vásárlására, amit a társaság legalább 
15 évig ingyenesen használ. A mentesített jövedelem ugyanazon 
gazdaság esetén nem haladhatja meg az 50 millió forintot.
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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!

VÖRÖSKERESZTES 
HÍREK

A Magyar Vöröskereszt Polgári Szervezete az egészségügyi ve-
szélyhelyzet ideje alatt próbálta végezni hagyományos, megszo-
kott tevékenységét.

2020. október és december hónapokban véradást tartottunk, 
közel 80 fő véradó részvételével. December 3-án köszöntöttük 
többszörös véradóinkat és önkénteseinket.

A több éve tartó hagyománynak megfelelően a Polgári Lokál-
patrióta Egyesület Mozgalommal közös adományozásban vet-
tünk részt, ennek során 132 polgári család részesült adomány-
ban, ezzel is megkönnyítve a karácsonyi készülődést. Újszerű 
kezdeményezés volt részünkről a Polgári Könyves Karácsony 
– Ajándékozd meg magad egy könyvvel! programunk. Csekély 
adomány ellenében egy héten keresztül válogathattak könyveket 
az érdeklődők. Január első hetében elindítottuk Szeretetkabát 
akciónkat – Vigyél magaddal egyet, ha fázol! Első alkalommal 
2020. évben szerveztük meg, idén is sikeresnek ígérkezik. A 
kínálatot kiegészítettük egyéb meleg holmikkal, sálakkal, kesz-
tyűkkel, pulóverekkel.

Tevékenységünkben résztvevő önkénteseink és önzetlen ado-
mányozóink munkáját ezúton is köszönjük!

Magyar Vöröskereszt 
Polgári Szervezete

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy 2021. 01. 01-jétől a 
belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóval kapcsolatos adóha-
tósági feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette 
át. 

A NAV minden érintett részére határozatot fog küldeni, mely-
ben tájékoztatja az adózókat a fizetendő adóról, a fizetési határ-
időkről és az új gépjárműadó-bevételi számlájáról. A gépjármű-
adó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletét 2021. 
szeptember 15-éig 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 fennál-
ló adómentességeket az önkormányzatok adatszolgáltatása alap-
ján 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

gépjárműadóval kapcsolatos 
adóhatósági feladatokról

Szeretetkabátok és könyvek

Tájékoztatás az 
Állami Számvevők jelentéséről

Az Állami Számvevőszék első alkalommal értékelte egyide-
jűleg az összes magyarországi önkormányzat és hivatalaik in-
tegritását – korrupció elleni védettségét –, illetve a működést 
meghatározó lényeges szabályozási környezetük kialakítását. 
A 3197 önkormányzatot és 1284 önkormányzati hivatalt érintő 
rendszerszintű értékelés során Polgár Város Önkormányzata 
és a Polgári Polgármesteri Hivatal 5-ös osztályzatot kapott. Ez 
azt jelenti, hogy a korrupció elleni védettség szempontjából a 
legeredményesebb, alacsony kockázatú önkormányzatok közé 
tartozik, így sem a polgármesterre, sem a hivatali szervezetre 
nem tartalmazott megállapítást a jelentés.

A Hajdú-Bihar megyei településekre vonatkozó jelentés teljes 
terjedelmében az alábbi linken található meg: https://www.asz.
hu/storage/files/files/jelentes/2021/21013.pdf?download=true

       
dr. Sivák Anita jegyző
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HITÉLET

Lelkipásztori gondolatok a 
járványveszély idején

A világról, az emberről gyakran mondjuk: változó világban 
élünk, abban mi is szüntelen változunk. Egy éve alatt sok min-
den megváltozott körülöttünk: járvány sújtja Földünket, féle-
lem tölt el minket magunk miatt, szeretteink miatt, sokan meg-
betegedtek és vannak elhunytak, aggódó, gyászoló családok, 
kevesebbet találkozunk, közösségi programok elmaradnak, 
s helyi lapunk, a Polgártárs is elektronikus formában jelenik 
meg. Milyen gondolatok jutnak eszembe, mint lelkipásztornak 
a járvány idején?

Zónáink: A közelmúltban láttam egy képet ezzel a felirattal: 
„Ki akarok lenni a Covid 19 alatt?” A kép három zónát mutat 
be. 1. Félelemzóna. Magamra figyelek, aggodalom van bennem. 
Élelmiszert, vitaminokat halmozok fel, sokat panaszkodom, ag-
godalom árad belőlem 2. Tanulási zóna. Még mindig magamra 
figyelek, de már nemcsak félelmeimre. Tapasztalatból megta-
nulom, hogy az ember törékeny, vannak nálunk nagyobb erők, 
gyakorolom a türelmet, értékelem azt, amim van, a jelenben 
élek, a jövőben remélek. 3. Növekedési zóna. Felismerem, hogy 
mindenki a legjobbat akarja, hálás vagyok másokkal szemben, 
magamból kilépve másokra is figyelek, segítek. Milyen jó len-
ne, ha tanulnánk és mások felé is növekednénk ebben a nehéz 
időben!

Higiénia: Az elmúlt hónapokban megtanultuk, hogy meny-
nyire fontos a higiénia, kézmosás, fertőtlenítés stb. De milyen 
jó tudni, hogy az ember test és lélek. Így nemcsak a testi, ha-
nem a lelki higiénia is fontos. Ne tűrjük meg azt sem, ami lel-
künket fertőzi, a negatív gondolatokat és érzelmeket, a haragot, 
hazugságot, önzést, rosszindulatot stb., mert ezek is vírus mód-
jára pusztítanak. 

Isten. Járványok gyakran voltak az emberiség életében, így 
Polgár történelmében is. Őseink mit tettek, amikor kolera vagy 
pestis pusztított? Istenhez fordultak, összefogtak, fogadalmat 
tettek. Hazánkban, nagy Magyarország területén hány templo-
mot, szobrot emeltek eleink, amikor megszabadultak egy sújtó 
betegségtől. Ennek tanúja a Kálvária is. A hitet nemcsak elve-
szíteni lehet, hanem abban lehet növekedni is. Megnyithatjuk 
szívünket Isten felé, ostromolhatjuk az eget hittel, bizalommal.

Szívből kívánok városunk minden lakójának, családtagjaik-
nak jó egészséget, kívánom, hogy e nehéz időben figyeljünk 
Istenre, másokra, önmagunkra, így lesz életünk egészséges, ha 
e három, fölfelé, kifelé és befelé való kapcsolatunk rendezett.

László atya

A járványveszély miatt a keresztények egységéért végzett 
imanyolcadba való imaestéket későbbi időpontra tettük, amiről 
majd tájékoztatjuk a kedves lakosságot.

A 2020-as év egy minden tekintetben különös év volt. A nagy 
reményekkel induló év eleje egy nem várt és soha nem látott ne-
hézség elé állította a város lakosait. Egyik pillanatról a másikra 
a feje tetejére állt az életünk. Olyan helyzettel találtuk szembe 
magunkat, amire senki sem számított. Azonban így 2021 ele-
jén visszatekintve mégis azt kell látni, hogy a nem várt helyzet, 
minden nehézsége, fájdalma, vesztesége ellenére új lehetősé-
geket is teremtett, hiszen a családok összekovácsolódhattak, 
megerősödhettek. Szülő, gyermek egymásra találhatott. A már 
kifeszített, felgyorsult világ kicsit visszalassulhatott. Háborgó 
lelkünk megnyugvásra találhatott. Isten figyelmeztet, nem jó 
úton járunk. Elfeledkeztünk az Ő gondviseléséről. Magunk-
tól és másoktól várjuk a megoldást úgy, hogy közben Istent ki 
akarjuk zárni. Minden természetes és jár nekünk, ami jó és köz-
ben elfelejtjük Isten szeretetét. A nehézségekben Istent hibáz-
tatjuk és elfordulunk Tőle, nem vesszük észre az Ő naponkénti 
kegyelmét. Most azonban elérkezett a világ ahhoz a ponthoz, 
amikor el kell gondolkoznia, hogyan tovább? Meddig akarom 
még kizárni Istent az életemből? Mert Ő mindannyiunk életé-
ben nap, mint nap ott akar lenni, hogy gondviselő szeretetével 
átöleljen. Átöleljen a boldogságban és fájdalomban, örömben 
és bánatban. Életed része akar lenni, ezért is küldte el egyszü-
lött Fiát, az Úr Jézust, hogy felismerd és befogadd, hogy megta-
pasztald szeretetét és kegyelmét. Azért jött, hogy megkeresse és 
megtartsa az elveszettet. Érted és értem jött, Mindannyiunkért! 
Akik még keressük Őt, bátran nyissuk ki szívünket, lelkünket 
Ő előtte. Akik elbizonytalanodtunk, bátran hívjuk segítségül és 
Ő megerősít. Akik befogadtuk, újuljunk meg Őbenne és hir-
dessük másoknak is szeretetét. A kérdés az, meghallod-e Is-
ten hívó szavát. A kérdés az, hogyan akarod folytatni az életed 
2021-ben! 

Református istentiszteleti alkalmainkra – beleértve a keresz-
telőt is –, szeretettel hívunk és várunk mindenkit, a kötelező 
járványügyi intézkedéseket betartva. Jelen állapot miatt kéthe-
tente vasárnaponként délelőtt 10:00 órától. Következő alkalom 
január 31. majd pedig február 14. 

„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszaba-
dítlak, és te dicsőítesz engem.” Zsolt. 50,15

Kovács Imre
 Ref. lelkész

Kedves Polgári 
Lakosok!
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Akiket újszülöttként köszöntünk

Nótár József, Fazekas Gergő Milán, Rontó Dániel
Mátyás Alex Kevin, Rente Boldizsár, 
Horváth Tifani Sztella, Burka Sztella

Januárban házasodtak:

Rézműves Delila Cintia – Balog Márkó
Varga Patrícia Lúcia – Zámbó Károly Roland

Akiktől részvéttel búcsúzunk
 

• Dr. Szilvási Sándor élt: 91  évet
• Antek Sándor élt: 60  évet
• Nagy Attila élt: 57  évet

• Sipos Kálmán élt: 67  évet
• Barta László élt: 64  évet

• Bartók István élt: 78  évet
• Lékáné Várkonyi Gizella élt: 56  évet

• Bacsa Mihályné szül. Pöstényi Lenke élt: 85 évet
• Markovics Mihályné szül. Sári Ilona élt: 90 évet
• Lakatos Kálmánné szül. Kis Erzsébet élt: 77 évet

• Szántai János élt: 87 évet
• Lakatos Csaba élt: 49 évet

• Varga Gáborné szül. Virág Margit élt: 86 évet

Anyakönyvi Hírek

Városunkban jelentős gondot okoznak a közterületen kóbor-
ló ebek.

Ez nem minden esetben kóbor kutyát jelent, hanem több esetben 
jelenti azt, hogy a kutyák gazdái nem gondoskodnak arról, hogy 
állat a tartás helyét ne hagyhassa el.

Nem elfogadható az sem, ha a kutyák póráz nélkül kísérik gazdá-
ikat. A fent leírtak miatt indokoltnak tartjuk, hogy az ide vonatkozó 
ágazati jogszabályok előírásaira az ebtartók figyelmét az alábbiak 
szerint felhívjuk. Az ebtartó gondoskodni köteles az állat megfelelő 
és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének 
megakadályozásáról. Felhívjuk minden állattartó figyelmét, hogy 
kutyáját kóborolni se közterületen, se más ingatlanán nem hagy-
hatja. Az ebet megfelelő, biztonságos helyen kell tartania, vagy a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodnia kell a szökés-
veszély megakadályozásáról.

Az állattartó köteles továbbá minden három hónaposnál idősebb 
ebet veszettség ellen – saját költségén – állatorvossal beoltatni. A 
4 hónaposnál idősebb ebet csak chippel megjelölve lehet tartani.

Aki az állattartásra vonatkozó fenti előírásokat megsérti, illetve 
kutyája szökésének megakadályozásáról nem gondoskodik, állat-
védelmi bírsággal sújtható.

A köz- és magánterületeken felügyelet nélkül kóborló – esetleg 
még védőoltással sem rendelkező – ebek veszélyt jelentenek mind 
az ember-, mind az állat egészségre, illetve a közlekedés biztonsá-
gára, a vagyonbiztonságra.

Embertársaink egészségének és testi épségének megóvása ér-
dekében kérünk minden kutyatartót, hogy az ebet a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően tartsa ingatlanán belül, kötelező 
mikrochippel és védőoltással való ellátásáról gondoskodjon!

A település nyugalma érdekében segítő közreműködésüket kö-
szönjük.

dr. Sivák Anita
       jegyző

Felhívás az ebtartási 
szabályok betartására

Egyszer két ember elindult vándorútra. Az egyik vak volt, a másik sánta. 
Mentek, mendegéltek, míg egy folyó partjára nem értek. Akkor így szólt a sánta:

- Egy mély folyó állja utunkat. Nem tudunk átkelni rajta, hiszen nincs 
hídja. Arról szó sem lehet, hogy átgázoljunk – nagyon mély a víz. Én fél 
lábon sántikálok, neked meg a szemed hibádzik. Ha át akarnánk gázolni, 
biztosan belefulladnánk.

A vak elgondolkodott. Kisvártatva megkérte társát:
- Nézz körül alaposan, nincs-e valahol gázló.
- Amott lejjebb , a folyó kanyarulatánál van egy gázló, de ott igen sebes a 

víz sodra, jó lábak kellenek az átkeléshez.
- Vezess csak oda – kérte a vak.
A sánta kézen fogta, és a gázlóhoz vezette. Amikor odaértek, így szólt a vak:
- Nekem van két egészséges lábam, neked meg két ép szemed. Kapasz-

kodj fel a hátamra, és szólj, hová lépjek. Én átviszlek a folyón.
Úgy is tettek. A vak meg a sánta, egymást segítve, nagy egyetértésben 

átgázolt a vízen, és folytathatták útjukat.

KALAUZ 
„[….] Ez a történet a külső térképre vetítve a szolidaritás, az összetartás, 

az egymás segítésének meséje, a belső térképen azonban egészen más jelen-
tése bontakozik ki. Egy olyan lelkiállapot képi kivetülése, amely veszteségek 
után gyakran előáll. Egyik részünk vak, a másik meg sánta. Nem látunk 
mást, csak a keletkezett veszteséget, és nem tudunk rendesen mozogni, 
haladni az életünkben, mert lebénít a fájdalom. Valóban megvakultunk és 
megsántultunk. Ráadásul ott a mély víz előttünk, amin még híd sincs. Pe-
dig – és ezt a sánta meg a vak részünk is tudja – át kellene kelnünk ezen a 
folyón, mert ott a megújulás lehetősége. […] Ha megvakultunk is, a lábunk 
még tud mozogni, és ha lesántultunk is, a szemünk még jól használható! 
Vagyis másképp kell összerendeződni egy veszteség után: nem arra kon-
centrálni, ami nincs, hanem arra, ami még van és lehetne. Az arányokon 
van a hangsúly, a színek kikeverésén, a vakság és a sántaság ötvözésén, ha 
már úgyis megtörtént, ami megtörtént […] Ha a két negatív oldalt párosít-
ják, a folyón innen rekednek, ám ha mindkettőből azt nyerik ki ami poten-
ciális lehetőségként még ott maradt, biztosan kelhetnek át a legmélyebb és 
legsebesebb sodrású folyón is. Akárcsak mi, egy veszteség után.”

BOLDIZSÁR ILDIKÓ: ÉLETVÁLSÁGOK MESÉI  című könyvéből
A vak meg a sánta
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2021. márciusától megkezdődik a vízmérők olvasása. Meg-
kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a vízmérő aknák jó megkö-
zelíthetőségéről, és az órák olvashatóságáról gondoskodni szí-
veskedjenek. Az aknának nem szabad vizet, földet, törmeléket 
tartalmaznia, ami meggátolja a mérő olvasását.

2021. február 25-ig az alábbi utcákról várjuk 
a vízóra állásokat:

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy a megelőző egy éves időszak át-
lagfogyasztása nem tükrözi az elkövetkező időszak várható fo-
gyasztását, kérjük keresse telefonon, e-mailben ügyfélszolgálati 
irodáinkat és egyeztessen az átalányfogyasztás mértékéről.

Természetesen továbbra is lehetőség van mindenkinek az 
ügyfélszolgálaton az óraállások bediktálására telefonon, vagy 
e-mailben, azonban az ügyfélazonosítót kérjük ne felejtsék meg-
adni.

HBVSZ Zrt. Polgár

A Polgártárs havilap hirdetési tarifái

4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1. sz. Tel: 52/219-489
e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu, szamlazas@hhgkft.hu; 

web: www.hhgkft.hu 

Polgár
Szelektív Üveg
Sárga t.

01.27. 01.27.
02.24.
03.24.
04.21. 04.21.
05.19.
06.16.

Szelektív Üveg
Sárga t.

07.14. 07.14.
08.11.
09.08.
10.06. 10.06.
11.03.
12.01.
12.30.

Áthelyezett munkanapok

2021. március 15. (Hétfő)helyett:
2021. március 13. (Szombat) 

2021. április 05. (Húsvét-hétfő)helyett: 
2021.április 03. (Szombat) 

2021. május 24. (Pünkösd-hétfő) helyett:    
2021. május 22. (Szombat)

2021. november 1.(Hétfő) helyett:     
2021. október 30. (Szombat)

Fekete-fehér
90x65mm (1/8 oldal)
grafikai tervezés 

6.000 Ft + Áfa
1.000 Ft + Áfa

90x130mm (1/4 oldal)
grafikai tervezés

11.000 Ft + Áfa
2.000 Ft + Áfa

185x130mm (1/2 oldal)
grafikai tervezés

21.000 Ft + Áfa
4.000 Ft + Áfa

255x185mm (1/1 oldal)
grafikai tervezés

40.000 Ft + Áfa
6.000 Ft + Áfa

Színes
90x65mm (1/8 oldal)
grafikai tervezés 

9.000 Ft + Áfa
2.000 Ft + Áfa

90x130mm (1/4 oldal)
grafikai tervezés

17.000 Ft + Áfa
4.000 Ft + Áfa

185x130mm (1/2 oldal)
grafikai tervezés

31.000 Ft + Áfa
8.000 Ft + Áfa

255x185mm (1/1 oldal)
grafikai tervezés

60.000 Ft + Áfa
10.000 Ft + Áfa

Reklámriport 30.000 Ft + Áfa
Apróhirdetés 3.000 Ft + Áfa
gyászjelentés, 
köszönetnyilvánítás 25 szóig  térítésmentes

A költségek meghatározása a tarifatáblázat alapján történik. A 
PolgárTárs újságban fél évre előre megkötött hirdetési szerződés 
esetében a hirdetőt 1 havi, egy évre előre megkötött szerződés ese-
tében 2 havi ingyenes megjelenés illeti meg.

A költségek megjelenés előtt történő kiegyenlítését az Ady Endre 
Művelődési Központ és Könyvtárban tehetik meg a hirdetők (4090 
Polgár, Barankovics tér 6.) személyesen, vagy átutalással. 

A hirdetési szöveget kérjük Word és PDF formátumban eljuttatni 
az alábbi e-mail címre: polgartarshavilap@gmail.com . Amennyi-
ben a hirdetés fotót is tartalmaz, azt nagy felbontású JPEG formá-
tumban.

Felhívás!

Szelektív szállítási időpontok Polgár 2021.

Szállítási napokon a hulladékot reggel 6 óráig kérjük kihelyezni a közterületre!
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.




