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Városházi Hírek
Szervezeti és működési változások a Polgármesteri Hivatalban

  Az önkormányzati feladatok átalakulása miatt újra 
kellett gondolni és racionalizálni a hivatal szervezeti 
struktúráját. E feladatot egy körültekintő, külső szak-
értők által, az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0032. sz, „Polgár 
Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” című 
projektben készítettük elő. A  2014. október 31-én lezárt 
projekt eredménye a következő:

Új szervezeti struktúrát kellett kialakítani, mert az 5 
szervezeti egység túlzott volt és az irodák közötti ösz-
szehasonlításban aránytalan létszámmal működött.  
A létszámmegoszlás a szervezeti egységek között nem 
volt kiegyensúlyozott. 

Az új szervezeti rendszer kialakításakor figyelembe 
vettük a feladatellátáshoz rendelkezésre álló technikai 
feltételeket. A csökkenő hivatali létszám miatt az aljegy-
zői munkakört megszüntettük. A hivatalban három iro-
da és egy titkárság szervezeti egysége jött létre az aláb-
biak szerint: 

1. Hatósági Iroda  
2. Műszaki Iroda 
3. Pénzügyi Iroda
4. Titkárság.
Az Országgyűlés 2014. december 29-én fogadta el a 

2015. évi költségvetést megalapozó és a 2015. évi költ-

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a 2014. december 18-án megtartott ülésén a 
130/2014. (XII.18.) számú határozatával döntött a 
Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állás-
pályázat kiírásáról. A pályázatok benyújtásának ha-
tárideje: 2015. január 22. (csütörtök) 16.00 óra volt. 

Az állás betöltésére négy pályázat érkezett. A pá-
lyázatokat a pályázat elkészítője által összehívott bi-
zottság véleményezte valamint a kiírt feltételeknek 
megfelelő pályázókat személyesen hallgatta meg.  
A pályázatokról kialakított vélemény a Képviselő-
testülettel ismertette. 

A 2015. február 28-án megtartott ülésen a képvi-
selők titkos szavazással döntöttek a sikeres pályázó-
ról. A Képviselő-testület  Szociális Szolgáltató Köz-
pont intézményvezetői feladatainak ellátásával Tóth 
Árpádné hajnúnánási szakembert bízta meg. 

 Polgármesteri Hivatal

Új vezető a Szociális Szolgáltató  
Központ élén 2015. január 1-től változott a hulladékról, a hulladékgaz-

dálkodási közszolgáltatási tevékenységről szóló törvény, 
valamint megjelent a hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII. 31.) Korm. 
rendelet is. A Kormányrendelet új szabályozást vezet be  
a házhoz menő gyűjtési rendszerben, mely szerint a köz-
szolgáltató az ingatlanhasználótól legalább a következő 
hulladékfajtákat házhoz menő gyűjtési rendszerben szál-
lítja el: műanyaghulladék, fémhulladék, papírhulladék,  
vegyes hulladék. Ha az üveghulladék elkülönített gyűjtését 
a közszolgáltató házhoz menő gyűjtési rendszer keretében 
nem biztosítja, az üveghulladékot legalább hulladékgyűjtő 
udvarban és hulladékgyűjtő szigeten veszi át.

Az üveghulladék gyűjtése a városunkban lévő valameny-
nyi gyűjtőszigeten, gyűjtőkonténer elhelyezésével biztosít-
va van.

Ezúton is felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 
a gyűjtőkonténerek kizárólag  üveghulladék gyűjtésé-
re használhatóak!

 Polgármesteri Hivatal

Változások a hulladékgazdálkodásban

ségvetésről szóló törvényt. Az új szabályozás miatt a 
polgármesteri hivatal finanszírozott létszáma 23,4 fő.  
A Polgármesteri Hivatal jelenlegi létszáma 27 fő.

A legtöbb polgármesteri hivatal az államilag finanszí-
rozott létszámnál magasabb engedélyezett létszámmal 
működik. A finanszírozott létszámon felül az önkor-
mányzatok meghatározhatnak magasabb engedélyezett 
hivatali létszámot, de az államilag finanszírozott lét-
számon felüli alkalmazottak finanszírozása az önkor-
mányzatot terheli.

Célunk, hogy természetes létszámfogyás útján (nyug-
díjba vonulás) érjük el, vagy legalább törekedjünk a fi-
nanszírozott létszámhoz. 2015-ben 2 fő munkatárs kí-
ván élni a „nők 40 éves” nyugdíj lehetőségével, május 
31-ig. Státuszukat nem töltjük be, megszüntethető. 1 fő 
irodavezető május 7-ével eléri az öregségi nyugdíjkorha-
tárt. Az általa betöltött státusz és az új ciklusban terve-
zett városfejlesztési feladatok igénylik a pótlást, ezért ez 
az álláshely nem szüntethető meg.

2015. június 1-től 25 fővel tervezhetünk a Szervezeti és 
Működési Szabályzat 1/b. sz. melléklete szerint, mely a 
finanszírozott létszámot 1,6 fővel haladja meg.

Polgármesteri Hivatal
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Szociális segély
2015. március 1-jétől megszűnik a rendszeres szociális segély, az adósságkezelési szolgáltatás és a lakásfenntartási 

támogatás is. A szociálisan rászoruló emberek támogatása az önkormányzat feladatává válik, így a segélyek pontos 
szabályozását is nekik kell rendeletekben szabályozni. Az alábbi táblázatban látható, hogy a rendszeres szociális segély 
2015. március 1-jével történő megszűnése után milyen jogcímen lehet támogatásokhoz jutni a járási hivataloktól vala-
mint a települési önkormányzatoktól, a jegyző döntése alapján: 

2015-ben mindezek mellett a váratlanul nehéz anyagi körül-
mények közé került családok egyedi önkormányzati elbírálás 
után egyedi önkormányzati segélyben is részesülhetnek, mely-
nek 2015. március 1-től új elnevezése lesz: települési támogatás. 
Ezáltal támogatást kaphatnak létfenntartásukhoz, és a váratlan 
krízishelyzetek megoldásához. 

Települési támogatás eseti vagy egy adott időszakra megha-
tározott havi rendszerességgel is folyósítható. Elsősorban olyan 
családok számára indokolt települési támogatást folyósítani, 
akik váratlanul nehéz élethelyzetbe kerültek (például haláleset, 
természeti kár) által. 

A települési támogatás összege nem lehet kisebb a folyósítás 
évében az aktuális öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 
százalékánál. Haláleset esetén ha az elhunyt családja bizonyí-
tottan rászorul, akkor az átlagos temetési költség minimum 
tíz százalékától a teljes összeg átvállalásáig terjedhet az önkor-
mányzati támogatás összege. 

Fontos megemlíteni, hogy 2015-ben a települési támogatás 
nem csupán pénzbeli segítséget jelenthet, hanem akár tankönyv 
és tanszer-támogatást, tüzelőanyag-osztást, élelmiszer-segélyt 
vagy Erzsébet-utalványban történő folyósítást is. A rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás is önkormányzati segély címén ke-
rül folyósításra ezentúl. 

Több olyan informatikai fejlesztés is véget ért a közelmúltban, 
mely lehetővé tettek már 2013. végétől, hogy az egyes személyek 
által igényelt különböző segélyeket egy rendszerben láthassa az 
állam képviselője. Ez pedig azt jelenti, hogy könnyebben ki-
szűrhetőek lesznek a jogosulatlan segélyigénylések. 

Mivel a magyarországi gazdasági viszonyok egyre több em-
bert kényszerítenek szegénysorba, ezért az állami szociális 
támogatások és az önkormányzati segély sokaknak az utolsó 
szalmaszálat jelenti az életben jelentkező súlyos problémák 
megoldásához. 2015-ben is várhatóan sokszoros igény jelent-
kezik majd az önkormányzati segély által elérhető támogatások 
felhasználásakor, melyet nem biztos, hogy az önkormányzatok 
anyagilag is bírni fognak.

Polgári Polgármesteri Hivatal

Vöröskeresztes Hírek
A Vöröskereszt helyi szervezete 2014. decemberében 

új helyre költözött.
Adománygyűjtő és osztóhely kialakítására alkalmas helyet 

kaptunk az önkormányzattól a Művelődési Központ mögötti, 
volt Kozmetika épületében. Az adománygyűjtő tevékenység 
március hónapban indul újra.

Tisztára mosott ruhaneműt, ágyneműt, cipőt, gyermekruhát, 
játékot és könyveket várunk az adakozó polgáriaktól.

A nyitvatartásról a későbbiekben adunk tájékoztatást, illetve 
közzétesszük az épület ajtaján is.

 Véradást 7 alkalommal tervezünk, melynek helyszíne több-
nyire a Művelődési Központ előcsarnoka lesz. Rendezvényhez 
kötődő véradás 3 alkalommal lesz, első alkalommal a Hurkapi-
te Fesztivál keretében, majd a RETRO véradás a Patika Nappal 
egybekötve, és a Vámpírok Éjszakája a Sárkányhajó fesztivál ke-
retében. Figyeljék hirdetéseinket a hirdetőtáblákon, Polgártárs-
ban, a városi honlapon.

 Továbbra is szeretettel hívunk és várunk minden kedves véradót, 
vöröskereszthez csatlakozni kívánó önkéntest szervezetünkbe!

Elérhetőség: 
Kiss Ilona 52/573-174

Andorkó Mihályné 52/573-530
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Csemete Csemege
A Polgári CSEMETE Szociális Szövet-
kezet a Városháza Gazdasági Szolgál-
tató Ház földszintjén új szolgáltatással 
várja a lakosságot, és az ide látogatókat. 
A szövetkezet „Csemete csemege” bü-
féje változatos üdítőitalokkal, szendvi-
csekkel, süteményekkel, és kávéval vár-
ja vendégeit. 

A büfé nyitva tartása:  
hétfő–szerda:  8.00–16.00

csütörtök: 8.00–18.00  
péntek:   8.00–13.30

szerk.

25 éves az InfoGroup

2015 . január 17-én a József Attila Színházban megtartott rendezvényen  
gratuláltak a cég eddigi tevékenységéhez és koccintottak a sikeres 
folytatásra a fotón lévők: Tóth József polgármester,  Szeneczey Balázs 
főpolgármester-helyettes, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter,  
dr. Székely István tulajdonos

Kezdetben az InfoGroup olyan jól ismert beruházások elő-
készítésében vett részt, mint a budaörsi Terrapark és a mel-
lette található bevásárlóközponti terület kialakítása. Ezt kö-
vetően jórészt saját fejlesztési kockázatra több mint ezer lakás 
építése fűződik a cégcsoport nevéhez. 

Az ezredforduló a vállalkozás életében is jelentős változáso-
kat hozott. Új piaci szegmensekkel bővült a portfolió: irodai 
célú és ipari ingatlanok építésével, értékesítésével és üzemel-
tetésével. A Bartók Udvar irodaépület együttes, a Polgári és 
Karcagi Ipari Parkok, valamint a Polgári Logisztikai Köz-
pont megépítésével az InfoGroup nagy sikerű, változatos és 
összetett ingatlanállományt hozott létre. A Polgár Ipari Park 
2011-ben az év ipari parkja címet is elnyerte. 2012-től a cég-
csoport ismét bővítette működési területét. Komplex ipari 
beruházásokban tulajdonosként vállalt szerepet, elsősorban 
a hulladékkezelési és a műanyagipari piacon. 

Mindezek mellett az InfoGroup a kockázati tőkebefekteté-
sekben is aktívan részt vesz 2013 óta. Hosszú távú gondolko-
dás, megbízhatóság és korrektség, valamint folyamatos érték-
teremtésre való törekvés – ezek azok az alapelvek és értékek, 
amelyek meghatározzák az InfoGroup mindennapjait. 

forrás: InfoGroup Menedzsment Kft.

Anyakönyvi Hírek
Születések: 

Rostás Mirjam
Hegyi Hunor

Tőkés Tamás Gergő
Gyöngy Levente

Orbán Benett
Veszprémi Noel

Gratulálunk és jókívánságainkat 
küldjük!

 Városi Rendezvényterv - I. félév
2015. január 1. - Újévköszöntő ünnepség
2015. január 22. - Magyar Kultúra Napja
2015. március 8. - Városi Nőnap: 2015. 
március 6-án a hagyományokhoz híven kerül 
megrendezésre a Művelődési Központban.
2015. március 15. - Nemzeti Ünnep: 
2015. március 13-án emlékezünk meg az 
1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 
eseményeiről, kulturális műsorral és ko-
szorúzással. Az ünnepség helyszíne az Ady 
Endre Művelődési Központ színházterme, 
vagy a város főtere. (Időjárástól függően)

2015. március 21. -  
„Polgári Hurkapite” Fesztivál 
Idén második alkalommal kerül megren-
dezésre a gasztronómiai program melynek 
fővédnöke és támogatója a Polgár Városért 
Alapítvány. Az Alapítvány feladatának te-
kinti, a város kulturális értékeinek megőr-
zését. Polgáron, az országban egyedülállóan 
készítenek hurkapitét vagy más néven, vé-
res pitét. A rendezvény célja tehát, hogy egy 
gasztronómiai fesztivál keretén belül, meg-
ismerkedhessenek a résztvevők a pitekészí-
tés fortélyaival. 

Helyszín: Művelődési Központ és a Városhá-
za előtti tér.

2015. április 11. - Költészet Napja 
A rendezvény házigazdájaként a Művelő-
dési Központban térségi versmondó ver-
senyt hirdetünk. Kiállítás megnyitása a 
Polgári Gimnázium életéből 1964-1973.  
Ungvári János könyvbemutatója.

2015. május 01. - BELÁHAPI fesztivál 
Programjaink a hagyományosan megrende-
zett majálisokra épülnek.
Helyszín: Polgári Strandfürdő
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A közfoglalkoztatás helyzete városunkban 
Egyre szélesebb társadalmi réteget érint, mert sok településen az egyetlen munkalehetőséget kínálja. Számtalan 

formája és fajtája van.  De vajon tudnak-e értékteremtő, hasznos feladatot végeztetni a közfoglalkoztatás keretein 
belül? Tóthné Gál Judit közfoglalkoztatás szervező már öt éve koordinálja a közhasznú, közcélú foglalkoztatást.  
Őt kérdezem a helyi sajátosságokról.

- Jelenleg hány fő dolgozik a városban közfoglalkoz-
tatottként? 

- 2014-ben háromszáz nyolcvankilenc fővel kötöttünk 
szerződést. Mivel a programok különböző hosszúságúak, 
van akiknek már megszűnt a jogosultságuk, a többieknek 
február 28-án jár le a szerződésük. 

- Hány hónapig tart egy program? 
- A hosszútávú közfoglalkoztatás keretén belül, a neve 

ellenére 1-2 hónapos szerződésekkel, a startmunka  prog-
ramokban pedig négy-nyolc hónapos szerződésekkel tud-
nak munkába állni a dolgozók.

- Azt gondolom, hogy ez a rövid távú foglalkoztatás rendkí-
vül bizonytalanná teszi az életet a munkavállalók számára.

- Általában egy program lejártakor már megpályázható 
a következő, de ezt előre nem látjuk. Előfordul, hogy pár 
napot vagy hetet várni kell a következő foglalkoztatás in-
dulásáig.

- Elképesztő adminisztrációs munkával járhat több száz 
ember munkaviszonyát havonta-kéthavonta megszüntetni, 
majd újra felvenni őket. Milyen területeken tud az önkor-
mányzat munkát biztosítani a programokban részt vevő em-
berek számára? 

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében el-
sősorban intézményekben. Az önkormányzati dolgozók 
munkáját is jelentős számú közfoglalkoztatott segíti, de 
ugyan ez mondható el az oktatási intézményekre és a Vá-
rosgondnokságra is. Irodai kisegítő munkát, takarítói, kar-
bantartói, kézbesítői és szociális kisegítő munkát látnak el. 
Jelentős számú a mezőgazdasági munkát végzők aránya is. 
A start munkaprogram keretében pedig, a bel- és külterü-
leti utak karbantartását látják el. Polgáron a virágos város 
programban dolgozó szakmunkások műhelymunkákat 
végeznek, utcabútorokat gyártanak.

- Vannak-e az önkormányzaton kívül olyan intézmények, 
amik nagy számban foglalkoztatnak közmunkásokat? 

- Erről pontos adataink nincsenek, de a Tiszántúli Víz-
ügyi Igazgatóság és a Hortobágymenti Vízgazdálkodási 
Társulat is körülbelül ötszáz főt foglalkoztat. Ennek ellené-
re azonban még mindig magas a foglalkozást helyettesítő 
támogatásra jogosultak és a regisztrált álláskeresők száma.

- Milyen mértékű a lemorzsolódás?
- Kevésnek mondható. Közös megegyezéssel azok men-

nek el, akik jobb munkát találnak vagy tartósan megbe-
tegszenek. A rendkívüli felmondás sem gyakori, a dolgo-
zók két százalékát érinti. Legtöbbször a munkavállalók 
ittas állapotban történő munkavégzése miatt kerül rá sor, 
illetve három igazolatlan hiányzás után automatikusan 
megszűnik a munkaviszony. 

- Milyen következményei vannak a felmondásnak? 
- A munkaviszony megszünésétől számított egy évig 

nem kaphatnak semmilyen ellátást, sem a munkaügyi 
központtól sem az önkormányzattól. 

- Mennyi most a közfoglalkoztatottak bére? 
- Minden évben emelik egy kicsit, 2015-ben nettó 51.846.-  

forintot kap akinek nincs képzettsége. A szakmunkások 
nettó 66.469.- forintot kapnak. Ezek az összegek a családi 
adókedvezménnyel nőhetnek.  

- Eredményes-e a program ?
- Mindenki észrevenné, ha egyik napról a másikra meg-

szűnne. Megéreznénk az intézményekben, irodákban, az 
utcán nem lenne aki eltakarítja a szemetet, virágot ültet, 
nem lenne aki segítséget nyújt az időseknek és sorolhat-
nám. Törekszünk arra, hogy mindig annyi embert fog-
lalkoztassunk, amennyire valóban szükség van. Az egyik 
legsikeresebb pedig, a tavaly indult mezőgazdasági start-
munka program, aminek 2015-re is tervezzük az indítását 
120 fővel.

- Milyen terveik vannak még erre az évre?
- Hét programban szeretnénk részt venni, ezeknek a pá-

lyázatoknak a beadása most van folyamatban. Az eddigi 
programok mellett három újat is tervezünk. Az egyik a 
belvízelvezetési program, a másik az illegális hulladékle-
rakók felszámolására, illetve a harmadik a bio és megúju-
ló energia felhasználására megpályázott program. Döntés 
még nem született, várjuk a pályázatok eredményeit, idén 
is közel négyszáz főnek szeretnénk munkát biztosítani.

- Köszönöm az interjút!
szerk.
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A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett gálaműsor, a nép zenei és nép tán-
cos örökségünk köréből adott ízelítőt a közönségnek.  A színpadon felléptek  az Ady 
Endre Művelődési Központ Pro Urbe díjas csoportjai, az Árvácska Népdalkör és a 
Tiszavirág Citerazenekar. 

 Az ünnepségen Tóth József polgármester köszöntötte Szekeres Józsefnét,  az Árvács-
ka Népdalkör vezetőjét abból az apropóból, hogy Anci néni már negyven éve tagja a 

népdalkörnek. Gál Veronika pávakör ve-
zető halála után ő vezeti, fogja össze a ta-
gokat, valamint a szóló népdaléneklésben 
is sokszor megmérettette magát nagy si-
kerrel. Országos versenyeken elért arany, 
ezüst, bronz fokozatokkal és megyei I., 
II., III., helyezésekkel értékelték tehetsé-
gét. Gratulálunk Szekeres Józsefnénak, 
és kívánjuk, hogy még sokáig énekeljen 
nekünk!

A citerazenekar vezetőjét, Bacsa Gyulát, 
dr. Váliné Antal Mária köszöntötte, szin-
tén negyven éves jubileum alkalmából. 
Jelenleg ő az egyetlen, aki az alakulástól 
napjainkig oszlopos tag, majd Virágh 
Sanyi bácsi leköszöntével, két éve ő lett 
a csoport vezetője is. Vezetése alatt részt 
vettek a régió dalos-táncos találkozóin 
és népzenei találkozókon. Célja az új ta-
gok verbuválása, a citerázás szeretetének 

átadása a fiatalabb korosztály számára. 
Gratulálunk Bacsa Gyulának és további 
sikereket kívánunk!

 Nagy sikerrel szerepelt már több városi 
rendezvényünkön is az újtikosi Borockás 
Néptánc Egyesület, akik most polgári 
táncokat is bemutattak. A Margitai Bor-
isszák Nóta Egyesület a tőlük megszokott 
lelkesedéssel és profizmussal szórakoz-
tatta a közönséget. 

szerk.

Örökség 

Világok Arcai - Japán 
Nagy sikerrel indult a Világok Arcai című előadássorozat.  

A helyi származású Polgár Tóth Tamás tartotta az első élménybe-
számolót, melyen Japánnal ismerkedhettek meg az érdeklődők. 

Tamás, a középiskolai tanulmányait a József Attila Gimná-
ziumban végezte, majd a Debreceni Egyetemen szerzett  diplo-
mát történelem szakon. Előadásának anyagát, féléves japánban 
töltött élményeiből merítette, ugyanis ösztöndíjjal a Hirosaki 
Egyetem hallgatója volt 2013-ban. Japán történetéért és népi ha-
gyományaiért való megszállott érdeklődése vitte oda.

A Megyesi-Fivérek terem hamar megtelt érdeklődőkkel,  akik 
kíváncsian hallgatták és nézték Tamás interaktív beszámolóját 
a japán felsőoktatásról, a helyiek mentalitásáról, életmódjáról és 
Hirosaki, az alma városának nevezetességeiről.

Ha kellő nyitottsággal, minél több szeletét sikerül megismer-
nünk világunknak és minél több, a miénktől eltérő kultúrával 
sikerül kapcsolatba kerülnünk, annál jobban szélesedik a lá-
tókörünk. A tágabb látókör pedig nagyobb empátiához juttat, 
rugalmasabb gondolkodást és döntéshozatalt tesz lehetővé.  
Bölcsebbek leszünk.   

Retro autó, 
matchbox 
és makett 
kiállítás

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár előcsarnoka 
ad otthont két fiatal, szenvedélyes gyűjtő kiállításának, melyet 
Béke Antal veterán járműgyűjtő és restaurátor nyitotta meg. 

Szajevics László, teherautók és buszok között nőtt fel.  
Tizenkét éve gyűjti Matchbox autókat. Nyolc éves korában kap-
ta az elsőt, ami egy nagyapja korabeli régi Csepel volt. Akkor 
még Polgáron, eredetiben is járt ilyen autó az utcákon. A régi 
Csepelt más járművek is követték, s lassan szenvedélyévé vált  
a mini autók gyűjtése. Az autók mellett egyéb relikviákat,  
rendszámtáblát, kulcstartókat is gyűjt.

Szarka József, két éves korában kapta első pedálos Moszkvi-
csát. Azzal kezdődött minden. Azóta már érkezett egy másik is 
a gyűjteménybe, s ezt a pedálos rendőrautót saját kezűleg újí-
totta fel 2011-ben. 2009 óta gyűjti a mini autókat, buszokat, az 
ezekkel kapcsolatos írásos és tárgyi relikviákat. Gyűjteménye, 
makettjei a keleti blokkból származnak. Minden szabadidejét 
ennek szenteli, ez az egyetlen szenvedélye.

 A polgári fiatalok gyűjteményeikkel már nagy sikerrel vettek 
részt több veterán jármű kiállításon és találkozón. Jelen kiállí-
tásnak szintén nagy sikere volt, a szomszédos településekről is 
érkeztek látogatók megtekinteni a mini autó csodákat.

szerk.

Keressük azokat  a fi-
atalokat, akik a fenti-
hez hasonló előadás 
keretében, szívesen 
megosztanák kül-
földön szerzett tanul-
mányi élményeiket 
vagy munkavállalási 
tapasztalataikat.

szerk.
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Polgár Város polgármestere Tóth József, csatlakozva –  
„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb 

konyhakertjei országos programhoz –  
meghirdeti a helyi:  

„A LEGSZEBB KONYHAKERTEK” 
VERSENYT

A verseny célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját,  
rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki és ter-
messzen maga és családja számára minél több konyhakerti 
zöldséget, gyümölcsöt. 

Jelentkezési határidő: 2015. március 30. 
Jelentkezési lap kérhető és leadható: Polgármesteri Hivatal
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdo-
nosa, vagy annak megművelője. 
Kategóriánként az első három helyezett díjazásban részesül, 
várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő je-
lentkezését.

További információ: Molnár János alpolgármester, 
06 52/573-546; 06 20/444-0948

( )
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Ovimorzsák
Az új esztendő első hónapját magunk mögött tudva 

tegyünk egy kis visszatekintést az elmúlt hónapok jeles 
eseményeire: 
» Volt egyszer egy „Zöld Óvoda” Cím elnyerése, ami egy minő-

sítést jelent óvodánk számára, mégpedig azt, hogy környeze-
tünk óvása, ápolása, a környezeti nevelés kiemelkedő szerepet 
játszik gyermekeink nevelésében és ezért elismerésben része-
sültünk.

» Volt egyszer az óvodánkban egy karácsonyi alkotó délelőtt, 

ahol többféle karácsonyi ajándékot, díszt készítettünk szülők-
kel együtt.

» Volt egyszer egy műsora a csibe csoportnak, amivel az idősek-
nek szereztek örömet,

» Volt egyszer egy karácsonyi vásár, ahol ezeket a tárgyakat el-
adtuk és a bevétellel óvodánk csoportjait gazdagítottuk. 

» Volt egyszer egy adománygyűjtés azoknak a gyerekeknek, 
akik karácsonykor örülhettek a kis óvodások megunt játékai-
nak, kinőtt ruhácskáinak.   

» Volt egyszer egy január, a nyomában jött február és kezdődnek 
a farsangi mulatságok, a télűző alakoskodások az óvodában. 

Icsu Ferencné
intézményvezető

Suli Hírek
Az iskolákban a január a félévi értékelésről szól, így történt ez nálunk is.  

Az igyekvők elismerésként, a hanyagabb tanulók pedig egyfajta büntetésként 
szembesülhettek a félévi bizonyítvánnyal. 

 Januárban a nyolcadikosoknak ki kellett tölteniük jelentkezési lapjaikat és rang-
sorolniuk kellett a választott középfokú intézményeket elképzelésük és tanulmányi 
eredményeik alapján. Nagy segítséget nyújtottak a nehéz döntésben osztályfőnö-
keik, akik ismerve tanítványaik képességeit, igyekszenek a számukra legmegfele-
lőbb irányba terelni őket. 

A magyar kultúra napján együtt szavaltuk el a Himnusz és a Szózat sorait, s dél-
után felelevenítve egy régi hagyományt, szépolvasó versenyt tartottunk. Az első 
helyezettek továbbjutottak a területi fordulóba Hajdúnánásra, ahol februárban 
versenyezhetnek a dobogós helyekért.

Petrikné Sereg Ildikó

AZ OLVASÓVERSENY  
HELYEZETTJEI
5. évfolyam:

1. Kondás Tímea 5.c
2. Molnár Petra 5.c
3. Kincses Máté 5. a

6. évfolyam: 
1. Gólya István 6.a
2. Péntek Tímea 6.d
3. Pozsgai Martin 6.d

7. évfolyam:
1. Rónaháti Anett 7.a
2. Varga Ildikó 7.c
3. Horváth Dorina 7.a

8. évfolyam:
1. Jakab Klaudia 8.b
2. Illés Andrea 8.c
3. Pásztor Nikoletta 8.c
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Mérföldkő
A hagyományokhoz híven, decemberben felkerült a sza-

lag a végzős gimnazisták és szakiskolások ruhájára. Kocsis 
Dávid 12-es diák, így búcsúzott a gondtalan diákévektől:

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az 
égen, úgy érdemes” – tartja József Attila, iskolánk névadó-
ja, akinek szavai mindent elárulnak arról, mi az út a sike-
res eredmény eléréséhez.

Szalagtűző – hatalmas mérföldkő ez számunkra, ugyan-
is minden rólunk szól, a zene nekünk dalol, szüleink mi 
értünk sírnak. Mi értünk, végzős diákokért, akik tavaly 
még csak segédként, idén viszont már főszereplőként  
veszünk részt az ünnepségen.

Nemrég még mi voltunk azok, akik megküzdöttek  
a „Csibeavató” nehéz feladataival, akik testnevelésórá-
kon hatalmas focimeccseket játszva, illetve iskolai ren-
dezvényekről és kirándulásokról csoda jó élményekkel 
térve haza éreztük jól magunkat a bőrünkben. Mára pe-
dig csak pár hónap maradt ezekből a dolgokból, a bakik-
ból, a vicces órákból, melyek miatt valóban jól érezzünk 
magunkat a Gimnáziumban. A közös programokon 
nemcsak rivális osztályokként álltunk ki egymás ellen, 
hanem csapatként is tudtunk egymással dolgozni és har-
colni a sikerért csakúgy, mint az éjszakai focikon vagy 
bármelyik, az iskola által szervezett eseményen. Együtt 
izgultunk az előrehozott érettségik napján, melyeket leg-
többünk sikeresen elvégzett, és a végső cél az, hogy a má-

jusban kezdődő vizsgáink is hasonlóan jól végződjenek.
Legtöbbet osztályfőnökeink bajlódtak velünk, akiknek ez-

úton mindent szívből köszönünk, de kérjük, végső erejükkel 
segítsenek megtenni nekünk az érettségihez vezető utolsó 
lépéseket, és ha azon túl vagyunk, majd megpihenhetnek.

A feltűzött szalag azt jelzi, nemsokára tényleg véget ér 
számunkra az utolsó év, de reméljük, elégedetten fogunk 
visszagondolni ezekre az időkre.”

Kedves diákok, tanulással, kemény felkészüléssel teli hó-
napoknak néztek most elébe. Remélem, hogy van előttetek 
cél, melyért dolgozni érdemes. Kívánom, hogy legyen erő-
tök és kitartásotok e cél eléréséhez. Eredményes felkészü-
lést mindannyiótoknak!

szerk.

12. k
Osztályfőnök: 
Kovács Károlyné

Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó

1. Antal Erzsébet 
2. Barna Karolina 
3. Farkas Edina 
4. Farkas Judit 
5. Földvári Renátó Dénes
6. Irhás Anita 
7. Korpás Anikó 
8. Rézműves László 
9. Vass Viktória Evelin

Ruházati eladó 
1. Balogh Evelin Ivett 
2. Bari Leila Kitti 
3. Beimli Alexandra Mónika
4. Bonta Judit 
5. Budai Regina 
6. Durgheu Ildikó 
7. Kis Beáta
8. Tóth Krisztina

A VÉgZőS OSZTÁLYOK NÉVSORAI
12. v
Osztályfőnök: 
Horváthné Hevér Judit

Szakács 
1.  Berkes Ferenc 
2.  Bíró Johanna Fruzsina
3.  Farkas Zsolt 
4.  File Dávid Ferenc
5.  Hajós Sándor
6.  Kis Erzsébet
7.  Nótári István 
8.  Orosz Tibor 
9.  Rontó Norbert 
10. Szinai Bence 
11. Kovács Balázs

Pincér
1. Balogh Alexandra Hedvig
2. Fakó Enikő
3. Horváth Evelin
4. Kalocsai Márió
5. Rácz Evelin
6. Varga Dóra 
7. Magyar Bettina

12. A
Osztályfőnök: Szilágyi Katalin

1. Baranczó Krisztina 
2. Bolgár Dénes József 
3. Császár Gergő
4. Csirmaz Ottó
5. Drága Rebeka Debóra
6. Hadházi Renáta Aranka
7. Karafa Dorina
8. Kerékgyártó Cintia
9. Kovács Ákos József
10. Krajczár Doroti
11. Lajtos László
12. Lovász Edina 
13. Maczó Alexandra Terézia
14. Mészáros Szabina
15. Polonkai Roland
16. Rézműves Evelin
17. Szikszai Arnold 
18. Szikszai István
19. Szilvási Klaudia
20. Tiliczki Zsanett
21. Vámosi Edina
22. Vámosi Máté
23. Zsipi Dávid

12. B
Osztályfőnök: 
Demeter Endre

 
1. Battyáni Klaudia 
2. Derbák Martin 
3. Gruz Mariann
4. Gyenge Zsuzsanna Katalin
5. Kiss Attila
6. Kocsis Dávid 
7. Kuberkó Erik Csaba
8. Lovas Zsuzsanna
9. Magyari Dániel
10. Miskolczi Orsolya 
11. Murvai Adrián 
12. Ondecs Máté 
13. Szakácsi Mónika
14. Tóth Márk
15. Valovics Krisztián
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Sport 

Az új év változást hozott a Városi Sportegyesü-
let életében. A januári közgyűlésen Mészáros László 
megköszönte a nyolc éves bizalmat és lemondott elnö-
ki posztjáról. A közgyűlés öt tagú elnökséget válasz-
tott – Bálint Zoltán, Gulyás Róbert, Kurucz Gábor,  
Vámosi József,  Zlehovszky István személyében – akik 
Zlehovszky Istvánt választották meg új elnöknek. Az 
elnök javaslatára a közgyűlés Nagy Anitát technika 
igazgatónak választotta, aki a csapat körül lévő opera-
tív munkát fogja végezni. 

A sportegyesület felkarolta a női focit, szervezett ke-
retek között, a női labdarúgó szakosztály is megala-
kult az egyesületen belül. 

Az edzői kar kialakítása folyamatban van, a márciusi 
kezdésig még a játékos keretben is történnek változá-
sok. A csapat célja, a városi elvárásoknak megfelelően, 
a megyei I. osztályban való bennmaradás.

szerk.

Tisztelt Lakosság
Segítségüket szeretnénk kérni egy kiállításhoz, amely  

a Költészet Napja alkalmából kerül megrendezésre. 
Kérjük, hogy azok, akik 1966 és 1973 között végeztek 

a Polgári József Attila gimnáziumban, rendelkeznek 
fényképekkel, iskolai iratokkal, és szívesen a kiállítás 
rendelkezésére bocsátanák, jelentkezzenek az alábbi elér-
hetőségek egyikén: 

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtárban szemé-
lyesen, 

vagy az 52/573-420 telefonszámon, 
vagy a padymuvk@gmail.com e-mail címen, 
vagy a Művelődési Központ Facebook oldalán. 
 Szívesen veszünk minden gimnáziummal kapcsola-

tos fotót, iratot, relikviát. Amennyiben van lehetőségük 
emailban elküldeni, kérem tegyék meg, név és készíté-
si dátum megjelöléssel. Aki eredeti képet tud hozni, azt  
a Művelődési Központban beszkenneljük és azonnal visz-
szaadjuk a tulajdonosának. 

Előre is köszönjük a segítséget!
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

Tisztelt Polgáriak!
Az önkormányzat intézményeinek konyhái – a Vásárhelyi Pál 

Általános Iskola és a Napsugár Óvoda és Bölcsőde, valamint a 
Polgár Város Önkormányzat Szociális Konyha – a tanulói étkez-
tetés mellett továbbra is lehetőséget biztosítanak a vendégétkeztetés 
igénybe vételére. Hogy a változatos menü kínálatunkat mind töb-
ben tudják igénybe venni a Polgár Város Önkormányzatának Vá-
rosgondnoksága által üzemeltetett oktatási intézmények konyháin, 
étkezési helyein lehetőség van a tanulók és a vendégétkezők ebéd-
jének Széchenyi Pihenőkártyával és Erzsébet Utalvánnyal való 
fizetésére. További szolgáltatásként csoportos rendelés esetén (min. 
5 adag) az ebéd házhoz szállítását térítésmentesen vállaljuk!

Továbbra is rendelkezésre állunk az Önök elvárásaihoz iga-
zodva rendezvények, összejövetelek, fogadások lebonyolítására.

Vendégétkeztetés: EgY EBÉD ÁRA 750 Ft

Érdeklődni és igény bejelentése:
Fónagy Sándorné élelmezésvezető  

Zólyom úti Iskola konyha  
Telefon: 52-391-224

Bodnár Hajnalka élelmezésvezető  
Napsugár Óvoda és Bölcsőde  

Telefon: 52-573-154
Vitányi Lászlóné élelmezésvezető  

Szociális Konyha 
Telefon: 52-237-449

Várjuk és kiszolgáljuk Önöket!
POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

VÁROSGONDNOKSÁGA
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Kék hírek
Köszöntöm Polgár Város Lakóit! 

Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nél-
kül tájékoztassam Önöket a hatóságunknál 
az elmúlt hónapban indult eljárásokról.

A Polgári Rendőrőrs 2015. január hó-
napban az alábbi szabálysértési ügyek el-
követőit vette őrizetbe:

2015. január 4-én 18 óra körüli időben 
az egyik polgári üzlet biztonsági őre tett 
bejelentést, hogy egy fiatal férfit tart visz-
sza, mivel a boltban a zsebébe rejtett egy 
ledes zseblámpát és azzal fizetés nélkül 
próbált meg távozni az üzletből. A hely-
színre érkező rendőrök a férfit elfogták és 
a rendőrőrsre előállították, ahol meghall-
gatták. A Polgári Rendőrőrs a férfi sza-
bálysértési őrizetbe vétele mellett folytat-
ja le az eljárást.

A Polgári Rendőrőrs 2015. január 12-én 
egy középkorú polgári férfit vett őrizetbe a 
Hajdúböszörményi Járásbíróság által hozott 
távoltartási végzés szabályainak megszegé-
se miatt, mivel a távoltartási határozatban 
foglaltak ellenére a feleségénél ismételten 
megjelent és ott agresszíven viselkedett.

A Polgári Rendőrőrsön az elmúlt idő-
szakban az alábbi büntetőügyekben indult 
eljárás:

Egy fiatal polgári férfi ellen üzletszerű-
en szabálysértési értékre elkövetett lopás 
vétség elkövetése miatt indult büntető-
eljárás, mivel 2014. év őszén és 2015. ja-
nuárjában több alkalommal követett el 
tulajdon elleni szabálysértéseket.

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Tevékenység-irányítási Központ-
jába 2015. január 3-án az esti órákban 
érkezett bejelentés alapján indult eljárás 
egy fiatal polgári nővel szemben kábító-
szerrel visszaélés vétség megalapozott 
gyanúja miatt, mivel a nő kábítószertől 
befolyásolt állapotban a gyermekeit bán-
talmazta. A kiskorú gyermekek nevelő-
otthonban lettek elhelyezve.

Egy fiatal polgári férfi ellen okirattal 
visszaélés vétség elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt indult büntetőel-
járás, mivel 2015. január 3-án az egyik 

helyközi járatú autóbusz vezetője leszál-
lásra szólította fel, mivel más nevére kiál-
lított diák- és bérletigazolvánnyal kívánt 
Polgárról Tiszaújvárosba utazni. A férfi a 
kérésnek nem tett eleget, hanem a sofőrt 
megfenyegette, mely miatt rendőri intéz-
kedésre is sor került. A férfit a kiérkező 
rendőrök elfogták és a Polgári Rendőr-
őrsre előállították.

A polgári piacról a szolgálatban lévő 
településőr tett bejelentést a rendőrőrsre 
2015. január 21-én a délelőtti órákban, 
hogy ott két polgári nő előzetes szóváltást 
követően összeverekedett.

2015. január 22-én a helyi általános is-
kolából érkezett bejelentés a rendőrség 
ügyeletére, hogy egy idősebb nő – akiről 
kiderült, hogy a piaci verekedésben részt-
vevő egyik nő édesanyja - az iskola folyo-
sóján összeverekedett egy fiatalabb nővel 
– aki a piaci verekedés másik résztvevője 
volt. Az érintetteket a rendőrök szintén 
garázdaság vétség megalapozott gyanúja 
miatt gyanúsítottként kihallgatták.

A Polgári Rendőrőrs felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy amennyiben jogsértést 
észlelnek, vagy jut a tudomásukra, érte-
sítsék a rendőrséget a 107-es, vagy 112-es 
központi segélyhívó számok egyikén, il-
letve tegyenek bejelentést az ingyenesen 
hívható 06-80/555-111-es „Telefontanú” 
zöld számán (hétfőtől-csütörtökig: 8 órá-
tól 16 óráig, pénteken: 8 órától 13 óráig).

Kérjük, hogy fogadják meg alábbi ta-
nácsainkat annak érdekében, hogy ne 
váljanak internetes vásárlásaik során 
áldozattá.

Az internet fejlődésével egyre többen ve-
szik igénybe az online vásárlást. Fontos, hogy 
tudják a szabályosan működő webáruházak 
rendelkeznek adatvédelmi szabályzattal, 
vagy azok üzletszabályzata kitér a személyes 
adatok védelmére is és meghatározza a vá-
sárlás legfontosabb – fizetéssel és szállítással 
kapcsolatos – feltételeit. 

A webáruházban vásárolt termékekre  
ugyanazok a garanciák vonatkoznak, mint 
az egyéb üzletekben vásárolt árucikkekre.  

Érdemes olyan webáruházat választani, 
ahol már a weboldalon feltüntetik a visz-
szavásárlási garanciát.  

Banki átutalással történő fizetés esetén 
lehetőleg olyan webáruházban vásárol-
jon, ahol a fizetés valamely banki olda-
lon keresztül történik, így a bankkártya 
adatai biztonságos kapcsolaton keresztül 
jutnak el a bank központjába.

Óvakodjon az olyan weboldalaktól, me-
lyek nevében elírás, vagy hiba található, va-
lamint ahol nem, vagy csak hiányosan ad-
ják meg az azt üzemeltető cég adatait! Ezen 
oldalakat tekintse megbízhatatlannak! 

Legyen óvatos a személyes adatai és a 
bankkártyája adatai megadásánál! Az 
internetes csalások elkerülése érdekében 
legyen kellően óvatos az olyan interne-
tes eladókkal, akik szolgáltatásával kap-
csolatban kevés értékelést jegyeztek be, 
vagy akik nagyon alacsony áron kínálják 
termékeiket, esetleg nem valódi címmel, 
telephellyel vagy telefonszámmal regiszt-
ráltak. Vételárat soha ne küldjön előre!

Az elmúlt időszakban egyre több vagyon 
elleni jogsértés történik az internetes vá-
sárlásokhoz kapcsolódóan, főleg olyan 
ingyenes hirdetési weboldalakon, ahol 
minden ellenőrzés nélküli regisztrációval 
lehet eladni és vásárolni. Többször előfor-
dul, hogy a megvásárolni kívánt termék 
árának átutalása után a vásárló nem kapja 
meg a megvásárolt terméket, vagy teljesen 
mást kap a pénzéért (cipős dobozt, papír-
ral kibélelve, üres CD tokot stb.)

Az utánvételes vásárlásoknál ez kevésbé 
fordul elő, de azért fontos, hogy az áldo-
zattá válás elkerülése érdekében az átvétel 
után haladéktalanul győződjenek meg ar-
ról, hogy a megrendelt terméket kapták-e 
meg. Amennyiben csalás áldozatai lettek, 
úgy haladéktalanul tegyenek feljelentést 
a rendőrségen, hogy az eljárás keretében  
a rendőrség intézkedésére a Magyar Posta  
az összeg eladónak történő kifizetését 
felfüggeszthesse.

Monoki Viktor r. őrnagy
  őrsparancsnok 
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Hozd ki az internetből,  
amit szeretnél
Internet 0 Ft-ért Invilág csomagban

0 Ft
3 hónapig

Az ajánlat 2015. február 2-tól visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág 
csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF 
szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások eltérő feltételekkel 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű 
szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjmentes időszak után a csomaghoz tartozó havi díjat számlázzuk. A díjak az áfát tartalmazzák.

Válaszd most bármelyik Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,
és az internet díját 3 hónapon át elengedjük!
A részletekről és az adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról 
érdeklődj a legközelebbi Invitel Pontban, a www.invitel.hu oldalon vagy a 1288-as 
telefonszámon!

Invitel Pont: Tiszaújváros, Szent István u. 1/A Tel.: +36 1 801 7940
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