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Városházi Hírek

Önkormányzati rendelet a közterületi 
térfigyelő rendszerről

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köz-
területi térfigyelő rendszerről a következőket rendeli el: 

1. Polgár Város Önkormányzata a város közigazgatási terüle-
tén közterületi térfigyelő rendszert működtet. 

2. A közterületi térfigyelő rendszer azon – az Önkormány-
zat tulajdonát képező – műszaki eszközök összessége, melyek 
biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon 
történő rögzítését, továbbítását és törlését. 

A közterületi térfigyelő rendszer célja: 
a) a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület álta-

lános rendjének biztosítása, 
b) a megfigyelt közterületen található vagyon, megóvása, fel-

ügyelete, 
c) a közterület-felügyelet tevékenységének és a rendőrség bűn-

üldöző tevékenységének segítése, a két szervezet közötti együtt-
működés erősítése, 

d) a lakosság és a városba látogatók biztonságérzetének növe-
lése, a jogsértések visszaszorítása. 

3. Az Önkormányzat a közterületi térfigyelő rendszer üze-
meltetésével és kezelésével a Polgári Polgármesteri Hivatal bel-
ső szervezeti egységeként működő Műszaki Irodát, azon belül a 
közterület felügyelőt bízza meg. 

4. A képfelvevő rendszer működése során be kell tartani a 
„Polgári Polgármesteri Hivatal Adatkezelési, adatvédelmi Sza-
bályzatban” rögzítetteket, melynek érvényesüléséért a jegyző a 
felelős.

A rendelet teljes terjedelmében, valamint az elhelyezett térfi-
gyelő kamerák és az általuk megfigyelt közterület listája megta-
lálható a város honlapján: www.polgar.hu

Polgármesteri Hivatal

A közterületi névtáblák elkészítésének, elhelyezésének, karban-
tartásának feladatai az Önkormányzat hatáskörébe tartoznak. A 
közterületek névtábláinak elhelyezésekor az ingatlan tulajdo-
nosa/használója a névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos 
munkálatokat tűrni köteles, az ingatlan tulajdonossal történt 
egyeztetés alapján. A tábla kihelyezéséről az ingatlan tulajdono-
sát/használóját a kihelyezésért felelős szerv a kihelyezés előtt 15 
nappal köteles értesíteni. Közterületi névtáblát eltávolítani, meg-
rongálni, eltakarni, vagy bármely más módon a tájékoztató jelle-
gét megszüntetni tilos. 

A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti 
cseréjéről, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról 
az ingatlan tulajdonosa/használója saját költségén köteles gon-
doskodni. A kötelezettségét  új építmény esetében a használat-
bavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül, házszám 
változás esetén az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 60 napon belül kell teljesíteni. A házszámtáblát épüle-
ten, kerítésen, a közterület felőli bejáratnál, ezek hiányában külön 
tartószerkezeten, közterületről jól látható módon kell elhelyezni. 
Saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell elhelyez-
ni, amely közterületre az ingatlant számozták, függetlenül attól, 
hogy hol van az ingatlan főbejárata. 

Többlakásos ingatlan esetében valamennyi lakáson, továbbá az 
ingatlan kerítésén, ennek hiányában tartószerkezeten, a közterü-
letről jól látható módon valamennyi lakás házszámát fel kell tün-
tetni. Társasházak esetében a házszámtáblát lépcsőházanként, a 
bejárat felőli oldalon kell elhelyezni.

A rendelet teljes terjedelmében megtalálható a város honlapján: 
www.polgar.hu

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati rendelet a közterületek 
elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszá-

mozás rendjéről

Tilos a kertekben az avar- és gazégetés
A tavasz közeledtével megnő a tűzoltók munkája, hiszen 

rendre elszaporodnak a szabadtéri égetések, a tűzesetek többsé-
ge a kerti tevékenységek megkezdéséhez köthető.  2015. március 
5-től hatályba lépett az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) -ban több olyan hasz-
nálati előírás szerepel, mely a korábbi rendeletben nem volt kel-
lően szabályozva. Ilyen például a rendelet szabadtéri tűzgyújtás-
ra vonatkozó része. 

 A levegő védelméről szóló Korm. rendelet értelmében általá-
nos jelleggel TILOS a hulladék nyílt téri égetése. A tilalom ki-
terjed a lábon álló növényzet, tarló illetve növénytermesztéssel 
összefüggésben keletkezett hulladék (növényi hulladék) égeté-
sére is. Az új jogszabályok értelmében nem csak a háztartási 
hulladék, hanem az avar és a gaz égetése is tilos belterületen, 
ha az önkormányzat másképp nem rendelkezik.  

 Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi 

hatóság engedélyével legfeljebb tíz hektár egybefüggő területen 
irányított égetést végezhet.  Tüzet gyújtani, csak illetékbélyeg-
gel ellátott kérelem benyújtása és annak jóváhagyása után lehet.. 
A kérelmet az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be 
kell nyújtani az illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz, aki 
azt 5 munkanapon belül elbírálja. 

 Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az áp-
rilisi testületi ülésén fogja tárgyalni a helyi rendelet módosítá-
sát, melyben várhatóan kedvező döntés születik majd a kerttu-
lajdonosok számára.

 Az előírások megsértése esetén a hatóságnak tűzvédelmi bír-
ság kiszabását kell kezdeményeznie az elkövetők ellen. Az ész-
lelt tűzet késedelem nélkül, a 105-ös vagy a 112-es (ingyenes) 
segélyhívó számon jelezni kell a tűzoltóságnak!

Polgármesteri Hivatal
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TÖOSZ Fórum Hajdú-Bihar Megyében

A TÖOSZ 2015. február 24-én a Hajdú-Bihar Megyei Kormány-
hivatalban tartott megyei polgármesteri fórumot a MANORKA 
projekt keretében. A szövetség hagyományos országjáró rendez-
vénysorozatával biztosít rendszeres lehetőséget tagjai és valameny-
nyi érdeklődő polgármester, jegyző, önkormányzati szakértő szá-
mára véleményük kifejtésére, észrevételeik megfogalmazására és 
megvitatására az önkormányzati összefogás jegyében.

Elsőként Dr. Tapolcai Zoltán a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhi-
vatal Koordinációs Főosztályának vezetője köszöntötte a megjelent 
polgármester urakat és hölgyeket. Hangsúlyozta, hogy az állam-
igazgatási feladatok átvétele az önkormányzatoktól nem volt kis 
feladat. Nagyon fontosnak tartja az önkormányzatok és a járási hi-
vatalok közötti folyamatos konzultációt és legfőképpen azt, hogy ez 
a konzultáció ne legyen kényszer. Röviden szólt az államigazgatás 
reformjáról és a várható átalakításokról, illetve a helyi önkormány-
zatok döntéshozó szerepéről. 

Több felszólaló polgármester között, Tóth József, Polgár Város 
Önkormányzatának polgármestere, a TÖOSZ Hajdú-Bihar megyei 
tagozatának vezetője is megosztotta gondolatait a jelen lévőkkel.  

 Elmondta, hogy az önkormányzatok világában az érdekvéde-
lem felértékelődött. Igény van a szakmai partnerségre. Az elmúlt 
időszak megmérettetései mindenki számára nagy kihívást jelentet-
tek, itt elsősorban a szociális törvény, valamint a közfoglalkoztatás 
rendszerének változásait emelte ki.

 Tóth József megyei tagozatvezető ezt követően még az alábbi 
problémákat vetette fel:
1.  a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó probléma, hogy a Btk. mó-

dosításával a közérdekű munkára ítélteket az önkormányzatok-
nak kell alkalmazni, akik erre jelenleg nincsenek felkészülve

2.  végig kell vinni a polgármesteri- és a köztisztviselői bérezés 
problémáját

3.  változtatni kell azon, hogy a helyi iparűzési adó egy részét szociális 
kiadásokra kell fordítani az önkormányzatoknak. Javasolta, hogy 
itt is a feladatalapú finanszírozást alkalmazzák.

4.  2015. szeptember 1-jétől kötelező lesz az óvodáztatás, ezért ha-
ladéktalanul meg kell nyitni a pályázati lehetőségeket az önkor-
mányzatoknak.

 A felszólalások után a megyei TÖOSZ küldöttek, valamint kö-
zülük a megyei tagozatvezető megválasztására került sor, amely 
az alábbiak szerint alakult: Vas Mária-Bojt, Beke Imre-Nádudvar, 
Tóth József-Polgár, Csige Tamás-Hajdúdorog.

Majd a jelenlévő TÖOSZ tag települések küldöttei, Tóth Józsefet, 
Polgár  város polgármesterét egyhangú szavazással választották 
meg ismételten tagozatvezetőnek.

A TÖOSZ főtitkára felhívta a megválasztott küldöttek figyelmét, 
hogy a szövetség tisztújító küldöttgyűlésére 2015. április 9-én kerül 
sor.

-toösz-

Kié a legszebb konyhakert a városban?
Idén városunk is csatlakozott a negye-

dik alkalommal meghirdetett „A legszebb 
konyhakertek – Magyarország legszebb 
konyhakertje” elnevezésű országos prog-
ramhoz, mely az otthoni kertgazdálkodást 
népszerűsíti. 

Kovács Szilvia, Karcag Város alpolgár-
mesterének kezdeményezésére életre hívott 
program célja, hogy népszerűsítse a saját 
termelésű élelmiszerek konyhaasztalra 
kerülését, melyek fejlődését maguk a kert 
gondozói kísérhetik figyelemmel, visszatér-
ve így a szüleink, nagyszüleink által meg-
művelt kertekhez. 

A program hosszútávú céljai között sze-
repel, hogy megváltoztassa az emberek el-
múlt évtizedekben kialakult szokását, hogy 
lakóházuk udvarán, kertjeikben kizárólag 
füvet nyírnak, virágos díszkertet gondoz-
nak, és ösztönözze őket arra, hogy termeljék 
meg családjuk számára a konyhakerti zöld-
ségeket. A sikeres program segít visszaadni 
a vidék régi arculatát; fejleszti az öngondos-
kodást, önellátást; feléleszti a szinte feledés-
be merült hagyományos népi kertkultúrát; 
a generációk közötti hidakat épít; erősíti az 
összefogást, egymás megsegítését; és segít 
a szabadidő hasznos eltöltésében; valamint 
hozzájárul az aktív nyugdíjas, időskor biz-
tosításához.

A programban való részvétel önkéntes 
és a jelentkezőnek rendelkeznie kell saját 
tulajdonú vagy számára megművelésre át-
engedett balkonnal, kerttel, udvarral, telek-
kel, földterülettel, ahol konyhakerti zöldsé-
geket/gyümölcsöket termeszt. A versenyre 
nemcsak magánszemély nevezhet, hanem 
óvoda, iskola, vagy egyéb csoport is, aki 
kertet művel. 

A helyi verseny értékes nyereményekkel 
zárul, majd a kategóriák győztesei a telepü-
lések zsűrije által jelölésre kerülnek az or-
szágos megmérettetésre, a “Magyarország 
legszebb konyhakertjei” díjra.  Az orszá-
gos zsűri döntése alapján a díjak átadására 
minden évben egy jeles rendezvényen kerül 
sor.

Kategóriák, amikben indulni lehet:
-  Balkon - erkélyen kialakított 
-  Mini - 50 m2-ig 
-  Normál - 50 m2 felett 
-  Zártkert 1. - Zöldséges 
-  Zártkert 2. - Gyümölcsös 
-  Zártkert 3. - Vegyes 
-  Közösségi - csoportok, szervezetek által 

megművelt kertek

Elvárások – bírálati szempontok:
- minimum 5 féle növény/gyümölcs;
- balkonon 5 edény - 3 féle növény; 

-  gondozott kert, rendezett környezet; 
-  öko/bio-módszerek alkalmazása; 
-  permetezésnél: permetezési napló; 
-  öntözés esetén: csapadékgyűjtés; 
-  gyógy- és fűszernövények; 
-  technológiák; 
-  komposztálás; 
-  madárbarát kert; 
-  másod-, harmadvetés; 
-  minőségi növények.

Jelentkezési határidő: 2015. április 30.
Jelentkezés módja: Jelentkezési lap kitöltése 
és leadása
Jelentkezési lap kérhető és leadható: a Vá-
rosháza 14. vagy 22. számú irodájában, il-
letve letölthető a város honlapjáról: www.
polgar.hu 

A kertek megtekintése két alkalommal 
(május 1. - augusztus 15-ig) történik, elő-
zetes időpontegyeztetés alapján. A látogatá-
sokkor a kertekről fényképes dokumentáci-
ót készítünk. 
Eredményhirdetés: szeptemberben várható.

Várjuk minden zöldség/gyümölcs ter-
mesztő kertművelő jelentkezését!

Molnár János 
alpolgármester
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A polgáriak szeretik a pitét
 A hurka-pite készítés hagyományának ápolására tavaly rendezte meg 

első alkalommal a Polgári Hurka-pite Fesztivált városunk. Sokan gondol-
ták úgy, hogy e polgári ételkülönlegesség alkalmas arra, hogy a város főte-
rén egy nagyszabású rendezvény főszereplője legyen. Az ötlet Polgár Város 
Alapítványánál kedvező fogadtatásra talált. Az első fesztivál sikere pedig 
azt kívánta, hogy idén is sok polgári tányérjára kerüljön hurka-pite.

- Miben volt más az idei fesztivál, kellett-e változtatni a tavalyi elkép-
zeléseken és rendezvényterven? - kérdeztem Olajos Istvánné kuratóriumi 
tagot.

- Az első fesztivál volt a próba. Nagy érdeklődés kísérte és pozitív visz-
szajelzések érkeztek róla, mi azonban láttuk a hiányosságait, a javításra 
szoruló elemeit. A kuratórium tagjai megbeszélték a tapasztalatokat és új 
koncepció kidolgozásával igyekeztünk kiküszöbölni a tavalyi hibákat. 

- Növekedett a versenyző csapatok száma is. Hogyan kerülhet be egy kö-
zösség a versenyzők közé?

- Valóban, idén már hat csapat versengett a legjobb hurka-pite címért.. A 
csapatok kiválasztásánál a főbb szempontok közül említek néhányat. Fon-
tos, hogy olyan helyi civil szervezet legyen, ami az évek során bizonyította 
működő képességét és aktívan részt vesz a város közéletében, valamint 
tagjainak száma jelentős, akik jól ismerik egymást. Így esett a választás a 
Morotva Vadásztársaságra, a Polgári Lovas Hagyományőrző Egyesületre, 
a Polgári Csemete Szociális Szövetkezetre, a Polgári Lokálpatrióta Mozga-
lomra, a  Polgár és Környéki Települések Méhész Egyesületére és a Polgári 
Polgárőr Egyesületre. 

- Hogyan szerepeltek a csapatok a nap folyamán?
- A sátrak és a disznók sorsolással kerültek a csapatokhoz, akik már 

napok óta készültek és mindnyájan nagyon igyekeztek, hogy teljesítsék 
a feladatot. Nyilván akik idén indultak először, szembesültek nem várt 
helyzetekkel, a többiek rutinosabban, szervezettebben dolgoztak. Úgy 
gondolom,gördülékenyebb volt a pitekészítés, de ez a folyamat még min-
dig csiszolásra szorul.    

- A lakosság részéről nagy volt az érdeklődés, milyen visszajelzések ér-
keztek? 

- Nemcsak polgáriak, a környező településekről is sok látogató érkezett. 
A meghívott város vezetők, vendégek is nagy számban látogatásukat tet-
ték. A téren jó hangulat uralkodott egész nap, a színpadon lévő műsorok 
szórakoztatták a látogatókat. Sikeres volt a csigapöndörgetés és a pogácsa-
sütő verseny is, sokan kaptak kedvet hozzá. Jó ötlet volt a Kukori Húsbolt 
felkérése, mert aki eljön egy ilyen rendezvényre nem csak kóstolni szeret-
ne, hanem jóllakni is.   

A művelődési központ dolgozói, élükön Radics Zoltánné intézményve-
zetővel, egész nap sürögtek-forogtak, koordinálták a rendezvényhez kap-
csolódó kulturális programokat. 

- Milyen programokkal készült az Ady Endre Művelődési Központ a fesz-
tiválra? 

- A Művelődési Központban kézműves játszóházban alkothattak a vál-
lalkozó kedvű gyerekek és felnőttek. A polgári Foltvarró Kör közreműkö-
désével tavaszi dekorációt készítettek textilből, papírból és csigatésztából.

Az épület bejárati csarnokában „csigapöndörgető” versenyt rendez-
tünk, ahol ki-ki a saját praktikájával készítette a levesbe valót. Új elemként 
került megrendezésre a pogácsasütő verseny, mely nagy sikert aratott. 

A polgári Vöröskereszt szervezésében 8-16 óráig önkéntes véradásra 
volt lehetőség. A segíteni szándékozók tombolajegyet és hurkapite jegyet 
kaptak ajándékba. Sikeresnek volt mondható a véradás, hiszen 64 fő segí-
tett vére felajánlásával betegtársain. Köszönjük szépen mindenkinek! 

- Déltől estig pedig kulturális programok is szórakoztatták a nagyszínpad 
előtt folyamatosan gyarapodó közönséget.

- Valóban, délután óránként tombolasorsolás és kulturális program 
szórakoztatta a látogatókat. A színpadon a helyi amatőr hagyományőrző 
csoportjaink, az Árvácska Népdalkör és a Tiszavirág Citerazenekar mel-
lett, a Margitai Borisszák nóta Egyesület műsorát láthatták. Hallhattak vi-
dám „disznóvágós” történetet a Tisza Dráma és Táncszínház előadásában, 
majd operett részleteket Simon Linda operett énekesnő előadásában. Az 
eredményhirdetés és az utolsó tombolasorsolás után, színpadra lépett a 
mulatós műfaj egyik képviselője Csocsesz. Reméljük minden kedves csa-
pattag és vendég jól érezte magát.

Ahogy már említettük, hat helyi civil szervezet indult a versenyen. Csa-
pataik 15-15 főből álltak és feladatuk az volt, hogy az elvárt mennyiségben 
elkészítsék, majd kóstolásra felkínálják a frissen sütött polgári hurka-pitét. 
Az egymással is versengő csapatoknak saját maguknak kellett a főtéren 

felállított sátrakban a sertések feldolgozásához és a hurka -pite elkészítésé-
hez szükséges feltételeket megteremteni. A szakértő zsűri - Juhász Antal, 
Szabó László és C.Tóth János-  a rendezvény során folyamatosan szem-
lézte a készítés módját – a disznó feldolgozást, a közösség által kialakított 
környezetet, majd az elkészített hurka-pitéről is véleményt formált.

A legfinomabb hurka-pitéért járó díjat a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom 
nyerte el. Az egyesület vezetőjét, Mecsei Dezsőt kérdeztem tapasztalatairól.

- Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy részt vehettünk a rendez-
vényen, s igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint felkészülni a versenyre.

- Gratulálok az elismerő díjhoz,hogy készült fel a csapat a versenyre? 
- Végeztünk egy kis gasztrokutatást Polgáron arról, hogy apáink, nagy-

apáink hogyan készítik el ezt az ételt, majd az információk alapján megal-
kottuk a saját receptünket. 

- Azt sikerült megtudni, mikortól eredeztetik ezt az ételt? 
- Nem, mert olyan régi hagyománya van, hogy a már legidősebbeknek 

is hozzátartozott a gyermekkoruk disznóvágásaihoz.
- A jó recept bizonyára nem lett volna elég a győzelemhez.
- A lokálpatrióták közössége egy összeszokott csapat, jól ismerjük egy-

más erősségeit és ezt igyekeztünk kamatoztatni, valamint okultunk a ta-
valyi hibáinkból is. 

- Tapasztalatom szerint a csapatok is jól érezték magukat a nap folya-
mán.

- Úgy gondolom, hogy nagyon jó hangulatú, felszabadult légkörben 
dolgoztak a többiek is. Mindenki igyekezett a legjobb pitét elkészíteni, 
közben igyekeztünk ellesni egymás fortélyait. A munka mellett jókat be-
szélgettünk, finomakat ettünk, ittunk. 

- Okozott-e valami nehézséget, milyen változtatásra van igény?
- A pite elkészítésének és osztásának az ütemezésén lehetne javítani, vala-

mint az igényekhez igazítva növelni kell a kiosztandó pite mennyiséget is. 
- Jövőre megvédi az elnyert címet a lokálpatrióták csapata?
- Ha felkérést kapunk rá, nagy örömmel indulunk újra a versenyen!
 A kuratórium a rendezvény ideje alatt teret kívánt biztosítani a helyi 

termelőknek, hogy bemutassák termékeiket, így a már tavaly is népszerű 
polgári pálinkafőzde, és méhészeti termékek mellett, kóstolhattuk házi 
sajtkészítményeket, savanyúságot, chiliszószt. 

 Több száz ember kulináris igényeinek kielégítésére helyi vállalkozókat 
kértek fel a szervezők. Új szereplő volt a fesztiválon a Kukori Húsáruház, 
aki tavaly nyitotta meg igényes üzletét a város központi buszmegállójá-
ban. Krupánszki Béla, hajdúnánási tulajonost kérdeztem benyomásairól.

- Látványos standdal, nagyon felkészülten és profi módon végezte a dolgát 
a Kukori csapata is. Milyen finomságokat lehetett vásárolni a sátratokban?

- A mozgatható árut pakoltuk ki, füstölt termékeket, kolbászt, szalon-
nát, sonkát. Természetesen készültünk frissensült ételekkel is, melyek 
iránt rendkívül nagy volt a kereslet.

- Milyen disznótoros ételeket kínáltatok és melyik fogyott a legjobban?
- Toroskáposztából három üsttel készítettünk, annyira kelendő volt, 

s a hagymás vérből is nagy mennyiség fogyott. A hurkát, kolbászt délre 
mindet eladtuk, estefelé már csak oldalast és tarját tudtunk kínálni.

- Részt vettetek-e már hasonló rendezvényen, ezen a fesztiválon milyen 
tapasztalatokat szereztetek?

- Ez volt az első kitelepülésünk, amit sikerként könyvelhetünk el. A fesz-
tivál napját rengeteg előkészület előzte meg, s az aznapi munka is nagyon 
pörgős volt. Igazából nem számítottunk ekkora érdeklődésre, de lehetősé-
geinkhez mérten igyekeztünk eleget tenni az elvárásoknak.

- Hogy tetszett maga a fesztivál?
- Szerencsére az idő nagyon jó volt, sok embert töltötte az egész napját 

a téren.  Kívülállóként azt tapasztaltam, hogy a fesztivál jól meg volt szer-
vezve, a pitekóstoló jegyet pedig különösen jó ötletnek tartom. Az derült 
ki számunkra, hogy polgári emberek nagyon szeretik a pitét.

- Ti ismertétek a pitét? 
- A polgári kollégáim természetesen ismerték, én most kóstoltam 

először és valóban nagyon finom. Készítettünk mi is tizenöt tepsivel, 
de ha száz készült volna, az is elfogyott volna. Sorban álltak érte az 
emberek.

Köszönjük Polgár Város Alapítványának a a rendezvény megszerve-
zését,, a pite készítő csapatoknak a lelkes munkájuk finom eredményét, 
a Művelődési Központnak a kulturális programokat, a Városgondnok-
ságnak és a Polgármesteri Hivatalnak pedig a rendezvény előkészüle-
teiben való közreműködést .

szerk.
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Nők ünnepe
Közel száz hölgy, várakozással telve érkezett március 6-án az Ady Endre 

Művelődési Központ színháztermébe, ahol gyönyörűen megterített asztal 
fogadta őket. Az ízléses dekoráció, az illatozó virágok, halk zene, közös 
ismerősökkel való találkozás kellemes hangulatot teremtett.

Az ünnepség első részében Tóth József polgármester köszöntötte a 
meghívott lányokat, asszonyokat. Beszédében kihangsúlyozta a nők fon-
tosságát, a családban, a munkahelyen és a közéletben. A köszöntő után 
Borbély Karesz tehetséges, fiatal énekes szórakoztatta a vendégeket, visz-
szaidézve Máté Péter nosztalgikus dalait. Az előadását követően az Ady 
Endre Művelődési Központ férfi dolgozói, elegáns szmokingban, vidám, 
zenés belépővel köszöntötték a hölgyeket, majd felszolgálták az ízletes 
estebédet. A vendéglátás után, kötetlen beszélgetéssel zárult a délután. 
A távozó vendégeknek a Polgármester Úr adta át a gyönyörű virágokat. 
Reméljük kellemes délutánt töltöttek nálunk a hölgyek. Köszönjük, hogy 
elfogadták a meghívásunkat.

Ady Endre Művelődési Központ

Március 15. a magyarság 
legszebb ünnepe

2015. március 13-án került sor az 1848/49-es Forradalom és Szabad-
ságharc 167. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre. 
Ezen a napon emlékeztünk meg a magyar zászló és címer napjáról. Fejet 
hajtottunk azok előtt a katonák előtt, akik a magyar zászló és címer alatt, 
hősiesen harcoltak és estek el.

Az ünnepi megemlékezést Tóth József polgármester gondolatai nyitot-
ták meg,  majd a  „Sej a mi lobogónkat fényes szelek fújják” című ünnepi 
műsort a Tisza Dráma és Táncszínház előadásában láthatták a vendégek. 
A rendkívül látványos előadást nagyszerű díszlet és fényeffektek gazdagí-
tották, melyek segítségével a nézők gondolatban visszarepülhettek az idő-
ben és könnyebben átérezhették a forradalom szellemiségét. Az előadást 
szerkesztette és rendezte Radics Zoltánné drámapedagógus, a táncok ko-
reográfiáját betanította Horváth Renátó.

Az előadás után a hagyományoknak megfelelően a város vezetése, az 
egyházak, pártok, civil szervezetek képviselői helyezték el a tisztelet virá-
gait az1848/49 Forradalom és Szabadságharc emlékére állított kopjafánál.

Ady Endre Művelődési Központ

Költészet Hete programsorozat 
2015. április 8. (szerda) 18.00 óra 

Edith Piaf et Agnes
 Sanzon est francia dalokkal, magyar átkötő szöveggel 

Belépő 700 Ft/fő 

2015. április 9. (csütörtök) 18.00 óra 
Pillanatképek József Attila életéből 

2015. április 10.(péntek) 9.00 órától
  „Végtelen vers” - József Attila versek felolvasása 

2015. április 11. (szombat) 09 órakor
A Költészet Napja alkalmából megrendezésre kerül a 

XI. Versmondó verseny 

2015 április 11. (szombat) 15.00 óra 
„A Polgári Gimnázium relikviái a 

60.-as- 70.-es évekből” 
címmel megrendezett kiállítás megnyitója.

 A kiállítást megnyitja: Slezák Istvánné 
nyugalmazott igazgató helyettes 

2015 április 11. ( szombat) 16.00 óra 
Szeretettel meghívjuk önt és családját 

Ungvári János: Egy Tisza-menti gimnázium első 
évtizede című könyvének bemutatójára

A könyvet ismerteti: Olajos Istvánné 
nyugalmazott intézményvezető

 A rendezvények helyszíne: Ady Endre Művelődési Központ

2015. május 1.

06.00 Gyermek - Felnőtt Horgász verseny
09.00 Polgár Város Vándorkupája-focimérkőzések

10.00-12.00 Gyermek lövészverseny
10.00 A Pétegisz Nonprofit Zrt szervezésében szűrővizsgálatok

10.00 Játszóház
13.00 Ebéd: Polgári pincepörkölt

13.00 Kulturális program:
Árvácska Népdalkör, Tiszavirág Citerazenekar, 

Az Ady Endre Művelődési Központ Mazsorett csoportjai, 
Polgári Gimnasztráda csoportjai, 

Black Time Hip-Hop tánciskola növendékei, 
Helikoffer Együttes

18.00 Sztárvendég: Bódi Guszti és a Fekete Szemek
19.00 Nosztalgia bál

Egész nap városnéző kisvonat, ugráló vár.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Könyvtári hírmorzsák
KALANDOZÁSOK KLASSZIKUSOKKAL

Egy különleges irodalmi utazásra invitálta Halász Margit azokat a 
gimiseket, akik március 25-én részt vettek a Kalandozó klasszikusok 
c. rendhagyó irodalomórán. 

 A vámospércsi születésű írónő évekkel ezelőtt úgy döntött, hogy 
utazásai élményeit valamely klasszikus stílusában írja meg. Bármerre 
járt a világban, úti levelek formájában vetette papírra a látott és tapasz-
talt eseményeket, érzéseket. Egy-egy részlet felolvasásával mutatta be 
többek között, hogyan fogalmazná meg finn kalandjait Mikes Kele-
men, milyen leveleket küldene Pál Apostol az Utcabeliekhez Skóciá-
ból, vagy miről számolna be a roppant Tátrából úti jegyzeteiben Petőfi 
Sándor. 

A diákok az óra végére mindenképpen gazdagabbak lettek egy újfaj-
ta szemléletmóddal, miszerint a megszokottól eltérő formában meny-
nyire szórakoztató a „tanulás”.

A farsangi- és a húsvéti családi játszóházak a könyvtár tavaszváró 
programjaihoz tartoznak. Olyan alkalmak ezek, amikor a gyermeke-
ket elkísérik a szülők, nagyszülők és lehetőségük van a közös alkotás-
ra, játékra. 

Szép számmal gyűltünk össze március 29-én vasárnap a húsvéti 
előkészületek idején is. Ki-ki kedvére válogathatott az asztalokon fel-
sorakoztatott anyagokból és mintákból a kézműves alkotásokhoz. A 
közösen elkészített csibe, és nyuszi tojástartók, a hímzett filctojások és 
a mozaikolt ablakdekorációk az otthonok értékes díszeivé válhatnak. 
A játszóház végén a könyvtár húsvéti kosarából mindenkinek jutott a 
csokitojásból.

Ferenczné Fajta Mária
könyvtáros

Húsvéti készülődés

Kelet-magyarországi 
Járóbeteg Szakellátási Fórum 

Polgáron
A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség kihelyezett elnökségi ülé-

seken, Regionális Fórumokon, személyes találkozások keretében kíván-
ja megtárgyalni a járóbeteg szakellátás aktuális helyzetét az ország kü-
lönböző régióiban, valamint megfogalmazni a kialakult problémákra 
adható szakmai megoldásokat. Ebben a sorban kiemelt jelentőségű volt, 
az országban talán egyik legnehezebb helyzetben lévő Kelet-Magyaror-
szági régiót érintő elnökségi ülés és Fórum.

A szövetség szeretné az ilyen konzultatív alkalmakat felhasználni a 
tagszervezetek rendszeres közvetlen tájékoztatására, és a vélemények 
becsatornázására álláspontjának megalapozott kialakítása érdekében.

A Polgár és Térsége Egészségügyi Központban 2015. március 19-én 
a Medicina 2000 Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség kihelyezett 
elnökségi ülést tartott. A Szövetség elnöksége megtekintette a Szak-
rendelőt, majd egy rövid prezentáció keretében megismerte az Intézet 
működését. Az elnökség megtárgyalta az egészségügy átalakításával 
kapcsolatos aktualitásokat. A Kelet-magyarországi Szakellátási Fórum 
az Ady Endre Művelődési Központban került megrendezésre, melyen 
hat megye meghívott egészségügyi szolgáltatói vettek részt, vendégünk 
volt Varsi Erika, az EMMI Egészségpolitikai Főosztályának mb. Főosz-
tályvezetője. A vendégek tájékoztatást kaphattak a Minisztérium egész-
ségügyet átalakító elképzeléseiről. Számos kérdés felmerült a résztvevő 
járóbeteg szakellátó intézményvezetők részéről.

Az elnökség a Fórumon elhangzottakat összefoglalta, s azokat az ille-
tékes szakpolitikusoknak, szervezeteknek eljuttatta.

Az alapellátást végző háziorvosok is megerősítették, hogy akkor tud-
ják a „kapuőri szerepüket” magasabb szinten végezni, ha velük a szoro-
san szakmailag együttműködő járóbeteg szakrendelők diagnosztikai és 
konzíliumi hátterét zökkenőmentesen tudják igénybe venni. Mindezek 
miatt a járóbeteg szakellátásra több és nagyobb feladat hárul, mely mi-
att a rendszer megerősítése, a finanszírozás javítása is szükséges. Úgy 
véljük, ez ösztönözné, hogy a betegeket alacsonyabb ráfordítással a 
járóbeteg szakellátásban lássák el, és a fekvőbeteg ellátásba csak a való-
ban szakmailag erre rászorulók kerüljenek.

A járóbeteg szakellátók alkalmasak és készek az alapellátással szoros 
együttműködésben dolgozni, szakmai integráció élére állni. Az alap-
ellátás erősítése, a szakmai kompetenciáik bővítése során szorosabb 
együttműködést kell kialakítani a járóbeteg szakellátással. A betegel-
látás végzők közötti szabályozott információáramlás a betegellátás biz-
tonságát is javítja. Ezt a funkciót erősítheti a járóbeteg ellátók központi 
szerepének erősítése az ország lakosságának egészségi állapotát alapve-
tően befolyásoló népegészségügyi programban.

Bízunk benne, hogy gondolataink hozzájárulnak az egészségügyi 
ágazat kiegyensúlyozottabb működéséhez.

Kiss Ilona 
vezérigazgató
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Új vezető a Szociális Szolgáltató Központ élén

- Korábban már beszámoltunk arról, 
hogy a Képviselő-testület 2015. január 28-
án megtartott ülésén a képviselők titkos 
szavazással választottak vezetőt Polgár 
Város Önkormányzatának Szociális Szol-
gáltató Központjának intézményvezetői 
feladatainak ellátására, s a szavazás ered-
ményeképpen Tóth Árpádné hajdúnánási 
szakembert bízták meg a feladattal. Kata-
lin, március elsején kezdte meg munkáját, 
ezért kevesen ismerik még Polgáron, mit 
tudhatunk Önről?

- Hajdúnánási lakos vagyok, ott élek 
a családommal, férjemmel és fiammal. 
Tanulmányaimat már középiskolában 
egészségügyi vonalon kezdtem meg, majd 
diplomás ápolóként végeztem. A szociális 
szakvizsgát 2006-ban tettem le és 2008-
ban végeztem el az ELTE-n az EURODIR 
szociális menedzser szakot. Több hajdú-
nánási egészségügyi és szociális intéz-
ményben dolgoztam, vezetőként is. 

- Úgy tudom, hogy jelentős tapasztalat-
tal rendelkezik az idősellátás terén is.

- Így van, hiszen 2012 óta a Honesta 
Vita Egészségügyi és Szociális-Szolgáltató 
Nonprofit Kft. fenntartásában üzemelte-
tett Napfény Idősek Gondozóházát veze-
tem, mely teljesen piaci alapon, önköltsé-
gi áron nyújtja a szolgáltatását.

- Emellett a feladat mellett mi motiválta 
az intézményvezetői állás megpályázásá-
ban? 

- Azért döntöttem a pályázat beadása 
mellett, mert a korábban végzett vezetői 
feladatok sokrétűsége, összetettsége ener-

gikusabb munkavégzést követelt tőlem, 
mint az idős otthonban jelenleg folytatott 
tevékenységem, és ez hiányzott. 

- A polgári Szociális Szolgáltató Köz-
pont sokrétű feladatot lát el. Pályafutása 
során szerzett-e tapasztalatokat hasonló 
intézményben?

- A hajdúnánási Gondozási Központban 
a megpályázott álláshoz hasonló munka-
kört töltöttem be. A Szociális Gondozási 
Központ, mint bázis intézmény, önállóan 
működő és gazdálkodó szervezet végezte 
az operatív gazdálkodását a Városi Böl-
csőde, a Családsegítő- és Gyermekjóléti 
Szolgálat vonatkozásában is. A különbö-
ző szakmai egységekben szakmai vezetők 
segítették a munkámat. Szociális alap-
szolgáltatásokon belül étkeztetést (saját 
konyha üzemeltetése), házi segítségnyúj-
tást, jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tást, idősek nappali ellátását biztosította 
az intézmény. Szakosított ellátás keretén 
belül pedig idősek átmeneti elhelyezését 
biztosító Idősek Gondozóházát működ-
tetett. Hajdúnánás Város Képviselő-tes-
tületének döntése alapján gazdasági meg-
fontolásból az intézmény működtetését a 
Református Egyházközösségnek adta át 
2011-ben, így munkahelyem megszűnt.

- Az eltelt egy hónap alatt milyen benyo-
mások érték, milyennek látja a Szolgáltató 
Központ helyzetét?

- Megismerkedtem a kollégákkal és az 
általunk ellátott szolgáltatási területek-
kel, ismerkedem a helyi sajátosságokkal. 
A Szolgáltató Központ számos területe 
szorul fejlesztésre, mindehhez azonban 
jelentős anyagi és humánerőforrásokra 
lenne szükség. Eddigi tapasztalatom sze-
rint a lakosság ismeri és igényli az álta-
lunk elérhető segítségnyújtási formákat, 
ami a korábbi évek munkájának köszön-
hető.

- Milyen tervek körvonalazódnak a jö-
vőre nézve? 

- Cél, hogy mind a szolgáltatások, mind 
a gazdaságos finanszírozás tekintetében 
pontosan meghatározott, a szolgáltatást 
nyújtó és igénybe vevők számára világos 
és kiszámítható módon végezze a tevé-
kenységét az intézmény.

 Az intézmény életében alapvető értéket 
kell, hogy képviseljen az ember tisztelete. 
Az emberi méltóság tiszteletben tartása, 
a munkatársak egymás közötti kapcsola-
tait és a gondozottakkal kialakított kap-
csolatokat is meghatározza.  A szolgálta-
tásokat az adott személy szükségleteihez 

kell igazítani. Ez a munkatársaktól ru-
galmasságot, kreativitást, önállóságot és 
titoktartást követel meg.

A gondozottak mellett fontos, hogy 
munkatársaink is jól érezzék magukat 
munkahelyükön. A Családsegítő- és 
Gyermekjóléti Szolgálat munkahelyi kö-
rülményein mindenképpen változtatá-
sokra van szükség. A város vezetése kere-
si erre a problémára a megoldást.  Fontos 
számomra, hogy  kollégáim jól képzett 
szakemberek legyenek, mert a  munka-
társak szakmai felkészültsége, embersé-
ge, empátiája, elhivatottsága, garanciát 
jelent a gondozás, ápolás magas színvo-
nalú végzéséhez, ezért fontosnak tartom 
a megfelelő szakképesítések meglétét, a 
rendszeres részvételt továbbképzéseken 
és szakmai fórumokon.

Küldetésre és értékekre alapozva a szol-
gáltatások kapacitásának megtartását, la-
kossági szükségletek alapján azok bővíté-
sét, a szolgáltatások minőségének további 
javítását tűzhetjük ki stratégiai célként. 
A minőség javítása ellátási formánként 
mást takar, de abban hasonlít egymás-
ra, hogy az egyéni igényekhez igazodik. 
Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás 
vonatkozásában kiemelendő a krízishely-
zetek korai felismerése, megelőzése.

Célom a gondozásra szoruló lakosság 
részére olyan komplex szociális szolgál-
tatás nyújtása, mely a lakossági szük-
ségletekre és társadalmi változásokra 
rugalmasan reagálni képes, és mind az 
ellátottak, mind a munkatársak megelé-
gedettségét tükrözi, melyhez igyekszem 
tudásom legjavát biztosítani.

- Köszönöm az interjút, sok sikert kívánok!
szerk.

TÁJÉKOZTATÓ!
Polgár Város Önkormányzatának 

Szociális Szolgáltató Központjának 
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szol-

gálata tájékoztatja 
a Tisztelt Ügyfeleit, hogy

2015. április 15-től
az ügyfélfogadásuk az alábbiakban 

változik:
Hétfő: 8.00 – 12.00

Kedd: SZÜNETEL
Szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

Csütörtök: 8.00 – 12.00
Péntek: 8.00 – 12.00

  Tóth Árpádné
  intézményvezető
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Polgár Város Önkormány-
zatának Szociális Szolgáltató 
Központjának Gyermekjóléti 
Szolgálata immár 10. alka-
lommal tartotta meg  Gyer-
mekvédelmi Tanácskozását 
2015. március 30-án.

A szakmai fórumra város-
unk minden gyermekekkel 
és fiatalkorúakkal foglalkozó 
közintézményéből érkeztek 
munkatársak. A résztvevő 
szakemberek mind részei 
annak a veszélyeztetettséget 

észlelő- és jelzőrendszernek, amit a gyermekjóléti szolgálat működtet.
A tanácskozás célja a gyermekjóléti alapellátások áttekintése a telepü-

lésen, az észlelő- és jelzőrendszer működésének éves értékelése és a jö-
vőre nézve a működés javítására vagy megváltoztatására tett javaslatok 
megfogalmazása.

A tanácskozást Tóth Árpádné intézményvezető nyitotta meg, majd 
Bartók-Varga Anikó a gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője számolt 
be a 2014. évben végzett helyi gyermekvédelmi tevékenységről, tapasz-
talatokról. A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is problémát jelent az 
nevelési-oktatási intézményekben az igazolatlan hiányzások magas szá-
ma. Emelkedő tendenciát mutat a családok megélhetési, anyagi és lakha-
tási problémája, valamint  - a jelzőrendszeri tagok beszámolója szerint- , 
veszélyeztető tényezőként jelentek meg az egészségügyi problémák is.

Az évértékelőn elhangzott, hogy Polgár városában mintegy 116 gyer-
mekkel van kapcsolatban a Gyermekjóléti Szolgálat.

A szakmai vezető kihangsúlyozta, hogy a gyermekekkel foglalkozó 
szakemberek ne egymástól elkülönülve, hanem együttműködve, egy-
mást kiegészítve, a feladatokat megosztva végezzék munkájukat, hiszen 
a felnövekvő generáció helyes irányba terelése mindannyiunk közös cél-
ja és érdeke. A tanácskozás résztvevői egyetértettek abban, hogy a köz-
eljövőben szükség lenne prevenciós jellegű foglalkozások szervezésére, 
szülői hatékonyság növelését célzó programokra, valamint a 13-18 éves 
korosztály számára több szabadidős tevékenységre.

A tanácskozás zárásaként a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatok Országos Egyesületének 2015. 03. 20-án megjelent közlemé-
nye került ismertetésre „Veszélyben a gyermekvédelem” címmel.

Bízunk abban, hogy a megbeszélés elősegíti valamennyi szakember 
együttes munkájának hatékonyságát.

Bartók-Varga Anikó
szakmai vezető

Az intézményi térítési díj 2015. évi számítási módjának változása a 
fenntartók számára rugalmasabb térítési díj megállapítást tesz lehetővé, 
másrészt hangsúlyosabbá teszi az öngondoskodás elvének érvényesülését 
azok esetében, akik jövedelmi és vagyoni helyzetük alapján erre képesek.

Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az 
intézményi térítési díjat szolgáltatásonként kell meghatározni, az önkölt-
ség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvet-
len költségek arányában kell megosztani.

Az ellátási nap kizárólag ebéd biztosítását foglalja magában az étkezte-
tés alapszolgáltatás esetében. A házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás térítési díjai nem ÁFA kötelesek.

Tóth Árpádné
intézményvezető

Gyermekvédelmi tanácskozás 
Polgáron

Polgár Város Önkormányzatának 
Szociális Szolgáltató Központjának

szociális alapszolgáltatásainak önköltsége 
és intézményi térítési díjai

Továbbra is várja az üdülni szándékozókat a Balaton partjától alig 2 
perc sétára található fonyódligeti üdülő. Az üdülőt leginkább családok-
nak, baráti társaságoknak, diákoknak ajánljuk.

A vendégek 2 típusú szállás közül választhatnak: 4 db 4 ágyas apartman 
és 4 db 5 ágyas faház. (felszereltsége: konyhasarok, zuhanyzó, wc).

Az üdülő területén egy homokfoci pálya található, ping-pong asztal, 
igény szerint kialakítható röplabda és tollaslabda pálya is. Kerékpár hasz-
nálata, bográcsozási és grillezési lehetőség az üdülő területén biztosított. 
Helyszín: Fonyódligeti üdülő (8640 Fonyód, Niklai u. 4.)

Előszezon: június 1 – június 15.
Főszezon: június 16 – augusztus 15.

Utószezon:  augusztus 16 – augusztus 31.

2015. április 30-ig várjuk a polgári lakosok jelentkezését.

Jelentkezés és felvilágosítás: 06 52/573-542
Vámosi Tamás, Kiss Anita

Irány a Balaton!

Az Országos Polgárőr Szövetség március 28. meg-
tartott közgyűlésén miniszteri és egyéb elismeréseket 
adtak át a kiemelkedő munkát végzett polgárőröknek. 
A kitüntett polgárőrök között volt Szabó Tiborné, a 
Polgári Polgárőr Egyesület vezetője is, akit a “Polgárőr 
Érdemkereszt” arany fokozatával tüntetett ki dr. Túrós 
András, az OPSZ elnöke. Az Elnökkel készült interjút a 
következő havi számban olvashatják.

szerk.

Aranyfokozatú 
Érdemkereszt
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Kirándulás Szatmárnémetiben
Nemzeti emléknapjaink megünneplése 

mindig is fontos volt számunkra, nagyon sok 
szép élményben lehetett már részünk az évek 
során, amikor megtekinthettünk egy-egy szép 
előadást, ám olyan különleges hangulatú már-
cius 15-ét, mint az idén, még sohasem élhet-
tünk meg.

Kirándulásunkat a Rákóczi Szövetségnek 
köszönhettük. Sikeresen pályáztunk az álta-
la kiírt, „Március 15-i Diákutaztatási Prog-
ram 2015” elnevezésű projektre, majd hoz-
zákezdhettünk a szervezéshez. Keresnünk 
kellett egy olyan határon túli iskolát, mely 
befogadónyilatkozatot bocsátott a rendelkezé-
sünkre, és vállalkozott rá, hogy velünk együtt 
ünnepelje meg a forradalom és szabadságharc 
ünnepét. A választásunk Szatmárnémetire 
esett.

2015. március 13-án, egy pénteki napon 
gyülekeztünk, hat óra előtt pár perccel. Min-
denki izgatottan szállt fel a buszra, majd meg-
kezdtük utunkat Szatmárnémeti felé. Mielőtt 
átléptük a határt, megtekintettük a túristvándi 
vízimalmot, ahol megismertették velünk a régi 
idők őrlőit. A kedvünkért még be is indították 
a vízimalom kerekeit, és alapos tájékoztatást 
kaptunk arról, az elmúlt századokban hogyan 
jutottak az emberek a kenyeret adó liszthez, 
különböző őrleményekhez. Különlegessége 
ennek a malomnak még az is, hogy minden au-
gusztus 20-a előtt itt őrlik az új kenyér ünnepé-
re a lisztet. Csodaszép volt a vízimalom parkja, 
terebélyes platánfái igazi otthont adnak az éne-
kesmadaraknak. Kíváncsi odúlakókat is lát-
tunk, piros tollú, kis fejecskéjüket ki-kidugták 
rejtekhelyükről, onnan szemléltek bennünket. 
Amikor pedig a gyerekzsivaly alább hagyott, 
kimerészkedtek búvóhelyükről, és vidáman 
kopácsoltak a fa törzsén.

Hamarosan átkeltünk a csengersimai határ-
átkelőn, ahol a határőrök alaposan átvizsgálták 
az okmányokat, és jó szórakozást kívántak ki-
rándulásunkhoz. A gyerekek izgatottak voltak, 
hiszen nagy többségük még sohasem hagyta el 
Magyarországot, sőt akadtak olyanok is, akik 
saját lakóhelyükön kívül szinte alig voltak 
máshol. Hamarosan megérkeztünk úti célunk-
hoz. A Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban nagy 
meglepetés várt minket: az ott tanuló 10/D 
osztályos diákok énekes műsort adtak nekünk 
gitárkísérettel. Az igazgatónő köszöntő szavai-
ból tudtuk meg, hogy nekik mit jelent március 
15-e, ők hogyan ünnepelnek. Minden osztály – 
kisebbek és nagyobbak egyaránt – készül vala-

mivel: ki dallal, tánccal, verssel, a termek feldí-
szítésével, amit önállóan tanulnak be. Ilyenkor 
mindenki ünneplőbe öltözik, ezzel is kifejezik 
az ünnep hangulatát. Az igazgatónő ismertette 
velünk az iskola történetét, megtudtuk, hogy 3 
éve költöztek ebbe az épületbe, 37 osztály lakja, 
és 50 pedagógus irányításával folyik a nevelő-
oktató munka.

A bevezető után a JAGSZI-s diákok ünnepé-
lyes keretek között megkoszorúzták a névadó 
szobrát, majd közösen az iskola dísztermébe 
vonultunk. Alkalomhoz illő ruházatba öltözött 
tanulók sorfala várta az ünneplő közönséget. 
Áhítattal, jóleső belső borzongással néztük a 
diákok március 15-ei műsorát. A monológok, 
párbeszédek, dalok teljesen újszerű köntösben 
adták vissza, mit jelent a szabadság, a hazasze-
retet. Az ünnepség nagyon színvonalas volt, a 
Magyarországon élő gyerekek példát vehetnek 
róluk. Csodálatosan énekeltek, szépen szavalták 
a verseket, mindenkit lenyűgözött az előadás.

A műsor után körbevezettek bennünket az 
iskolában, az épület hatalmas volt, helyismeret 
nélkül hamar eltévedtünk benne. Szokatlan 
volt számunkra, hogy itt az osztályzás 1-10-ig 
történik, az érettségi rendszere is teljesen más, 
nehezebb, mint a magyarországi iskolákban. A 
végzős osztályok fényképei egyetlen hatalmas 
tablóra kerülnek. Az intézménynek szép nagy 
könyvtára van, amely mindig örömmel várja 
az olvasni vágyókat. Lehetőséget kaptunk arra, 
hogy bepillantsunk a nevelői szobába, amely 
szintén tágas volt, és meglepődtünk, hogy 
milyen sok tanár dolgozik ott. A helyiségben 
megcsodálhattunk még egy Kölcsey Ferencről 
készült festményt is. Tanulóink kérdésekkel 
halmozták el igazgatónőt, az oktatás különbsé-
geire voltak legtöbben kíváncsiak.

Utunk folytatásához két „idegenvezetőt” – 
két tanár személyében – is kaptunk, akik elő-
ször egy ortodox templomot mutattak be ne-
künk. Az épület a mi templomainkhoz képest 
sokkal díszesebb volt. Belül egy hatalmas csillár 
díszítette, amely mindenki tetszését elnyerte. 
Információt szerezhettünk a különböző vallási 
kultúrákról, hiszen ebben a városban fellelhető 
az ortodox, a zsidó, a római katolikus, a görög 
katolikus, a református egyház is.

Épp a városban volt a Fáraók Egyiptomban 
című kiállítás, így nekünk is lehetőségünk nyílt 
megtekintésére. A tárlatvezető részletesen be-
szélt a korról, a kiállított tárgyakról, a balzsa-
mozás menetéről, szarkofágokról, a kor szoká-
sairól. A kiállítás érdekes és színvonalas volt.

Megnéztük a helyi Tűzoltótornyot, ame-
lyet nemrég újítottak fel és megkoszorúztuk 
a közelben lévő Rákóczi-szobrot, majd az 
előtte lévő, híres Láncos templomhoz zarán-
dokoltunk. Innen elsétáltunk egy másik híres 
templomba, a Szatmárnémeti Katolikus Szé-
kesegyházba. Találkoztunk egy ott élő magyar, 
hívő nénivel, aki szívesen ismertette velünk az 
épület történetét. Megtudtuk tőle, hogy nem-
rég újították fel, s meséje közben körbevezetett 
minket.

Megnéztük a Vécsey-palotát is, a város egyik 
legrégebbi épületét. A palota helyén egykor állt 
épületben írták alá a Rákóczi-szabadságharcot 
lezáró szatmári békét. Sétánk során láthattuk 
a Partium egyik legszebb szecessziós stílusú 
épületét, a Dacia Szállót. Sajnos nagyon lerom-
lott állapotban találtuk. A homlokzaton látott 
virágmotívumok és a kitört ablaküvegeken át 
meglátott nagyterem díszítettsége mutatta, 
hogy ez az épület valaha szebb időket látott. 
Vendéglátóink elmondása szerint régen sza-
lagavatói bálok, városi rendezvények színhelye 
volt.

A város feltérképezése után egy másfélórás 
szabadprogramunk volt. A Kölcsey Ferenc 
Főgimnázium igazgatónője és két tanára elkí-
sért bennünket buszunkig, ahol elbúcsúztunk 
egymástól. Nagyon kedvesek voltak, abban a 
reményben búcsúztunk el, ha lehetőségünk 
adódik, újból ellátogatunk hozzájuk, és termé-
szetesen mi is szívesen látjuk őket, kapcsola-
tunkat a jövőben is ápolni fogjuk.

 Nagyon elfáradva, de rengeteg élménnyel 
gazdagodva indultunk haza. Az utazásunk 
során beszélgettünk a nap eseményeiről, a ta-
pasztalásokról. Felejthetetlen volt számunkra 
ez a nap, sokáig fogunk még róla beszélgetni.   

 Köszönjük, Rákóczi Szövetség!
Agócs Zsoltné

Polgár Városért Alapítvány
A „Polgár Városért” Alapítvány településünk kulturális életének gazdagítása, tehetséges fiatalok felkarolása, a lakosság élet-
körülményeinek javítása céljából jött létre. A „Polgár Városért” Alapítvány nyitott, várja mindazok támogatását, anyagi hoz-
zájárulását, akik fontosnak tartják Alapítványunk céljait, és akik elképzeléseink megvalósításához hozzá kívánnak járulni. 

A személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása segítséget jelent az Alapítvány munkájában. 
Kérjük, támogassanak bennünket. Adószámunk: 18544189-1-09 

Számlaszámunk, ahová a támogatásokat várjuk: 11738156-20002664-00000000
„Polgár Városért” Alapítvány Kuratóriuma
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Anyakönyvi Hírek

Suli Hírek
A márciusi programok középpontjában mindig az 1848-’49-es for-

radalomról való megemlékezés áll. Tanulóink a pedagógusok irányí-
tásával verseket, dalokat tanulnak, rajzokat készítenek az ünnepre. 
Ebben a tanévben a felsős dráma szakkörösök Szarvasné Joó Anikó 
és Petrikné Sereg Ildikó irányításával adtak elő egy színes műsort di-
áktársaiknak.

A megrendezésre került “Rendkívüli tanórák” keretében pénz-
ügyekről, illetve pályaválasztásról is tájékozódhattak tanulóink. Az 
órák szervezéséért köszönet illeti Kiss Attila tanár urat és Schattmann 
Ádámné tanárnőt.

Erre a hónapra is jutott versengés: az alsósok helyesírásban mérték 
össze tudásukat:

3. évfolyam: I. Mézes Lizandra 3.a., II. Szabó Enikő 3.a., 
III.Berkes Dorina Lotti 3.b, 

Felkészítő tanárok: Lukácsné Győrfi Lilla, Tóth Istvánné
4. évfolyam: I. Kovács Dániel 4.a, II. Vámosi Tibor Flórián 4.a, 

III. Horváth Bálint 4.a, Felkészítő tanár: Hamar Józsefné
A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyen 

Rónaháti Anett 7. a osztályos tanuló a megyei fordulóban 5. helyezést 
ért el. Felkészítője: Soltészné Tóth Ibolya iskolai könyvtáros. 

Petrikné Sereg Ildikó

FELHÍVÁS
az általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre 
történő általános iskolai beíratásokra az alábbi 

időpontokban kerül sor:
2015. április 16-án 8.00-19.00 óráig (csütörtök)

2015. április 17-én 8.00-18.00 óráig (péntek)

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a válasz-
tott iskola első évfolyamára beíratni. Az első évfolyamra 
történő beíratáskor a gyermek nevére kiállított lakcímkár-
tyát, és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolást kell bemutatni. A felvételről első fokon 
az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén fenntartó hivatott 
a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Dr. Faragóné Béres Edit 
intézményvezető

Tájékoztatás óvodai beiratkozásról

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) be-
kezdése alapján, 2015. szeptember 1-től: „a gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelé-
si év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 
vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a 
védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az 
ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelés-
ben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képessége-
inek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.” 

 Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Napsugár Óvoda és Bölcsőde, a 
2015/2016-os nevelési évre az alábbi időpontban várja az óvodás és 
bölcsődés korú gyermeküket beíratni szándékozó szülőket: 

Beiratkozás ideje: 2015. április 27-től - április 30-ig, 
(hétfőtől - csütörtökig) 8.00-tól - 16.00-óráig 

Beiratkozás helye: 4090 Polgár, Bessenyei úti székhelyóvoda 

Kérjük, a beiratkozáshoz feltétlenül hozzák magukkal a gyermek 
alábbi iratait: 
-  Anyakönyvi kivonat
-  TAJ-kártya
-  Lakcímet igazoló kártyája
-  Gyermekvédelmi támogatásban részesülők, a támogatásról szóló 

határozatot.

A beiratkozás ideje alatt lehetőséget biztosítunk az érdeklődő szülők-
nek a bölcsődei/ óvodai csoportokba való betekintésre, a Bessenyei és 
Móra úti óvodákban! (Rossz idő esetén belépés csak benti cipőben!)

Intézményünkben a 2014/15-ös nevelési évben az alábbiak szerint alakul 
a nyári kötelező takarítási szünet: 

2015. június 22. - július 17. között 
Takarít: Móra úti óvoda Ügyeletet tart: Bessenyei úti óvoda 

2015. július 20. - augusztus 14. között
Takarít: Bessenyei úti Óvoda és Bölcsőde Ügyeletet tart: Móra úti óvoda

 Icsu Ferencné 
intézményvezető

HÍVOGATÓ
Szeretettel meghívjuk a leendő első 

osztályos tanulóink szüleit:

NYÍLT TANÍTÁSI NAPUNKRA

Időpont: 2015. április 14. (kedd) 8-10 óráig
Helyszín: Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola

Móricz utca 3-5.

A bemutató órákat tartják:
Hamar Józsefné

Csernikné Nagy Krisztina
Törökné Seres Zsuzsa

Óvodai Hírek

Tájékoztatás a nyári takarítási 
szünet ütemezéséről

Születések

Bartal Boglárka

Német Zétény

Bucsi Enikő

Kiss Bence

Berki Ádám Attila

Balogh Brendon

Halálesetek

Éliás Antal

Kormos Lászlóné szül. Lukács Erzsébet

Póta István

Tóth Balázsné szül. Bujdos Gizella 

Mecsei Jánosné szül. Lukács Mária 

Balog Andrásné szül. Mága Margit

Rontó Zoltánné szül. Lakatos Julianna

Suhajda Gyula
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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, 
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Kék hírek
Köszöntöm Polgár város lakóit!

Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül tájékoztassam 
Önöket a hatóságunknál az elmúlt hónapban indult eljárások-
ról. A Polgári Rendőrőrsön az elmúlt időszakban az alábbi bün-
tetőügyekben indult eljárás.

» Garázdaság vétség megalapozott gyanúja miatt indult 
nyomozás két polgári férfi ellen, akik 2015. március 8-án egy 
Újszentmargitán tartott rendezvényről 0 óra 10 perckor érkez-
tek meg Polgárra autóbusszal. A férfiak a buszról leszállva azon-
nal bántalmazni kezdték a velük együtt utazó másik két társu-
kat, akiknek a további bántalmazását a többi velük szórakozó 
személy akadályozta meg. A két sértett a cselekmény következ-
tében könnyű sérülést szenvedett. A terheltekkel szemben foly-
tatott nyomozást befejeztük és az ügyben keletkezett iratokat 
bíróság elé állítási javaslattal továbbítottuk az illetékes járási 
ügyészségnek.

» Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt indult büntetőel-
járás ismeretlen tettes ellen, aki 2015. március 16 és 20-a közöt-

ti időben a Hajdú és Pacsirta úton két portának a vas kerítését 
részben felszedte és azokat a polgári hulladék fémfelvásárló te-
lepeken értékesítette. A nyomozás során a fiatalkorú elkövető 
kiléte megállapítást nyert, az eltulajdonított kerítés egy része 
lefoglalásra került.

» Súlyos testi sértés bűntettének elkövetése miatt indult nyo-
mozás egy tiszagyulaházi férfi ellen, aki 2015. március 25-én 
előzetes szóváltást követően ittas állapotban olyan súlyosan 
bántalmazta a vele egy háztartásban élő édesapját, hogy az nyolc 
napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

A Polgári Rendőrőrs felhívja a lakosság figyelmét, hogy 
amennyiben jogsértést észlelnek, vagy jogsértő cselekmény jut 
a tudomásukra hívják a rendőrséget a 107-es, vagy 112-es köz-
ponti segélyhívó számok egyikén, illetve tegyenek bejelentést az 
ingyenesen hívható 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöld szá-
mán (hétfőtől-csütörtökig: 8 órától 16 óráig, pénteken: 8 órától 
13 óráig).

Monoki Viktor r. alezredes
    őrsparancsnok

 A megyei I. osztály tavaszi szezonjában hat fordulón van túl 
a PVSE felnőtt és ifjúsági csapata. Jelenleg a fiúk a tabella utolsó 
helyén állnak. A távozó játékosok miatt egy új kerettel és más 
felállásban vágtak neki a srácok a tavaszi idénynek, amely nagy-
mértékben visszavetette a csapat szereplését. Nem tűztünk ki 
eléjük kötelezően elérendő célokat, hisz alapjában véve borult 
fel a játékoskeret. A kérés annyi volt, hogy tisztességgel és be-
csülettel álljanak helyt és csinálják végig az idényt. Ennek az 
elvárásnak megfelelően kitartóan edzenek a játékosok és egyre 
jobban összeszokik a gárda. Reméljük, hogy az edzések hama-
rosan visszaköszönnek játékunkban és képesek leszünk újra 
eredményeket is elérni.

 Utánpótlás csapataink vonatkozásában valamelyest eredmé-
nyesebb szereplésről számolhatunk be. Az U15-ös gárda 14 csa-
patból a 9. helyen áll és az U18-as korosztály a 11 csapatból álló 
bajnokságban, szintén a 9. helyet foglalja el. A Bozsik-program 

keretében versenyeztetett utánpótlás csapataink folyamatosan 
fesztiválokon vesznek rész, melyet Polgár is rendez majd 2015. 
április 18.-án (szombaton) a Városi Sporttelepen. Ezen a napon 
a felnőtt és ifi meccs előtt az U7 és U9 korosztály csapatai játsza-
nak felvonuló mérkőzést a sportpályán 14:30-tól, ahova ezúttal 
meghívjuk tisztelt szurkolóinkat. A kicsik meccsét követően 
Derecske csapatait fogadjuk, 14:00-tól ifi, majd 16:00 órától fel-
nőtt mérkőzés következik. A belépő ára a hölgy szurkolók szá-
mára továbbra is ingyenes.

 Egyesületünk továbbra is várja a sportot szerető, illetve spor-
tolni vágyó gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket egyaránt. Le-
hetőség van az amatőr női foci csapathoz is becsatlakozni, az ő 
foglalkozásaik szerdánként 18:00 az iskola tornatermében ke-
rülnek megtartásra, míg a férfi labdarúgó edzések időpontjait 
korosztály függvényében az edzőkkel van lehetőség egyeztetni.

Nagy Anita

Foci hírek

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, 
özv. Köles Józsefné 

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és 
fájdalmunkban részvéttel osztoztak.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
Megyesi József 

temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, sírjára 
virágot helyeztek.

A gyászoló család




