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Városházi Hírek
Pályázati lehetőségek

Az önkormányzat 2015-2020 időszakra vonatkozó Gazdasági Prog-
ramjában leírt célkitűzések megvalósításához jellemzően a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megjelenő pá-
lyázati lehetőségek között tud forrásokat szerezni, melyek az önkor-
mányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítá-
sát, ellátását, fejlesztését szolgálják. 

A Képviselő-testület április 14-én soron kívüli ülésen döntött az 
alábbi 5 pályázat benyújtásáról, melyek mindegyike 100 %-os támo-
gatottságú, önerőt nem igényel:

1. „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, mun-
kába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című 
felhívás keretében a Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény kapaci-
tásfejlesztése valósulhat meg. 

A pályázat célja: A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsődék), va-
lamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatá-
sok minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket 
nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különö-
sen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél ko-
rábbi életkorban történő megsegítése.

A 3 éves kortól kötelező beóvodázás miatt az Önkormányzat tulaj-
donában lévő óvoda ingatlanán található (korábban MATÁV) épület 
átalakításával, felújításával, valamint kismértékű bővítésével kialakí-
tásra kerülne két csoportszoba 50 férőhellyel.   A felújítással sor kerül-
het az épület homlokzati nyílászáróinak cseréjére, külső hőszigetelé-
sére, az épületgépészeti és villamos berendezésének teljes felújítására, 
valamint magastető megépítésére. Az épület átalakításához szorosan 
kapcsolódó beruházáshoz új parkolók kialakítása is tartozik.

2. „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívás keretében a 
Polgári Piactér és környéke rehabilitációjára, felújítására kerülhet sor. 

3. „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” pá-
lyázati kiírás. 

A pályázat kedvező elbírálása esetén lehetőség lesz a város belterü-
leti csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítására. 

Polgár Város Önkormányzata Gazdasági Programjában a csapa-
dékvíz-elvezető rendszer fejlesztése prioritást élvez. Településünkön a 
belvízzel érintett mélyfekvésű területek védelme érdekében kívánunk 
pályázatot benyújtani Polgár belterületén a Toldi, Lehel, Bem, Úttörő, 
Mikes, Vörösmarty, Hajdú utcákon a csapadékvíz elvezető rendszer 
felújítására, valamint a belterület védelmét szolgáló, de külterületen 
lévő Basabogát-közi vízelvezető árok felújítására a Halastó-tápcsator-
na befogadóig. A tervezett beruházás a lakossági ingatlanok védelmén 
kívül a területen működő gazdasági szereplőket is kedvezően érinti.

4. „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése” projekt keretében a Polgár, Kiss Ernő u. 8. sz. alatti (volt 
Orvosi Rendelő) épülete teljes felújításra kerülhet, így helyet adva egy 
komplex Polgári Szociális Központ létesülhet, ahol minden szolgálta-
tást egy helyen talál meg az ügyfél. 

A Polgári Szociális Központ alapszolgáltatásként biztosítja az étkez-
tetést, házi segítségnyújtást, család- és gyermekjóléti szolgáltatást, tá-
mogató szolgáltatást, idősek nappali ellátását. Az intézmény székhelye 
a Dózsa Gy. u. 1. szám alatt található, ahol a tárgyi feltételek minimá-
lisan elégítik ki a jogszabályban előírtakat. Az épület zsúfolt, ugyan-
akkor az épület nagyságát, adottságát tekintve megállapítható, hogy 
tovább nem alakítható, nem bővíthető. A telephelye a Barankovics 
tér 12., amely szintén zsúfoltságról árulkodik. A tárgyi feltételek ja-
vítása színvonalasabb, gördülékenyebb munkavégzést eredményezne 
és növelné az ellátottak és a dolgozók elégedettségét.   Polgár Város 
Önkormányzata Gazdasági Programjában prioritást élvező – szociá-
lis intézményrendszer komplex fejlesztése – program megvalósítását a 
fenti felhívás lehetővé teszi. 

5. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázat 
keretében a Városgondnokság épületeinek, illetve a Strandfürdő te-
rületén lévő lapostetős épületek korszerűsítése, energia hatékonyságá-
nak javítása, felújítása valósulhat meg. 

A pályázatok beadása folyamatosan, a kiírt határidőnek megfelelő-
en történik.

Polgármesteri Hivatal

Lakossági fórum a Gorkij fasor utcában
A Gorkij fasor utca lakói panaszos levéllel fordultak a Polgármes-

teri Hivatal felé, melyben előadták, hogy az ott lévő, 30 éve épült 
– húszezres darabszámú – baromfitelep ismét működik. Emiatt 
megnövekedett az utcában a tehergépkocsi forgalom, amely tönkre-
teszi az utat, károkat okoz a lakóházakban, valamint a csirketartás 
miatt elviselhetetlen az ezzel járó bűzhatás. 

A polgármester kezdeményezésére Lakossági fórum összehívására 
került sor az érintett utca lakóközössége részére, melyen az önkor-
mányzatot Tóth József polgármester, dr. Váliné Antal Mária cím-
zetes főjegyző, Német Máté műszaki irodavezető és Brieger Sándor 
közterület-felügyelő  képviselte, a hatóság részéről Dr. Varga Miklós 
a Hajdúnánási Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és Állategészség-
ügyi Osztály osztályvezetője, hatósági főállatorvos volt jelen, vala-
mint a baromfitelep jelenlegi tulajdonosa és képviselője. A fórumon 
megjelent lakók a baromfitelep tulajdonosának közvetlenül mond-
hatták el panaszaikat, a tevékenységgel járó, rájuk negatív hatással 
lévő problémákat. Dr. Varga Miklós főállatorvos jelezte, hogy a ba-
romfitelep működési engedélyével kapcsolatos eljárás a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően történt.

A fórum zárásaként a tulajdonos ígéretet tett arra vonatkozóan, 
hogy az eddigi szállításokat végző túlsúlyos gépjárművek helyett ki-

sebb össztömegű teherautókat vesz majd igénybe, valamint szakem-
ber bevonásával próbálja enyhíteni a tevékenységgel járó bűzhatást, 
megfelelő szűrőberendezések telepítésével.  

A Polgármesteri Hivatal szakmai stábja az utca tehergépjármű 
forgalma ügyében közlekedési szakértő véleményét kérte, melynek 
javaslatára a Képviselő-testület április 28-ai ülésén döntött a Gorkij 
fasor utca teljes hosszára vonatkozóan 7,5 tonnás súlykorlátozó tábla 
kihelyezéséről „kivéve közszolgáltatók” kiegészítéssel. 

Az önkormányzat az út állapotának javítása céljából útpadka ren-
dezést hajt végre, amely tereprendezést és feltöltést jelent, valamint 
az út mellett lévő vízelvezető árok teljes szintezése és iszaptalanítása 
is megtörténik közmunkaprogram keretében. 

A mezőgazdasági haszonállat tartása 2012. október 1-től a hatá-
lyos törvények rendelkezése szerint önkormányzati rendeletben nem 
korlátozható. Ez időpontig az önkormányzat állattartási rendelete 
nem engedélyezte a nagyüzemi állattartást belterületen. E körben 
az állattartásra vonatkozó szabályok betartása, állatvédelmi ellenőr-
zése, tárgyi, személyi feltételek, előírások vizsgálata a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatala hatásköre, vi-
szont az állatok tartása nem veszélyeztetheti az emberek, és állatok 
egészségét, jólétét, nem károsíthatja a környezetet. 

Polgármesteri Hivatal
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Változás háziorvosi  
praxisban

dr. Mogyoróssy Mónika, a 0140. sz. háziorvosi praxis működ-
tetője az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződést 2015. 
október 31. napjával felmondta. A felmondási idő 2016. április 30. 
napjával telt le, a praxist nem sikerült értékesítenie. A képvise-
lő-testület a 2016. április 14-i ülésén döntést hozott – a pályázat 
sikeres elbírálásáig – a praxis helyettesítéssel történő ellátására. 
Az önkormányzat következő feladata a hatályos jogszabályok fi-
gyelembevételével a praxis pályázati úton történő meghirdetése, 
melyről a képviselő-testület április 28-ai ülésén döntött. A praxis 
betöltéséig dr. Borók Levente háziorvos látja el a helyettesítési fel-
adatokat az alábbi rendelési időben:

dr. Mogyoróssy Mónika körzetében:  

Hétfő  13.00 – 16.00
Kedd   11.00 – 13.00   
Szerda  13.00 – 15.00   
Csütörtök  11.00 – 13.00   
Péntek (páros hét) 11.00 – 13.00   
Péntek (páratlan hét) 13.00 – 15.00    

Saját körzetében:

Hétfő   16.00 – 18.00
Kedd       8.00 – 11.00
Szerda  15.00 – 18.00
Csütörtök     8.00 – 11.00
Péntek (páros hét)     8.00 – 11.00
Péntek (páratlan hét) 15.00 – 18.00

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató az  
egészségügyi alapellátás 
helyzetéről

A Képviselő-testület április 28-ai soron következő ülésén tár-
gyalta az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló tájékoztatót. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, valamint az 
egészségügyi alapellátásról szóló törvény alapján az önkormányzat 
kötelezően ellátandó feladata az egészségügyi alapellátás fenntar-
tása, működtetése, szervezése, mely alatt érteni kell a háziorvosi és 
házi gyermekorvosi ellátást, a fogorvosi ellátást, az ügyeleti ellá-
tást, a védőnői ellátást, valamint az iskola-egészségügyi ellátást. 

Az egészségügyi alapellátási rendszer feladata a személyes és 
folyamatos ellátás keretében, az egészségi állapot megőrzése, a be-
tegségek megelőzése és gyógyítása a városban. 

A települési önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg és 
alakítja ki az egészségügyi alapellátások körzeteit, melynek szabá-
lyait rendeletben rögzíti.

Nagy előrelépést jelentett az egészségügyi ellátás területén a 
2011. májusban megnyíló Térségi Járóbeteg Szakellátó Központ, 
ahol az alapellátások mellett több szakorvosi rendelő látja el a 
gyógyulni vágyókat modern környezetben felkészült szakorvos-
okkal és megfelelő munkaeszközökkel. Az új épületbe költözéssel 
a munkafeltételek is lényegesen javultak, melyet a háziorvosok is 
megfogalmaztak a körzetükről készített tájékoztató anyagban. 

A háziorvosi szolgálat részére rendelkezésre álló tárgyi és sze-
mélyi feltételek a szakmai minimum feltételnek megfelelnek. 

A tájékoztató anyagból az is látható, hogy a magas vérnyomás-
ban szenvedő betegek száma minden orvosi körzetben a legma-
gasabb adatot jelenti, ezt követi a szívbetegek száma és a cukor-
betegség gyakorisága. Az egyes betegségcsoportok számának 
emelkedéséhez nagyban hozzájárul a szűrési és diagnosztikai 
eszközökhöz való könnyebb hozzáférés, így a gyorsabban felis-
mert betegség gyógyítása hamarabb megkezdődhet, ami pozití-
vumként értékelhető.

Polgármesteri Hivatal

Változás a hulladékszállítási 
közszolgáltatási díj számlá-
zásában és a díjbeszedésben

Tisztelt Ingatlanhasználó!
Ezúton hívjuk fel a figyelmét, hogy az egységes hulladékgazdál-

kodási közszolgáltatási rendszer kialakítása érdekében az állam 
létrehozta a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Va-
gyonkezelő Zrt-t, mely 2016. április 1-től biztosítja a közszolgálta-
tási díj számlázását és a díjak beszedését. 

Erre tekintettel kérjük, hogy amennyiben Ön csoportos besze-
dési megbízással, átutalással vagy egyéb elektronikus számlafi-
zetési módszerrel fizeti a közszolgáltatási díjat, haladéktalanul 
szíveskedjen módosítani a díj jogosultságának adatait. A szám-
labefizetéssel kapcsolatos adatokról a www.nhkv.hu weboldalon 
tájékozódhat. Abban az esetben, ha Ön készpénz-átutalási meg-
bízással (csekken) teljesíti a díjfizetést, akkor továbbra is az eddig 
megszokottak szerint járhat el. 

A 2016. január 1-jén hatályba lépett kormányrendelet értelmében 
lehetőség van a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen haszná-
ló természetes személy részére 60 literes hulladékgyűjtő edényzet 
választására, ennek megfelelő díj fizetésére Az ehhez szükséges 
igazolást a Polgármesteri Hivatal 21-es irodájában kérheti 3.000 
Ft-os általános közigazgatási hatósági eljárási díj (illetékbélyeg) 
megfizetése ellenében, melyet továbbra is a Polgári Vízműtelepen 
(Kiss Ernő u. 2. sz) működő irodába lehet benyújtani. 

Polgármesteri Hivatal

Ovi Hírek
Föld napja a Napsugár  
Óvoda és Bölcsődében
A Zöld óvoda keretében megrendeztük a  „Föld napja”  progra-
munkat, amely egyben jeles napok között is fontos szerepet tölt be 
óvodai életünkben. A Bessenyei úti székhely és a Móra úti telephely 
óvodánkban is különböző programokat szerveztünk a szülőkkel 
együtt.  Programjaink közül említek néhányat:  virágültetés, bokro-
sítás, zöldségszigetek kialakítása,  vendéglátás teával,  mákos gubá-
val és lilahagymás zsíros kenyérrel. A szülők szép számmal vették ki 
részüket a kertépítésben, udvarszépítésben. Köszönjük felajánlása-
ikat, amelyekkel esztétikusabbá, kellemesebbé varázsoltuk környe-
zetünket. Jó volt látni a szorgos munkálkodást és jó volt hallani a 
gyermekzsivalyt, ami megtöltötte óvodáinkat ezen a napon. 
Köszönöm kollégáimnak a maximális helytállást és hozzátartozó-
iknak az önzetlen segítséget, hisz általuk jutottunk termőföldhöz,  
és raklaphoz, amiből karbantartóink  a virágládákat készítették el. 
Napsütéses, eredményes napot zártunk.

Icsu Ferencné, intézményvezető
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Majális a Strandfürdőn 

Beszélni, Látni, Hallani, Pihenni. Mára már egyértelművé vált a BELÁHAPI rövidítés je-
lentése, amely az első években még sokak számára fejtörést okozott, hogy honnan a rövidí-
tés és pontosan mit takar. A rendezvény az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is bizonyítot-
ta sikerességét, szép számban látogattak ki a Strandfürdőre a szórakozni, pihenni vágyók.  
A már klasszikussá vált délelőtti programok mellett – felnőtt és gyermek horgászverseny, 
főzőverseny, rajzverseny, játszóház – izgalmas programot jelentett mind a csapatok mind  
a nézők részére a „Polgár Város Vándorkupája” díjért való versengés 6 csapat részvételével, 
melyet végül a Violák csapata nyert el. A Pétegisz Zrt. Egészség Fejlesztési Irodája egész 
napos egészségügyi szűréssel várta a rendezvényre kilátogatókat. 

Az ízletes polgári csülök-köröm pörkölt ebéd mellé a Tiszavirág Citerazenekar szolgáltatta 
a nótát. A délután gyermekprogramokkal indult, majd a helyi mazsorett csoport színvona-
las bemutatójából nézhettünk el egy-két fortélyt a mazsorett bot helyes forgatási techniká-
jából. A rendezvény záróprogramja fergetes hangulatot teremtett, először Komáromi Pisti, 
majd a mulatós műfaj koronázatlan királyai Jolly & Suzy műsora csalt ritmust mind az idő-
sebb, mind a fiatalabb generációk lábába. A jó idő, a változatos és színvonalas szórakoztató 
programok, a helyszín adta lehetőségek, az ízletes étel, a tiszta, rendezett, szép környezet 
mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy a rendezvényre kilátogatók kellemesen tölthessék el 
a napot. 

szerk. 

A rendezvény programjain helyezést értek el:
Horgászverseny:
Gyermek kategória
1. helyezett: Barnes Lenon
2. helyezett Nagy Rajmund
3. helyezett: Olajos István
Felnőtt kategória:
1. helyezett: Zsiga Pál
2. helyezett: Ifj Hatvani József
3. helyezett: Gyetvai József
Rajzverseny:
1. helyezett: Balogh Hanna
2. helyezett: Hornyák Márk
3. helyezett: Tiliczky Ágota
Főző verseny
1. helyezett: Öreg fiúk 
2. helyezett: Polgári Lokálpatrióta Mozgalom 

Egyesület
3. helyezett: Polgári Polgárőr Egyesület
Vigaszdíj: Elfelejtett munkások (TVK nyug-

díjasok)
Vigaszdíj: Élet Virága Egyesület
Labdarúgás:
1. helyezett: Violák
2. helyezett: ÁSZ Kóma
3. helyezett: Utcagyerekek
Gólkirály: Pázmándi Dávid
Legjobb mezőnyjátékos: Jászkai Bence 
Legjobb kapus: Sándor Tamás.

Immár 10. alkalommal került megrendezésre – 
az idén április 30.-án – a polgáriak majálisa a 
BELÁHAPI Fesztivál. 

Virágos Polgár-
Közmunkaprogram

A „Tiszta, rendezett, virágos Polgár” program keretében parkok, 
virágládák, utcabútorok újultak meg, ezzel is növelve a szebb vá-
roskép érzetét a helyi lakosok, az átutazó és a városba érkező ven-
dégek számára. 

A programon belül 53 fő szorgoskodik nap, mint nap a város 
utcáin, terein, parkjaiban, nagy figyelmet szentelve városunk kör-
nyezetének gondozottságára, virágosítására, melyek látványosan 
hozzájárulnak egy élhető kisváros hétköznapjaihoz.

Polgármesteri Hivatal
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TÖOSZ Tűzzománc Emlék-
plakett – elismerő díj

A Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége Tűzzománc Emlékplakett kitünte-
tésben részesítette Tóth József polgármestert, 
a szövetség társelnökét az önkormányzatok 
érdekében huzamosan végzett következetes 
és eredményes munkájáért. A kitüntető díj 
átadására 2016. április 21-én Veszprémben, a 
TÖOSZ küldöttgyűlésén került sor. 

- Minden ember számára jóleső érzés, ha 
elismerik a munkáját. Ön hogyan fogadta a 
kitüntetést? 

- Önmagában már az is megtiszteltetés, 
hogy ott lehettem a kitüntetésre felterjesztet-
tek között, az pedig hogy a három kitüntetett 
egyike vagyok, az valóban egy nagyon kelle-
mes meglepetés. 

- Hogyan foglalná össze a TÖOSZ-ban vég-
zett munkáját?

- Naprakészen kell az önkormányzatokat 
érintő ügyekben rendelkezésre állni. Fontos a 
településeket érintő törvénytervezeteket véle-
ményezni, a folyamatosan módosuló jogsza-
bályokat megismerni, a feladatellátás illetve a 
finanszírozás problémáit jelezni, s arra meg-
oldási javaslatokat tenni. Természetesen eb-
ben egy jól felkészült hivatali apparátus segíti 
a munkámat, amelyre a szakmai kérdésekben 
és a jogszabályismeretekben támaszkodom. 

- Polgármester úr jelenleg a Hajdú-Bihar me-
gyei tagozat vezetője. Van-e megyei sajátossá-
ga TÖOSZ-ban végzett munkájának?

- Az elmaradottabb keleti országrész prob-
lémái a megyében is tapasztalhatók, így a 
szociális problémák, az elvándorlás, a megél-
hetés, a közmunka, a lakhatás körülményei, 
a közbiztonság kérdései mind-mind feszítő 
problémaként van jelen a térségünkben, s 
amelyek kapcsán a TÖOSZ-on keresztül is 
fel kell hívni a kormányzat figyelmét a falvak 
elnéptelenedésére, a vidéki térségek leszaka-
dásának a veszélyeire.

- Mit lehet tudni a TÖOSZ aktuális felada-
tairól, a szervezetet foglalkoztató kérdésekről, 
kezdeményezéseiről?

- Talán a legfontosabb az önkormányzati 
szövetségek közötti együttműködés erősítése, 
a közös érdekképviselet létrehozása a mos-
tanság tapasztalható, a helyi autonómiát hát-
rányosan érintő kormányzati intézkedésekkel 
szemben. Szorgalmazzuk, hogy a települések 
a saját bevételeikkel szabadon rendelkezze-
nek, és nem fogadható el az sem, hogy az helyi 
iparűzési adóbevétel elsődlegesen a szociális 
juttatásokra fordítandó. Támogatjuk, hogy az 
önkormányzatok is kaphassanak állami föl-
det. Kezdeményezzük a CSOK kiterjesztését 
is, azért hogy az a kisebb fizetésű családok-
nak is segítséget jelentsen a lakásproblémájuk 
megoldásában, s ezáltal a kistelepüléseken 
eladásra szánt, de jelenleg üresen álló, jó álla-
potú lakásállomány is csökkenhet.

- Egyre több területen látható és érzékelhető 
az államosítás. Ezzel kapcsolatban milyen ál-
láspontot alakított ki a TÖOSZ? 

- Az államosítással jelentős feladatok és ha-
táskörök kerültek el az önkormányzatoktól, 
olyanok is, amelyeknek szerintem a telepü-
léseknél van a helye, azért mert hatékonyan, 
legolcsóbban és leggyorsabban azok helyi 
szinten szervezhetők, példaként az igazgatást, 
az oktatást és a közszolgáltatásokat említe-
ném. A TÖOSZ ellenez minden további ál-
lamosítást.

- Milyen javaslatokat fogalmazott meg a 
TÖOSZ az önkormányzati dolgozókkal kap-
csolatban?

- A közszolgálatban dolgozók körében a 
köztisztviselők az elmúlt nyolc évben sajnos 
nem kaptak bérfejlesztést.  A TÖOSZ kezde-
ményezi, hogy a köztisztviselők bére átfogóan 
kerüljön, rendezésre, mert az nem elfogad-
ható, hogy a kormányzat megkülönbözteti 
az állami és az önkormányzati igazgatásban 
dolgozókat. 

- Köszönöm az interjút. Gratulálok polgár-
mester úrnak az elismerő díjhoz!

szerk. 

Ismét keressük a város legszebb konyhakertjét!
A tavalyi évben első alkalommal csatlakoz-

tunk a – Kovács Szilvia, Karcag város alpol-
gármesterének kezdeményezésére életre hívott 
- „A legszebb konyhakertek” – Magyarország 
legszebb konyhakertjei országos programhoz,  
mely az otthoni kertgazdálkodást népszerűsíti. 
A kezdeményezés sikert aratott a városlakók 
körében, számos kertművelő mérte össze a 
termesztésre és a növények gondozására vo-
natkozó tudását.

A program hosszútávú céljai között szerepel, 
hogy megváltoztassa az emberek elmúlt évti-
zedekben kialakult szokását, hogy lakóházuk 
udvarán, kertjeiben kizárólag füvet nyírnak, 
virágos díszkertet gondoznak, és ösztönözze 
őket arra, hogy termeljék meg családjuk szá-
mára a konyhakerti zöldségeket. 

A program célja, hogy ösztönözze a lakos-
ságot arra, hogy minél többen alakítsanak ki, 
műveljenek konyhakertet (saját, rokon, barát 
udvarán, kertjében), gondozza azt, termesszen 
minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt 
és nem utolsó sorban, hogy  az a tudás, amely 
eddig évszázadok során összegyűlt, tovább 
öröklődhessen a generációk között. 

Kedves Városlakó! Ha Ön zöldség/gyümölcs 

termesztő kertművelő, akkor jelentkezzen!  
A  jelentkezőnek rendelkeznie kell saját tu-
lajdonú vagy számára művelésre átengedett 
balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterü-
lettel, ahol konyhakerti zöldségeket/gyümöl-
csöket termeszt. 

A versenyre nem csak magánszemély nevez-
het, hanem óvoda, iskola, vagy egyéb csoport 
is, aki kertet művel. 

A helyi verseny értékes nyereményekkel zá-
rul, majd a kategóriák győztesei jelölésre ke-
rülnek az országos megmérettetésre, a „Ma-
gyarország legszebb konyhakertjei” díjra. 
Nevezési kategóriák:
- Balkon:  erkélyen kialakított
- Mini:  50 m2 alatt
- Normál: 50 m2 felett
- Zártkert 1.: zöldség
- Zártkert 2.: gyümölcs
- Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
- Közösségi: Csoportok, óvodák, iskolák,  
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 fűszernyövények,
- technológiák, 
- komposztálás, 
- madárbarát kert,
- másod-, harmadvetés, 
- minőségi növények.
Jelentkezési határidő: 2016. május 31. 
Jelentkezés módja: Jelentkezési lap kitöltése és 
leadása. Jelentkezési lap kérhető és leadható  
a Polgári Polgármesteri Hivatal 20-as vagy 22-
es számú irodájában, illetve letölthető a város 
honlapjáról: www.polgar.hu
A kertek megtekintése két alkalommal törté-
nik (május 1.–augusztus 15-ig) előzetes idő-
pont egyeztetés alapján. 
Eredményhirdetés: 2016. szeptember 15.
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő 
kertművelő jelentkezését!

Molnár János, alpolgármester
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Költészet Hete programsorozat – I. rész

Rendezvénysorozatunk első programja a „Végtelen vers” elneve-
zésű versfelolvasó nap volt. A tavaly indult kezdeményezés az idén 
már nagyobb létszámú érdeklődőt vonzott. A Művelődési Központ 
előtti téren lehetősége volt bárkinek kedvenc versét felolvasni, vagy 
akár emlékezetből szavalni. Az általános iskola alsó tagozatosai 
nagy létszámmal vettek részt, közösen szavaltak, és egyéni vers-
mondók is megmutatták tudásukat. A gimnazisták, már kevésbé 
voltak vállalkozó szelleműek. Akadt olyan tanuló is, aki saját maga 
által írt verset olvasott fel. A résztvevők és a szervezők így köszön-
tötték József Attilát, nagy költőnket 111. születésnapján, amely a 
Magyar Költészet Napja.

A következő programunk az  „ Ákom – Bákom”  című verses dél-
előtt volt a Művelődési Központ színháztermében. Radics Zoltánné 
vezetésével egy kellemes délelőttöt tölthettek el az óvodások, ahol 
verseltek, énekeltek, filmet néztek. Ezzel tisztelegve a költők nagy-
sága előtt.

A Költészet Napján  intézményünk már egy évtizede Versmondó 
versenyre invitálja a gyerekeket. Az idén 5 kategóriában indultak a 
versmondók, szabadon választott versekkel. A zsűrinek nehéz dol-
ga volt, mert nagyon sok tehetséges tanulót hallgattak meg. Min-
den résztvevőnek gratulálunk.

Az alsó tagozatos gyerekeknek, tanáraiknak és szüleiknek kö-
szönjük a lelkiismeretes felkészülést és felkészítést. Gratulálunk 

azoknak a kis létszámú felső tagozatosoknak, akik részt vettek a 
versenyen, és az idejüket a verstanulással töltötték.

„Rajzban mondom el” 
A Költészet hete rendezvénysorozatunk új eleme a „Rajzban 

mondom el” illusztrációs verseny. A tanulók kedvenc versük egy 
részletét rajzolták meg. Az 54 alkotás közül nagyon nehezen tudta 
a zsűri kiválasztani a legjobbakat. A rajzokból kiállítás látható a 
Művelődési Központ előcsarnokában.

„Rajzban mondom el” című rajzverseny helyezettjei
I. helyezett: Kiss Gusztáv 4.a 
II. helyezett: Bari Jázmin 4.c  
II. helyezett: Szilvási Luca 3.c  
III. helyezett: Rácz László 3.b  
III. helyezett: Szekerán Virág 4.a  
Különdíjat kapott: Tiliczky Ágota 7 éves óvodás   
Különdíjat kapott: Győrfi Balázs 4.c   
Különdíjat kapott: Nagyfejő Tamás 6.b 
Különdíjat kapott: Izsvák Réka 7.b

Drog prevenciós előadás
A „Költészet hete” rendezvénysorozat keretén belül 2016. április 

8.-án Dr.Zacher Gábor toxikológus főorvos tartott előadást az ál-
talános iskola felső tagozatos és  középiskolás tanulói számára az 
Ady Endre Művelődési Központban.

 A Polgárőrség nagy figyelmet fordít a fiatalok mindennapos 
életére, mivel  rájuk leselkedik a legtöbb veszély. Gondolok itt az 
alkohol, a kábító hatású szerek, az energia italok és a dohányzás 
káros hatásaira.

A doktor úr, a fiatal korosztály részére tartalmas, figyelemfelhí-
vó, tanulságos előadásában beszélt ezeknek a veszélyeknek a tuda-
tos elkerüléséről.

A Polgárőr Egyesület fontos feladatának tartja, hogy a gyerekek 
ne váljanak ezeknek a veszélyeknek áldozatává. A mindennapja-
inkban is figyelemmel kísérjük az ő biztonságukat. Jelenleg és a 
továbbiakban is bizalommal fordulhatnak a problémáikkal a Pol-
gárőrséghez.

Szabó Tiborné, elnök

I. korcsoport (óvodások)
I. helyezett: Bereczki Kinga              
II. helyezett: Jamriska Hanna  
III. helyezett: Tiliczky Ágota    
Különdíjat kapott: 
Jónás Krisztián     
Különdíjat kapott: 
Monoki Jázmin

II. korcsoport (I.-II. osztály)
I. helyezett: Magera Laura         
II. helyezett: Tóth Edina       
III. helyezett: Lukács Lujza 
Különdíjat kapott:
Hadari Vanessa
Különdíjat kapott: Török Márton

III. korcsoport (III. osztály)
I. helyezett: Papp Bettina         

Az Ady Endre Művelődési  
Központ és Könyvtár május 
havi programajánlója

Május 14.  II. Polgári Nyári Buliesték - AZTA Fesztivál
 Takács Tamás Blues Band, Black Star  

zenekar, White Ravens zenekar
Május 20. Bunyós Pityu és Dankó Szilvi est
 Jegyek kaphatók a Művelődési Központban.
Május 27.  Városi Gyermeknap, 
 Berkenye Kisegyüttes zenés gyermekműsora
A részletes programok megtalálhatók az aktuális: plakáton, szóróla-
pon, molinón, facebook oldalon, honlapon.

II. helyezett: Szilvási Luca 
III. helyezett: Galuska Fruzsina 
Különdíjat kapott: Pusztai Virág 
Különdíjat kapott: 
Balogh Krisztián   
IV. korcsoport (IV. osztály)
I. helyezett: Pöstényi Emília
II. helyezett: 
Kosztolnik Krisztián     
III. helyezett: Bereczki Éva                           
Különdíjat kapott: 
Siroki Viktória 
Különdíjat kapott: 
Asztalos Barbara   

V. korcsoport (Felső tagozat)
I. helyezett: Gólya István     
II. helyezett: Vándor Dominik        
III. helyezett: Molnár Petra

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár
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A 2016. április 15-én megrendezett Szakmák 
éjszakája elnevezésű programsorozat intézmé-
nyünkben is sikeresen lezajlott.
A rendezvény összesen két helyszínen, har-
minc általános iskolás diák részvételével 
valósult meg. A regisztráció során „BSZC 
JAGSZI Polgár” feliratú tollat kaptak aján-
dékba, s láthatóan örültek ennek a figyel-
mességnek.
A tanulók az első helyszínen megismerhették 
a számítógép felépítését, a vakírás rejtelmeit, 
majd tankonyhánkon, tanéttermünkben és 
tanboltunkban találkozhattak oktatott szak-

Suli Hírek
Az elmúlt időszakban tanulóink sok tanke-
rületi és megyei versenyen vettek részt, ahol 
öregbítették iskolánk, városunk hírnevét. Ta-
nulóink felkészülésében nagy szerepet játsza-
nak a pedagógusok, akik időt, energiát nem 
kímélve készítik, kísérik a versenyzőket, illetve 
a szülők, akik nélkül gyakran el sem jutnánk a 
versenyek helyszíneire. Büszkék vagyunk ver-
senyző diákjainkra, felkészítő pedagógusaikra 
és együttműködő szüleikre egyaránt! 
A tavaszi szünet előtt rendezték meg az alsó 
tagozaton a „Varázsceruza” helyesírási verseny 
iskolai fordulóját, melynek eredményei:
3. évfolyam: 1. Kiss Attila 3.a , Gulyás Márk 
3.c, 2. Vincze Dávid 3.c, 3. Szilvási Luca 3.c, 
Felkészítő: Kun Tiborné, Tóthné Rente Ildikó
4. évfolyam: 1. Szabó Enikő 4.a, 2. Mézes 
Lizandra 4.a, 3. Balogh Hanna 4.a, Felkészítő: 
Tóth Istvánné
A Hevesy György Országos Kémia Verseny 
megyei fordulójában Gólya István 7.a osztá-

A szakmák éjszakája a BSZC JAGSZI-ban

A BSZC József Attila Gimnáziuma és Szakképző Iskolája ballagó diákjai

12. A osztály
Osztályfőnök: Pallagi Józsefné

Ádám Orsolya Brigitta
Baróczi Bence
Bencs Krisztián
Bessenyei Máté
Bodnár Zsuzsa
Deák Gréta
Esenczki Fruzsina
Jámbor Zsolt
Juhász Petra Tünde
Kalocsai Diána
Kocsis Nikolett Alexandra
Kovács Gergely
Kurilla Regina
Magyari Dóra
Nagy Fruzsina
Papp Petra
Petrik Noémi
Rézműves Dániel
Sass Fruzsina
Szakácsi Katalin
Szőke Csilla
Tóth Dávid

Török Dorina
Varró Nikolett
Vidéki Vivien
Vigh Alexandra
Zlehovszky Zsófia

12. B osztály
Osztályfőnök: Hágen Zsolt

Adorjáni Ádám Márk
Ágoston Viktória
Bandula Szabina Klaudia
Enczi Péter
Erdei Erik
Hangó Fruzsina
Hlavács Boglárka
Horváth Anita
Izsvák Dóra
Ládi Zsolt
Máró Tímea
Megyesi Máté
Mester Emese
Novák Henrietta Florentina
Pelyhe Patrik András
Polonkai Rebeka Nikoletta

Raduly Stella
Répási Márk
Répási Vendel
Székely Mátyás
Szűcs Alexandra
Zombor Krisztina Patrícia

12. K osztály
Osztályfőnök: Kovács Károlyné
Balázs Klára
Balog Csilla
Bencsik Diána Erzsébet
Berki Andor
Burai Edina
Dombi Andrea
Farkas Amanda
Kanalas Szabrina
Magyar Genovéva
Makula Márk
Mitrócsák Csaba
Rónai Zoltán
Szabó Zsanett Klaudia
Szász Viktória
Vadászi Tímea
Váradi Teréz Evelin

12. V osztály
Osztályfőnök: Szarvas Edit

Barkaszi Nikolett Éva
Bordás Szimonetta
Farkas Balázs
Fekete Cintia
Hadházi Ágnes
Haklik Kitti
Kóka Zoltán
Mekes Erika
Orosz Tibor
Pusoma Brigitta
Rontó Henrietta
Rontó Viktória Veronika
Szabó Ákos
Tímár Norbert
Varga Dávid

11. SZ osztály
Osztályfőnök: Slezák István

Babecz Bianka
Barna Barbara
Benőcs Beáta
Irhás László
Kalocsai Péter
Klementisz Róbert
Kovács Csaba
Lévai Ildikó
Mitru Ákos
Rézműves Roland Vilmos
Rontó Anita
Rontó Máté
Tomori Ivett Erika

Gratulálunk végzős diákjainknak, és nagyon sok sikert kívánunk nekik az érettségi vizsgákon!     Kerényi György

lyos tanulónk 9. helyezést ért el. Felkészítője: 
Szabó Bertalan 
A Simonyi Zsigmond Országos Helyesírási 
Verseny megyei fordulójában Kondás Tímea 
6.c osztályos tanulónk 12. helyezést ért el. Fel-
készítője: Petrikné Sereg Ildikó
A Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Ver-
seny megyei fordulójába két tanulónk jutott 
be, ahol Pálnok Olivér 8.a osztályos 11. , Szabó 
Bence 8.c osztályos diákunk 15. helyezést ért 
el. Felkészítőjük: Pető Erika
2016. április 8-án Tankerületi Versmondó Ver-
senyen jártunk Hajdúnánáson. Molnár Petra, 

Vándor Dominik 6.c, Juhász Pál 7.d / felkészí-
tő: Petrikné Sereg Ildikó/, valamint Gólya Ist-
ván és Rácz Emília 7.a / felkészítő: Szarvasné 
Joó Anikó / osztályos tanulókkal. A diákok 
ügyesen szerepeltek, Gólya István pedig III. 
helyezést ért el.
Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen 
iskolánk legeredményesebb alsós résztvevője: 
Mézes Lizandra 4.a, Felkészítője: Létray Judit
A felső tagozat legeredményesebbje pedig: 
Oszlánszki Milán Szilárd 6.b, Felkészítője: 
Kovácsné Ujvári Ilona 
Eredményesen szerepeltek: 2. évfolyam: Török 
Márton, Magera Laura, Csuhai Zoltán 2.c, Fel-
készítő: Zsipi Gyuláné
3. évfolyam: Szilvási Luca 3.c, Felkészítő:  Zöldi 
Attiláné
4. évfolyam: Mézes Lizandra, Szabó Enikő, 
Pöstényi Emília, Pákh Lívia 4.a, Felkészítő: 
Létray Judit
5. évfolyam: Tóth Krisztofer 5.b, Felkészítő: 
Balyi Jánosné
7. évfolyam: Gólya István 7.a, Felkészítő: 
Szabóné Bacskai Zsuzsa

Petrikné Sereg Ildikó

máinkkal. Élményszerűen gyakorolhatták 
(szimatolhatták) a fűszerek felismerését, játé-
kosan pénztárgép kezelését (ami igen nagy si-
kert aratott körükben), aktívan részt vehettek a 
palacsintasütésben, a szalonnasütésben, s nagy 
figyelemmel kísérték a díszterítés és a szalvéta-
hajtogatás lépéseit is.
A hozzánk ellátogató tanulók érdeklődéssel, 
aktívan vettek részt programjainkon. A köz-
vetlen visszajelzések egyértelműek voltak: 
mindenkinek tetszettek a nálunk szerzett él-
mények. Utólagos visszajelzés is érkezett ter-
mészetesen – egy tanulótól, aki két nappal 

később úgy nyilatkozott, hogy számára a pénz-
tárgép kezelése jelentette a legnagyobb örömet 
(a vendéglátás pedig a disznótorok kínálatát 
idézte fel benne).
Szponzoraink, akik hozzájárultak a sikeres le-
bonyolításhoz: Polgár Város Önkormányzata, 
Polgári Bank Zrt., Ebédfutár Kft. (Miskolc), 
KONOPI KFT., Krup-Hús Kft., Borsod Drink 
Kft., Nádas Csárda (Tiszaújváros), Szűcsné 
Szilágyi Piroska e. v., Fornetti, Polgár és Csege 
Coop Zrt., Polgári Csemete Szociális Szövet-
kezet.

Kovácsné Vámosi Mária



2016. májusPolgárTárs8. oldal

Tisztújítás a Vöröskereszt 
Helyi Szervezeténél

Ismét eltelt négy esztendő és a Magyar Vöröskereszt helyi szerveze-
ténél is tisztújító közgyűlésre került sor 2016. április 13-án. Tóth Jó-
zsef polgármester köszöntő és a szervezetet méltató beszéde után Kiss 
Ilona a helyi szervezet elnöke, megnyitotta az ülést. Ismertette a négy 
év eredményeit, sikereit. A beszámoló elfogadása után elköszöntünk 
Varga Gáborné és Hágenné Balogh Erika, valamint a távollévő Tar 
Antal vezetőségi tagunktól, akik más fontos elfoglaltságuk miatt nem 
tudják vállalni a vezetői szerepet, de továbbra is segítői maradnak a 
szervezetnek.

A beszámoló után az alapszervezetek elnökeinek, titkárainak és te-
rületi küldötteinek megválasztására került sor. Mind a 7 alapszerve-
zet választott vezetőséget és küldötteket is.

A városi vezetőség személyi összetétele: Kiss Ilona elnök, Andorkó 
Mihályné titkár, Léka Gyuláné gazdaságfelelős, Tóth Ibolya esély-
egyenlőségi felelős, Suhajda Lászlóné véradásszervező, Szabó Imréné 
adományfelelős, Kovácsné Hamar Éva, aki a Területi Ellenőrző Bi-
zottság tagja is.

A Vöröskeresztes önkéntesekkel legközelebb a 2016. június 1-én 
tartandó RETRO Véradáson találkozhatnak a Kedves Olvasók!

Andorkó Mihályné, vezetőségi tag

EMLŐSZŰRÉS 
Kedves Hölgyek!

2016. május 12. és 19. napja között ismét emlőszűrést szerve-
zünk közösen a Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályával.  
A fenti időpontra 750 hölgy kap meghívót, akik az önkormányzat 
által biztosított térítésmentes autóbusszal juthatnak el a Mam-
mográfiai Centrumba. 

Kérjük a Hölgyeket, saját egészségük megőrzése érdekében él-
jenek a fenti lehetőséggel és 2016. május 13-ig jelentkezzenek be 
az időpontokra: 2016. május 12., május 13., május 17., május 18., 
május 19. Telefonszám: 52/550-398.

A telefonos bejelentkezéshez segítséget nyújtanak a Családsegí-
tő Szolgálat munkatársai a Polgár, Dózsa u. 1. sz. alatt. A bejelent-
kezéshez szükséges a személyes meghívólevele, a TAJ kártyája és  
a telefonos elérhetősége.

Polgármesteri Hivatal

14 évvel a rák után 
Az emlőszűrés fontosságára tekintettel adunk közre egy interjút, melynek 

forrása a háziorvos.blog.hu.
 „Ma megismerkedhettek Icu nénivel, aki immár tizennégy évvel élte túl a 

rákot, azóta unokáinak száma duplájára emelkedett, sőt a jó egészség mel-
lett most már három dédunokának is örvendhet.

– Icu néni, hogyan kezdődött az egész?
– Akkoriban a tamási nyugdíjas-egyesület elnöke voltam, és szóltak, hogy 

szedjem össze az asszonyokat, mert a főorvos úr leszűri egész Tolna megyét. 
Buszokkal vittek minket a vizsgálatra. Izgultam nagyon az asszonyokért, 
hogy senkinél ne találjanak semmit, vagy ha igen, akkor még időben. Végül 
hármunkat is kiszűrtek a tamási klubból. A megyében rengeteg nőt kiszűr-
tek, zsinórban mentek az operációk.

Az én daganatom 12 milliméteres volt, és annyira mélyen, hogy még a fő-
orvos úr se tudta kézzel kitapintani, csak a műszer (mammográfia) mutatta 
ki. Mintát is alig lehetett venni belőle. Mondták, hogy meg kell műteni, de 
azt sokáig senki nem mondta meg egyenesen, hogy rosszindulatú daganat-
ról van szó, én találtam ki a papírokból. Végül egy belgyógyász kérdezett rá, 
hogy tudom-e, hogy pozitív a szövettan.

– Mi következett ezután?
– Megműtöttek, szépen begyógyult a seb, és a sugárterápia következett. 

Nagy szerencsém volt, kiderült, hogy megoldható, hogy bejárósan elvégez-
zék a kezeléseket. Feljöttem a lányomékhoz Pestre. Ő mindenórás terhes volt 
az első babájával, úgyhogy segítettem neki a készülődésben, közben meg jár-
tam a sugárra. Azt mondta a főorvos, hogy nyugaton 20 mm alatt nem is 
kapnak az asszonyok utókezelést, de az ötödük visszaesik, és ők ennek a húsz 
százaléknak is elébe akarnak menni, ezért kapok a 12 milliméteres daganat-
ra sugarat. (1996-ot írtunk ekkor – a szerk.)

– Hogyan viselte a sugárkezelést?
– Teljesen jól, annyi történt, hogy ahová a sugarat kaptam, ott a kezelés 

végére a bőr olyan lett, mint amikor leég a napon. Babakrémet kellett hasz-
nálni és kész.

– Mit lehet tudni a többiek sorsáról, akiket kiszűrtek a kampány során?
– Az egyiküknek jóindulatú volt a daganata, végül őt meg se operálták, 

mert azt mondta, nem zavarja. A másik asszony daganata 8 mm-es volt, őt 
is megműtötték, de annyira negatívan állt a dolgokhoz, hogy sokáig ágyban 
fekvő volt utána, nagyon elhagyta magát.

– Hogy telnek ma a mindennapjai? Van még gondja vagy teendője mellrák-
ügyben?

– A mindennapjaim mozgalmasak, hiszen van kilenc lányunokám, akik 
közül az egyik épp a műtétkor született, egy meg a sugárkezelés alatt, és 
azóta lett még három, és van most már három dédunokám is. A műtét meg 
a kezelés után volt vagy három csontvizsgálat, meg talán vérvétel is három-
szor, aztán félévente kellett mennem, most meg már jó ideje nincs más teen-
dőm, mint évente visszajárni mammográfiára.

– Mit tud üzenni azoknak, akik még nem voltak mammográfián?
– Én tulajdonképpen a Jóisten után ennek köszönhetem az életemet. Semmi-

lyen panaszom és tünetem nem volt, és ahogy mondtam, tapintani sem lehe-
tett a csomót. Ha nem lett volna ez a kampány, aligha lennék most életben.”

forrás: háziorvos.blog.hu

Foci Hírek

Félidejéhez érkezett a megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság tava-
szi szezonja. Az elmúlt időszakban két döntetlentől eltekintve, minden 
meccset hozott a PIAC. De mi az oka akkor annak, hogy még mindig 
nem ők állnak az élen? – kérdezhetik sokan. A válasz egyszerű. Egy 
bagatel hiba miatt 8 pontot vett el ez év márciusában a szövetség a felnőtt 
gárdától, melynek köszönhetően jelenleg a 4. helyen áll csapatunk. A já-
tékosokat azonban ez nem keserítette el, hanem még inkább arra ösztö-
nözte őket, hogy megmutassák, hogy a PIAC-nak megye I-ben a helye.  
A DASE fölényesen vezeti a bajnokságot, azonban a 2. és 3. helyezett Ebes 
és Hajdúhadház fogható, melynek érdekében mindent meg is tesz Var-
ga Gábor csapata. Figyelembe véve játékosállományunk átlagéletkorát, 
edzettségét és küzdeni akarását, nem irreális vágy a megye I. Ehhez azon-
ban még hat mérkőzést kell megvívni többek között a DASE, az Ebes,  
a Hajdúhadház ellen, vagyis a listavezetőkkel szemben. 

Az ifjúsági csapatunk sikeresebb tavaszkezdetet tudhat maga mögött 
mint az előző bajnoki évadban. Az U19-es team a tavasszal játszott 7 mér-
kőzéséből 4-et hozott, amely eredmény tartósan biztosítja számukra a ta-
bella középmezőnyében elfoglalt 9. helyet. További utánpótlás csapataink 
rendszeresen versenyeznek a Bozsik-program keretében és a sikerek sem 
maradnak el. A Bozsik-program nem bajnoki rendszerben működik, ha-
nem fesztiválok alkalmával van lehetőségük a gyerekeknek összemérni 
tudásukat. Ezen fesztiválok alkalmával minden korosztályunk számára 
teremnek babérok. Az U14-es gárda az idei év első győzelmét aratta, 
azonban bízunk benne, hogy az edzésmunka meghozza gyümölcsét és 
több mérkőzést is győzelemmel nyugtázhatunk.

Az előttünk álló mérkőzésekről, a megyében aktuális foci hírekről és az 
eredmények alakulásáról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk a Polgár-
társban, az egyesület Facebook oldalán, továbbá a hírek és eredmények 
megtalálhatók az MLSZ adatbank felületén is.

Nagy Anita, elnök
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Akit április hónapban 
újszülöttként  
köszöntünk:

• Földvári Brendon Gyula 

Akiktől fájdalommal  
búcsúzunk:

• Lajtos Jánosné szül: Török Erzsé-
bet Élt: 81 évet

• Sugár László Élt: 65 évet
• Gáspár Gáborné szül: Rohony 

Mária Élt: 58  évet
• Nagy László Élt: 60 évet
• Kiss Anita Élt: 35 évet

• Répási Bertalan Élt: 86 évet
• Bartók Mihály Élt: 88 évet

   Köszönetnyilvánítás 

Kék Hírek
Köszöntöm Polgár város lakóit! 

Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül 
tájékoztassam Önöket a hatóságunknál az el-
múlt hónapban indult eljárásokról.

Polgáron az egyik áruházban 2016. április 
4-én délután egy 15 és egy 17 éves lány külön-
böző árukat rejtett el a kabátjában és a táská-
jában, amit a biztonsági őr észlelt és értesítette 
a rendőrséget, valamint a két elkövetőt a hely-
színen visszatartotta. A két lányt hatóságunk 
szabálysértési őrizetbe vette.

Szabálysértési előkészítő eljárás indult egy 
polgári fiatalember ellen, aki 2016. április 17-
én 17 óra körüli időben az egyik áruház elől, 
az ott található kerékpártárolóban elhelyezett 
kerékpárt eltulajdonította. A rendőrség az el-
követőt beazonosította és ellene szabálysértési 
őrizet mellett az eljárást lefolytatta. Az eltu-
lajdonított biciklit kollégáim az eljárás során 
megtalálták és lefoglalták.

Lopás elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt indított hatóságunk 2016. márciusban 
büntetőeljárást egy polgári fogyasztó ellen, 
mert a lakásán 2015. októberben megtartott 
ellenőrzés során – szakember bevonásával – 
megállapítottuk, hogy az áramot, a mérőórát 
kikerülve vételezi. Az áramszolgáltató a lakás-
ban a szabálytalan vételezést megszüntette és 
hatóságunknál feljelentette a fogyasztót. 

Garázdaság vétség megalapozott gyanúja mi-
att büntetőeljárást indítottunk egy polgári fia-
tal férfi és egy 16 éves lány ellen, akik a Polgár, 

„Álom az álomban,
Mese a mesében,
Tovaszáll a lélek,
Bársonyos fényben.

Minden mulandó,
Semmi sem örök, 
Csak a szeretet ereje,
szívünk között.”

       SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE
2016. április 9-én jeles eseményre, Vámosi Dezső bácsi 90. születésnapjára kapott invitálást 
Tóth József polgármester. Polgármester úr nagy örömmel tett eleget a felkérésnek, hiszen gyer-
mekkorát azon a környéken, a polgári Dante utcán töltötte, és személyesen ismeri Dezső bácsit. 
Szépkorú honfitársunk gyermekei, unokái körében ünnepelte ezt a szép kerek évfordulót.

Polgármesteri Hivatal

Bem úton szóváltásba keveredtek egy másik fi-
úval és lánnyal, akiket ezt követően a náluk lévő 
kerékpárpumpával bántalmaztak. A sértettek 
nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülést 
szenvedtek. A bántalmazó fiatalokat kollégáim 
elfogták és gyanúsítottként kihallgatták. 

Lopás vétség miatt indult büntető eljárás egy 
polgári középkorú férfi ellen, aki az Árpád úton 
egy lakatlan ház kerítésléceit kitörte és bement 
az udvarra, ahonnan egy IFA sebességváltót 
tulajdonított el. A férfit a Polgár Rendőrőrs 
körzeti megbízottja adatgyűjtés során beszer-
zett információk alapján azonosította és a laká-
sán elfogta, nála az eltulajdonított értéket meg-
találta. A terhelt a bűncselekmény elkövetését 
elismerte, ellene hatóságunk bíróság elé állítási 
javaslattal fejezte be a nyomozást. 

Szintén lopás vétség miatt folyik büntetőel-
járás egy fiatalkorú polgári fiú ellen, aki 2016. 
április 15-én virradóra egy polgári lakóház ke-
rítését kivágta, így bejutott az udvarra, ahon-
nan alumínium tárgyakat tulajdonított el.  
A rendőrőrs munkatársai az eltulajdonított ér-
tékeket a fiúnál megtalálták, akit a településen 
elfogtak és előállítottak a rendőrőrsre. A fiú a 
kihallgatásakor a bűncselekmény elkövetését 
elismerte kollégáimnak.   

Ugyancsak lopás vétség miatt indult bünte-
tőeljárás egy szintén fiatalkorú polgári lakos 
ellen, aki ugyanaznap hajnalban egy a város 
külterületén található hétvégi ház padlásteréből 

tulajdonított el egy búvárszivattyút. A nyomo-
zás során az elkövetőt a rendőrőrs munkatársai 
beazonosították és elfogták, aki kollégáimnak 
szintén elismerte a bűncselekmény elkövetését. 

Egy nő tett bejelentést a rendőrségre 2016. 
április 25-én reggel, mivel idős édesanyja 
polgári családi házából ismeretlenek szerszá-
mokat és egy zsák tápot tulajdonítottak el.  
A rendőrök a helyszínre mentek, ahol azt ál-
lapították meg, hogy az ingatlan kerítésléceit 
kitörték, bementek, és a melléképületből, va-
lamint az udvarról különböző szerszámokat 
vittek el. Adatgyűjtés eredményeként a Polgári 
Rendőrőrs munkatársai azonosították F. Józse-
fet és társát, F. Bertalant, akiket otthonaikban 
elfogtak és a Hajdúnánási Rendőrkapitányság-
ra előállítottak. A két férfinél tartott házkutatás 
során a nyomozók megtalálták és lefoglalták a 
néni ellopott értékeit, majd a polgári lakosokat 
gyanúsítottként kihallgatták és bűnügyi őri-
zetbe vették. A terheltek beismerő vallomást 
tettek. Hatóságunk a férfiak ellen lopás bűn-
tett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
folytatott nyomozást még aznap befejezte és a 
keletkezett iratokat bíróság elé állítási javaslat-
tal megküldte az illetékes járási ügyészségnek.

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

Monoki Viktor r. alezredes, őrsparancsnok  

Anyakönyvi Hírek

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik drága felejthetetlen gyermekünk,  
KISS ANITA temetésén megjelen-
tek, mélységes bánatunkban részvéttel 
osztoztak.

A gyászoló család
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Hajrá lányok…!

Zengett a polgári szurkolótábortól a nyíregyházi Arany János Tehet-
séggondozó tornacsarnok 2016. április 02-án, szombaton reggel 8 órá-
tól egészen éjfélig. Az 52 városból érkező 1720 táncos között az Ady 
Endre Művelődési Központ gyermek, ifjúsági és felnőtt mazsorett 
csoportja is képviselte Polgár városát a Revolution Dance Cup Orszá-
gos Minősítő Táncversenyen.

Manó korcsoportban 8 fős zsűri elé állt gyermek csoportunk. Óvo-
dásaink a „Korongok” című táncukkal EZÜST minősítésben része-
sültek. Nekik ez volt az első versenyük! A lányok nagyon örültek a 
sikernek!

Szedleczki Kíra Anna és Tóth Edina Szilvia a „Rock pillangók” című 
előadásuk novemberben „Az Év Tánca” versenyen, Debrecenben 
bronz, most javítva EZÜST minősítésben részesült.

Ifjúsági csoportunkat alsó tagozatos lányok alkotják. Ők két tánccal 
indultak a versenyen. Korcsoportjukban 70 produkció indult. Az erős 
mezőnyből mégis sikerült egy EZÜST és egy BRONZ minősítést haza 
hozni!

Felnőtt csoportunk is két tánccal indult. „Mennyország” című kore-
ográfiájuk ARANY minősítésben, míg „Conga” című pomponos tán-
cuk BRONZ minősítésben részesült! Nekik 85 produkció „ellenfelük” 
volt. Zajácz Szabina és Kovács Zsolt „Love Story” duójuk BRONZ, 
Máró Tímea és Kalucza Norbert „Ketten” című táncuk ARANY mi-
nősítésben és különdíjban is részesült.

Tanár-tanítvány duóban Adorjáni Barbara és Török Judit Kinga 
BRONZ minősítéssel tértek haza, „Lady’s” című előadásukkal.

A lányok nagy hálával köszönik Tóth József polgármester úrnak,  
a képviselőtestületnek és az Ady Endre Művelődési Központnak a tá-
mogatást!

A csoportok okleveleit, érmeit a Művelődési házban állították ki.
Török Judit Kinga, csoportvezető

Tájékoztató pályázati  
lehetőségekről

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Európai Uniós és hazai kor-
mányzati forrásból finanszírozott pályázati és támogatási lehetőségek 
kerültek kiírásra vállalkozások, civil szervezetek és magánszemélyek 
részére többek között az alábbi témákban:

» mezőgazdasági beruházások és fejlesztések 
» vidékfejlesztési támogatások 
» kis és középvállalkozások támogatása
» energetikai fejlesztések
» lakások korszerűsítése
» táborozási lehetőségek és rendezvények támogatása
» sportcélú ingatlanok fejlesztése.
A pályázatok és támogatási felhívások megjelenése folyamatos, a 

komplett pályázati anyagok ágazati besorolás szerint (VP, GINOP, 
KEHOP, EFOP, TOP, TAO, OTTHON MELEGE PROGRAM) a Szé-
chenyi 2020 portálon, valamint www.pafi.hu, www.palyazatihirek.eu, 
és www.eupalyazatiportal.hu oldalon megtalálhatóak és letölthetők. 

A Polgári Polgármesteri Hivatal további felvilágosítást, tanácsadást 
tud nyújtani a Pályázat Előkészítő Munkacsoport keretében működő 
munkatársai által.                                              (Nagy Anita 52/573-537).

Kamarai segít-
ség az egységes 
kérelem benyújtásához

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara idén is kiemelt figyelmet fordít 
arra, hogy a falugazdászok közreműködésével magas szakmai szín-
vonalú, ingyenes segítséget biztosítson a kamarai tagoknak a kérel-
mek beadásához. A falugazdászok a gazdálkodók igényeihez igazított 
ügyfélfogadási időben várják az ügyfeleket. A kérelem 32 támogatási 
jogcímet tartalmaz, benyújtása a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal honlapján (www.mvh.hu) elektronikusan, ügyfélkapun ke-
resztül történik.

Az egységes kérelem benyújtási határideje 2016. május 15., de te-
kintettel arra, hogy ez munkaszüneti napra esik, idén május 17-ig 
lehet beadni a kérelmeket. 

Az egységes kérelem 2016. május 18. és június 9. között történő 
benyújtása esetén munkanaponként 1 százalék késedelmi szank-
ciót kell alkalmaznia az MVH-nak. A 2016. június 9-ét követően 
benyújtott egységes kérelmet elutasítják.

A 2016. május 17-ig benyújtott egységes kérelmet késedelmi 
szankció nélkül 2016. május 31-ig lehet módosítani.

A kérelem csak akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatható terü-
let meghaladja az egy hektárt, ezen belül a minimális tábla méret 0,25 
ha lehet. Az igényelt területekre vonatkozóan jogszerű földhasználat-
tal kell rendelkezni.

A termeléshez kötött tejhasznú tehén, hízottbika és a húshasznú 
anyatehéntartás támogatás is az egységes kérelemben igényelhető, 
melyhez hatósági állatorvos által kiállított igazolás szükséges.

Zöldségnövény, ipari zöldségnövény, szemes vagy szálas fehérjeta-
karmány-növény termesztés támogatása esetében minősített szaporí-
tóanyag használatát igazoló számlával vagy vétőmag címke másolatá-
val kell rendelkezni. 

Amennyiben a kérelem benyújtásával kapcsolatban falugazdász 
segítségét kívánja igénybe venni, a gyorsabb ügyintézés érdekében 
célszerű időpontot egyeztetni. A falugazdászok elérhetőségei megta-
lálhatók a kamara portálján (www.nak.hu).

A kérelem benyújtásához szükséges az MVH által 2009-ben vagy azt 
követően kiadott jelszó.

Tekintettel a támogatások összetettségére, javasoljuk, hogy le-
hetőség szerint minden esetben a támogatást igénylő jelenjen meg 
a NAK falugazdászánál. Ha a kérelem beadása során a támogatást 
igénylő nem tud személyesen megjelenni, akkor az általa megbízott 
személy részére a kamara portálján elérhető NAK-NY-73 „Meghatal-
mazás ügyfél képviselője részére” nyomtatványt kell kitölteni. Tájé-
koztatjuk, hogy a falugazdászok kizárólag ezt a nyomtatványt fogad-
hatják el.

Felhívjuk a tavaszi fagykárban érintett gazdák figyelmét, hogy a kár 
bekövetkezte után 15 napon belül be kell jelenteni, és a bejelentést 
meg kell előznie az Egységes Kérelem beadásának. Ennek érdekében 
az érintettek sürgően keressék fel a falugazdászokat.

Fontos, hogy az AKG-ban pályázók ne várjanak az értesítésre, az 
AKG támogatás módosítására még utólag is van lehetőség. 

A kérelem benyújtása előtt ellenőrizni kell a személyes adatokat. 
Amennyiben ezekben változás történt, az adatokat pontosítani kell.  
A későbbi kapcsolattartás miatt különösen fontos a telefonos elérhe-
tőség és az e-mail-cím egyeztetése. 

További információk és elérhetőségek a www.nak.hu címen talál-
hatóak. A NAK Hajdú-Bihar megyei Igazgatóságának ügyfélszolgálat 
telefonszáma: 52/503-310.

Makó László falugazdász elérhetősége: +36/20-498-8887
NAK megyei igazgatósága
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grafikai megjelenése a szerkesztőség szellemi terméke, tulajdona, mindennemű felhasználása csak a szerkesztőség előzetes írásos hozzájárulása esetén lehetséges!

Félszáz esztendők  
mögöttünk

Ötvenesztendős lett Polgár város gimnáziuma, a Ti középisko-
látok, hiszen 1966. február 7-én nyitotta meg kapuit. A kapukat 
jelképesen már megnyitottuk, a jubileumi év megkezdődött, de 
alkalmat szeretnénk teremteni egy nagyobb, látványosabb ta-
lálkozóra is. Intézményünk pedagógusai ezért úgy döntöttek, 
hogy gálaműsort szervezünk

Félszáz esztendők mögöttünk címmel
2016. június 4-ére.
Ezúton invitálunk Titeket jubileumi gálánkra, melyet a gimnázium 

épületében rendezünk meg (4090 Polgár, Kiss Ernő utca 10.) 2016. jú-
nius 4-én, 13 órai kezdettel.

Az épület befogadóképessége sajnos véges, ezért a részvételt előzetes 
regisztrációhoz kötjük. Ha részt szeretnétek venni jubileumi gálamű-
sorunkon, a www.jagszi.sulinet.hu című honlapon regisztrálhattok.

Mindenkit üdvözölve: az intézmény vezetősége

Kedves Diákjaink az iskolapadban és  
az iskolapadon túl!
Kedves jelenlegi és egykori Kollégáink!

RENDKÍVÜLI  
FELVÉTELI ELJÁRÁS

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 
József Attila Gimnáziuma és Szakképző Iskolája
rendkívüli felvételi eljárást hirdet
a 2016. május 2. és 2016. május 13. közötti időszakra.
Meghirdetett képzéseink:
szakgimnázium, kereskedelem ágazat –  
tagozatkód: 079 (3 fő);
szakgimnázium, közgazdaság ágazat – tagozatkód: 080 (7 fő);
szakközépiskola, eladó szakképesítés – OKJ 34 341 01, 
tagozatkód: 081 (4 fő);
szakközépiskola, pincér szakképesítés – OKJ 34 811 03, 
tagozatkód: 082 (2 fő).
A jelentkezési lap átvehető a titkárságon (Polgár, Kiss Ernő utca 10.)
vagy letölthető honlapunkról (www.jagszi.sulinet.hu)
További információk: 52/391-544, jagszi@jagszi.sulinet.hu

Kedves nyolcadikos Diákok!
Kedves Szülők!

XIII. ORSZÁGOS PATIKA NAP 
a FŐNIX PATIKÁBAN

ideje: 2016. június 1. szerda                            
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT A SZOKÁSOS  

VIZSGÁLATOKKAL VÁRUNK!

Daru madár fenn az égen ...
Polgár határában legeltetés közben 
egy juhász talált rá a sebesült daru 
madárra, aki a bozótosban vergő-
dött. Más, közvetlen elérhetőség 
híján a Hajdúnánási Rendőrkapi-
tányságot értesítette, akik rögtön a 
helyszínre siettek.
A madarat a rend őrei kiszabadítot-
ták a bozótosból, majd biztonságba 
helyezték és felvették a kapcsolatot a 
Hortobágyon működő Madárkórház 
Alapítvánnyal, akik gondozásukba 
vették és megkezdődött az újdonsült 
páciens kezelése. A vizsgálatok során 
egy véletlen, villanyvezetéknek való 
ütközésen túl felmerült növényvédő-
szerek által okozott mérgezés gyanú-

ja is. A gyors megmentésnek és a szakszerű orvosi kezelésnek köszön-
hetően a madár gyorsan felépült, így 2016. április 26-án megtörtént a 
szabadon engedése. 
Az elengedésen megmentői, a Hajdúnánási Rendőrkapitányság képvi-
selői is megjelennek, így ők adhatták vissza a madár szabadságát.
A daru (Grus grus) Magyarországon védett, eszmei értéke 50.000 Ft. 
Európai állománya alig haladja meg a 100.000 párt.
Köszönet megmentőinek!

szerk., forrás: Madárkórház Alapítvány, Hortobágy

Strandfürdő nyitvatartás 
Tájékoztatjuk tisztelt vendégeinket, 
hogy a Strandfürdő tervezett nyitása 
2016. május 28.
Várjuk szeretettel! 

A városi strandfürdő eseményeiről, szolgáltatásairól folyamatosan tá-
jékozódhatnak a város honlapján (www.polgar.hu) Turizmus-Sport/
Strand rovatnál, valamint a strandfürdő facebook oldalán. 

Mészáros László, fürdővezető



    Üdüljön a Balaton partján! 

  Fonyódligeti üdülési lehetőség 
A Fonyódligeti Üdülő a Balaton partjától alig 2 percnyi sétával elérhető, a strand ingyenes, a parton 
ajándéküzletek, éttermek, különböző kölcsönzők – kerékpár, vízi bicikli, kismotor - találhatók. Tiszta, szép 
partszakasz, szemben gyönyörű kilátással az északi partra, Badacsonyra. A víz minősége kifogástalan, a lassan 
mélyülő meder miatt a pici gyermekek számára is biztonságosan használható. A déli parton minden korosztály 
számára érdekes szórakoztató programok, zenei események és kulturális fesztiválok zajlanak.  
 
A vendégek 3 típusú szállás közül választhatnak: 4 db 4 ágyas apartman, 4 db 5 ágyas faház, illetve csoportok 
elhelyezésére is alkalmas gyermeküdülő épülete. Az apartmanok mini konyhával, vizes blokkal felszereltek. Az üdülő 
területén található egy homokfoci pálya, ping-pong asztal, igény szerint kialakítható röplabda és tollas pálya is. 
Bográcsozási és grillezési lehetőség az üdülő területén biztosított. Családoknak, baráti társaságoknak, diákoknak 
ajánljuk. 

SZÁLLÁSHELY ÁRAK, FOGLALÁSI FELTÉTELEK: 
Tulajdonos település  (Polgár, Tiszacsege, Egyek) lakosai részére: 

Faházak: 8.000.- Ft/ház/nap/        Kőházak: 9.000.- Ft/ház/nap      Gyereküdülő: 900.- Ft/fő/nap   
Nem tulajdonos település lakosai részére: 

Faházak: 9.000.- Ft/ház/nap          Kőházak:  10.000.- Ft/ház/nap 
Gyereküdülő: egy éjszaka esetén:  2.000.- Ft/fő/nap 

                                                           kettő vagy több éjszaka esetén: 1.500.- Ft/fő/nap 

IFA 360,-Ft/fő 

Foglalást az alábbi elérhetőségen lehet jelezni: 
Léka Gyuláné +36/30-695-6235, 52/573-524; penzugylekane@polgar.hu 

A szolgáltatás OTP SZÉP kártyával, valamint MKB SZÉP kártyával is fizethető. 
 

Szállását foglalja le még ma, lekötés a meglévő szabad férőhelyek erejéig!  


