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Városházi Hírek

Elfogadta a képviselő-testület az idei évi városi rendezvény-
tervet, melynek összköltségére a költségvetés elfogadásakor 
12.800.000 Ft-ot hagyott jóvá. A 2017. évi városi rendezvény-
terv az idén is számos olyan kulturális programot tartalmaz, 
melyben minden korosztály megtalálhatja az érdeklődési kö-
rének megfelelő kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget. A ren-
dezvényterv hagyományosan három fő csoportra különül el.  
Az első csoportba a nemzeti, állami ünnepek, a második cso-
portba az önkormányzati ünnepek és városi nagyrendezvények, 
a harmadik csoportba a szórakoztató programok és fesztiválok 
tartoznak. A programok összeállítása során fontos szempont 
volt az ünnepek és a hagyományok megőrzése érdekében az 
értékhordozó kulturális rendezvények, valamint a lakosságot 
vonzó szabadidős programok sokszínűségének a teljesítése.  
A rendezvénytervből az elkövetkező időszakra vonatkozóan a 
teljesség igénye nélkül párat kiemelve: az idén is lesz BELÁHAPI 
fesztivál, három alkalommal tölthetjük el az estét szórakozással 
a Nyári Buliesték programjain, újra versenyre kelnek a sárkány-
hajók és evezőseik, az augusztus 20-ai ünnepi műsor részeként 
élőzenei koncertre várunk mindenkit, köszöntjük városunk 
idősebb korosztályú lakosait, kiállítással, kulturális program-
mal és koszorúzással emlékezünk az 1956-os Forradalom és 
Szabadságharc évfordulójára. Az idén új elemként jelenik meg 
a Nyári Buliesték programsorozaton belül a szabadtéri színházi 
előadás, melynek helyszíne a József Attila Gimnázium udvara 
lesz. Városi rendezvényeinkre ezúton is mindenkit hívunk és 
várunk, melynek időpontjáról és helyszínéről folyamatosan tá-
jékoztatást nyújtunk, illetve az éves rendezvénynaptár megta-
lálható a www.polgar.hu weboldalon.

  Molnár Jánosné, szerk.

Megemlékezés,  
ünneplés, kikapcsolódás, 
szórakozás

A városban több éve működő civil és sportszervezetek, ala-
pítványok évente egyedi kérelem alapján az önkormányzattól 
támogatást igényelhetnek a működési, sportprogramjaik, ren-
dezvényeik lebonyolításához szükséges pénzügyi forrás kiegé-
szítése céljából. A támogatási keretösszeget a képviselő-testület 
a költségvetés elfogadásakor jóváhagyta, amit a március hónap-
ban beérkezett kérelmek alapján a Humánfeladatok és ügyrendi 
bizottság átruházott hatáskörében felosztott. A döntés alapján  
a településen működő szervezetek, alapítványok az alábbi támo-
gatási összeggel gazdálkodhatnak 2017. évben. 
Sport Szervezet támogatási összeg
Polgár Városi Sport Egyesület  5.147.000 Ft   
Polgári Vízi Sportegyesület     350.000 Ft   
FUKU-DO Sportegyesület     550.000 Ft   
Polgár Város Kézilabda Sport Klub 625.000 Ft                          
Összesen: 6.672.000 Ft 

Civil Szervezet, alapítvány    támogatás összege 
Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület    400.000 Ft
Polgári Polgárőr Egyesület  500.000 Ft 
Élet Virága Egészségvédő Egyesület    250.000 Ft
Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei 
Szervezet, helyi  szervezete 300.000 Ft
Polgáriak Polgár Város  Közéletéért és Fejlődéséért 
Egyesület  200.000 Ft
Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület   500.000 Ft
POL LINGVO Alapítvány 149.000 Ft
Polgár és Térsége Egészségügyért Alapítvány 200.000 Ft
Összesen: 2.499.000 Ft  

Molnár Jánosné, szerk.

Önkormányzati támogatás 
civil és sportszervezetek, 
alapítványok részére

Közfoglalkoztatás - Tiszta, rendezett, virágos Polgár program
2017-ben – immár negyedik évfolyamá-

ba lépve – folytatódik Polgár Város közte-
rületeinek, közintézményeinek szépítését, 
megújítását célzó, helyi sajátosságokra 
épülő közmunkaprogram továbbra is a 
Városgondnokság szakmai irányításával. 

A program egyik alappillére a kezdetek-
től végzett közterületek virágosítása. El-
sősorban a Barankovics tér és környezete 
(piactértől a buszmegállóig, a PÉTEGISZ-
től a játszótérig) lett virágokkal, virág-
ládákkal, virágcserepekkel megszépítve.  
E területek mellett a Polgári Strandfürdő és 
Kemping idegenforgalmi szempontból vonzóbb külső megközelítését 
célozva a Fürdő utca teljes hosszában tervezzük a virágosítandó terü-
let bővítését. Elöregedett növények cseréje évelő növényekkel, füvesí-
tés, automata öntöző rendszer és egynyári virágok telepítése, padok, 
virágládák kihelyezése, díszfák ültetése képezi a program részét.

A program másik alappillére a 2016-ban 
új elemként indult önkormányzati laká-
sok, lakóingatlanok teljes, illetve részleges 
felújítása. Ebben 9 ingatlan volt érintett. 
2017-ben további két lakás és egy lakóin-
gatlan kerül teljes körű felújításra, vala-
mint két épület lebontásra.

Tovább folytatódik az önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok kerítéseinek felújítá-
sa, járdák, közforgalmú utak melletti kor-
látok cseréje.

A korábbi évhez képest kevesebb, 41 
fős létszámmal végezhetjük idén a mun-

kákat, de eltökélt szándékunk, hogy az elvégzett munkák eddigi mi-
nőségéből – pl. Polgár 2016-ban a Virágos Magyarország pályázaton 
Zalakaros településsel megosztott különdíjat nyert el – nem engedve 
a tervezett munkákat a program végére rendben elvégezzük.

  Hágen József intézményvezető, programvezető



2017. április PolgárTárs 3. oldal

Az illetékekről szóló törvény tartalmazza, hogy a vagyon bár-
mi módon történő átruházása vagy tulajdonosváltozás esetén 
milyen összeget kell megfizetni illeték címén. Illetéket azonban 
nem csak vagyonmozgás, hanem különböző eljárások okán is fi-
zetni kell, mint például bírósági eljárás vagy valamilyen hatósági 
eljárás miatt, mint például személyi igazolvány kiállítása.

az illetékekről szóló törvény módosítása kapcsán március 
1-jétől illetékmentes eljárásnak minősül többek között:
- az anyakönyvi kivonat kiállítása, 
- a lakáscélú állami támogatás igényléséhez szükséges egészség-

biztosítási pénztári hatósági bizonyítvány kiállítása évente két 
alkalommal, 

- közműpótló talajvízkút létesítésének, átalakításának, megszün-
tetésének engedélyezése,

- hatósági bizonyítvány kiállítása az egyéni vállalkozók nyilván-
tartásában szereplő adatokról,

- személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilván-
tartásba vételére irányuló eljárás,

- a termőföld, telekalakítási eljárás, 
- a családi név korrekciójára irányuló eljárás,
- a szociális szövetkezet, a Kft., az egyéni cég, a Kkt. és a Bt. 

bejegyzésére irányuló eljárás, 
- az egyszerűsített eljárással történő cégbejegyzési kérelem,
- a nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése évente két al-

kalommal,
-  a gondnokság alá helyezés tényének feljegyzése iránti eljárás,
- a 65. életévet betöltött személy magánútlevele,
- az engedély alapján épített legfeljebb 300 m2 összes hasznos 

alapterületű új lakólépület használatbevételi engedélyezési és 
szakhatósági eljárása.

Polgármesteri Hivatal

Az illetéktörvény  
2017. évi változásai

A Pénzügyi és gazdasági bizottság március 21-én tartott ülé-
sén, átruházott hatáskörében döntött a 2017. évi költségvetés-
ben, a karbantartási munkákra jóváhagyott 20 millió forintos 
keretösszeg feladatonkénti tételes felosztásáról. A tervezet 
alapján városüzemeltetési és intézményi feladatok körében töb-
bek között sor kerül a útburkolati jelek festésére, közúti jelző-
táblák cseréjére, a Szabadság utca a Kun utcáig tartó részének  
a kiszélesítésére, zárt csapadékvíz elvezető csatornák, átereszek 
tisztítására, Bessenyei utca tereprendezésére, játszótéri elemek 
felújítására, térkövezésére, kerékpártároló kialakítására a Kál-
vária domb mellett, konyhák belső festésére, az Ady Endre utca 
két zsákutcájában járda és vízelvezetés felújítására. 

A Városgondnokság intézményi költségvetésében szerepel az 
utak kátyúzására, felújítására szolgáló fedezet, mely alapján,  
a felmért állapotnak megfelelően kerülnek elvégzésre a felújítási 
munkálatok. 

Molnár Jánosné, szerk.

2017. évben tervezett  
felújítási, karbantartási 
feladatok

A tavasz beálltával mindannyian rendezgetjük, szépítgetjük 
lakókörnyezetünket, mely munkálatok során, elengedhetetlenül 
keletkeznek olyan zöldhulladékok, amelyek elhelyezése sokunk 
számára gondot jelent. Míg a levágott fű komposztáló edénybe 
történő elhelyezése megoldott valamennyi lakos részére, úgy a 
levágott ágak, kivágott bokrok problémaként jelentkeztek. Fel-
ismerve és megoldást keresve a problémára az elmúlt évben 
kialakításra került a szennyvíztisztító telep mellett (külterület 
061 hrsz.) egy úgynevezett „zöldhulladék-pont”, ahová a lakos-
ság kiszállíthatja a kerti munkákból származó zöldhulladékot.  
A képviselő-testület március 23-ai ülésén módosította a tele-
pülési hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletét, 
melybe beépítésre került ez a lehetőség. A telepen folyamatosan 
feldolgozásra kerülnek a kiszállított növénymaradványok, illet-
ve a telep és a bevezető út rendezése segíteni fogja az autóval 
való jobb megközelítést, az ott történő közlekedést. 

Molnár Jánosné, szerk.

Zöldhulladék – pont

Városházi Hírek

A közmunkaprogram keretében egyre nagyobb gondot for-
dítunk Polgár város kül-, bel-, illetve peremterületeinek (főleg 
a Lehel és Toldi utca környéke) tisztántartására. Az idén már 
két alkalommal került elszállításra több mint 60 m3 kommu-
nális hulladék az önkormányzat saját költségén. Napról napra 
óriási mennyiségű kommunális hulladékot helyeznek ki, illet-
ve halmoznak fel azok a lakosok, akik háztartási hulladékukat 
nem helyezik be a hulladéktároló edénybe, illetve nem fizetik  
a hulladékszállítási díjat. Az, hogy a díjat átmenetileg nem fize-
tik, nem jelenti azt, hogy a hulladékot sem szállítják el. Fentiekre 
tekintettel felhívom a lakosság figyelmét, hogy a háztartási hul-
ladékukat a saját hulladéktároló edényükbe gyűjtsék, és az edé-
nyeket a hulladékszállítás idején helyezzék ki az ingatlanuk elé. 
A hulladékszállítás kötelező közszolgáltatás. 

 Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS!
Tisztelt Polgári Lakosok!
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Sipos Balázs 
(1936-2017)

Ismét gyászol a polgári  
pedagógustársadalom. 2017. 
március 10-én kaptuk a 
szomorú hírt,  eltávozott egy 
kiváló pedagógus, itt hagyott 
bennünket egy kiváló ember: 
Sipos Balázs TANÁR ÚR.  

Egy ember életét nem lehet pár leírt gondolattal „összefoglalni”. 
Emléket állítani és emlékeztetni rá, talán igen.

Sipos Balázs 1960. januárjában kezdte pedagógusi pályafutását a 
polgári Általános Iskolában, ahol gyakorlati foglalkozást tanított.

Négy évtizedes pedagóguspályája gazdag múltra tekint vissza. 
Szakmai tevékenysége során elsősorban arra törekedett, hogy sa-
ját tudását, felkészültségét a lehető legnagyobb hatékonysággal 
adja át diákjainak.

Tanítványaként élénken emlékszem, hogy valami áradt belőle, 
amit akkor gyerekfejjel nem tudtam megfogalmazni és csak ké-
sőbb, – amikor volt szerencsém vele egy tantestületben dolgozni 
– értettem meg. Ez a tekintély, ami nem tanulható, nem erősza-
kolható ki, nem függ az ember külső megjelenésétől, hangerejé-
től, hatalmától, hanem az egyéniségében rejlik. Belőle sugárzott. 
Őszintén tisztelték őt tanítványai, a szülők, a pedagógustársak 
egyaránt. 

Aktív résztvevője és szervezője volt minden jó célt szolgáló 
megmozdulásnak. 

A gyakorlókerti foglalkozásokon fontos feladatának tekintette  
a gyermekek munkára való nevelését. 

Az iskolai táborok szervezőjeként nyaranta 200-250 tanulót tá-
boroztatott, ami a mai napig emlékezetes maradt tanítványainak. 

Önkéntes tűzoltóként eredményesen készítette fel tanulóit já-
rási, megyei versenyekre. Sportszeretete, különösen a labdarú-
gáshoz való kötődése is mindenki számára ismert volt. Labdarú-
góedzőként a keze alól kikerült serdülő labdarúgók biztosították  
a településen működő labdarúgó szakosztály utánpótlását is.

Vannak emberek, akiket sohasem felejtünk. Sipos Balázs  
TANÁR ÚR ilyen ember volt.

Sok-sok év után is őrizzük magunkban a kedves tanár, a jó kol-
léga, a barát arcvonásait, szokásait, szavait, emlékszünk jellegzetes 
mozdulataira, közvetlenségére, találó megjegyzéseire, sajátos hu-
morára. 

Búcsúzom a Vásárhelyi Pál Általános Iskola nevelői és dolgozói, 
az egykori tanítványok és szüleik nevében.

Bene Lászlóné, intézményvezető

„Mit lelkem eddig félve sejtett,
Előttem áll a nagy titok,
Hogy csak az halt meg, ami nem lett,
S az él örökké, ami volt.”

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk  
Sipos Balázs temetésén megjelentek, 
ravatalára koszorút, virágot helyeztek 
és mélységes bánatunkban részvéttel 
osztoztak. 

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Az  1948/49-es Forradalom és Szabad-
ságharc 169. évfordulója alkalmából tartott 
ünnepi megemlékezést Polgár Város Önkor-
mányzata 2017. március 15-én az Ady Endre 
Művelődési Központ és Könyvtár színház-
termében.

Március 15-e a magyarok szabadságvá-
gyának szimbóluma, forradalmi gondolatai, 
eszményei mélyen beleivódtak népünk lel-
kületébe. 169. éve mindig ünnep volt a ma-
gyarok számára. Akkor is, amikor, a szabad-
ságharc leverése után, az elnyomó rendszer 
közepette csak titkon lehetett ünnepelni, ak-
kor is, amikor éppen csak eltűrték a megem-
lékezéseket és akkor is, amikor a hivatalos 
állami ünnepek közé emelte az éppen aktuá-
lis rendszer. – hangsúlyozta ünnepi beszédé-
ben Molnár János alpolgármester. Kiemelte 
városunk szülöttének, Barankovics István, 
kereszténydemokrata politikusnak 1942-
ben papírra vetett gondolatait, miszerint a 
48-as nemzedék, élén Petőfivel és Kossuth-
tal, világosan felismerte, hogy a külső- és 
belső felszabadítás között elválaszthatatlan 

Ünnepi megemlékezés
A Black Time Hip-Hop Tánciskola Pol-

gáron működő Túró Rudi törpe csoport-
ja (4-6 év) 2017. február 25-én a Hip Hop 
Unite Hungary által szervezett táncver-
senyen vett részt Budapesten. Az első 
megmérettetésükön aranyérmesek let-
tek, így kvalifikálták magukat Zágrábba, 
egy fantasztikus nemzetközi bajnokságra.  
A csapattal az idén először a Polgári Hurka-
pite fesztiválon találkozhatott a közönség, kö-
vetkező nyilvános fellépésük 2017. április 22-
én Hajdúböszörményben a Táncgálán lesz. 

Elek László, felkészítő tanár

Aranyérmes táncosaink

a kapcsolat: szolgák nem hordozhatnak sza-
bad nemzetet és szolganemzetek fiai soha-
sem lehetnek szabadok.

Az ünnepi beszédet követően a jelenlévők 
verses-zenés műsor összeállítást láthattak a 
Miskolci Premier Színház előadásában. Az 
ünnepség lezárásaként koszorúzásra került 
sor, amikor is városunk intézményei, pártjai 
és civil szervezetei elhelyezték a megemléke-
zés virágait a főtéren álló kopjafánál.

 Péterné Kiss Petronella
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Az idén negyedik alkalommal vehettünk részt, „Polgár Város-
ért” Alapítvány Kuratóriuma védnökségében, szervezésében a 
már hagyománnyá vált gasztronómiai rendezvényen a „Polgári 
Hurka-pite” Fesztiválon.  5 csapat mérte össze tudását több ka-
tegória mellett a „legfinomabb hurka-pite” elismerő cím elnye-
réséért, mely egyedülállóan városunkra jellemző ételkülönleges-
ség. A korán kelő és a térre kilátogató fesztiválozók látványában 
részesei lehettek a disznóvágás kezdeti munkálatainak, megta-
pasztalhatták az ilyenkor szokásos sürgést-forgást, néhányunk-
ban nosztalgiát keltve ezzel. Míg a csapatok sátraikban a disznó 
feldolgozásán serénykedtek, addig a rendezvényre kilátogatókat 
a fesztivál kisérőprogramjai szórakoztatták, illetve  - az előző év 
sikerére alapozva - ismét a húsvéti kirakodó vásár iparművészeti, 
népművészeti, termelői termékeik között keresgélhettek. A dél-
előtti programok szpíkere Kovács János, míg hangulatfelelőse 
Ihos József volt, aki személyével, humorával fokozta a jelenlévők 
kedélyét. Ismét sok nézőt vonzott a látvány disznóvágás, érdek-
lődve figyelték az eseményeket kicsik és nagyok egyaránt. Míg 
a számukban folyamatosan gyarapodó közönség felnőtt tagjai a 
fesztiváli kavalkádban szórakoztak, addig a kisebbeket különbö-
ző játszóházi programok várták. A kulturális programokat is a 
sokszínűség jellemezte,  melyek közé az óránkét megtartott tom-
bolasorsolás hozott feszült izgalmat. A szakértő zsűri napközben 
folyamatosan szemlézte a húsfeldolgozást, a csapatmunkát, ízlel-
te a készített ételeket,  majd ennek alapján hozta meg döntését a 
késő délutáni eredményhirdetésre. A már klasszikusnak számító 
csiga-pöndörgető versenyen gyors kezű asszonyok mérték össze 
ügyességüket, valamint a pogácsakészítés mesterei vetélkedtek 
az elismerő díjért. A csiga-pöndörgetés, mint otthoni tésztaké-
szítési folyamat ma már kuriózumnak számít, ezért is volt meg-
lepő, hogy a versenyzők között a fiatalabb korosztály is képvisel-
tette magát. A „legszebb csiga” kategória első helyezését Molnár 
Lászlóné érte el, különdíjat kapott Dobár Csabáné. A „leggyor-
sabb kezű” csiga-pöndörgetőnek Kiss Józsefné bizonyult, külön-
díjban részesült Vámosi Lászlóné. A pogácsaversenyre készített 

Gasztronómiai sajá-
tosságunk a polgári 
hurka-pite

Perzselő hangjától volt zajos városunk 
főtere április 1-jén szombaton a kora 
reggeli órákban, mely a disznóvágás 
elengedhetetlen kelléke. 

sós süteményeknél díjazási szempontnak minősült az íz és a 
különlegesség, így Gálné Tóth Ilona különböző lisztkeverékből 
készült pogácsája nyerte el az első helyezést, míg a nem min-
dennapi formáért (malacfej) Hajdú Lászlóné vihette el a zsűri 
különdíját. Az idei évben először került fel a versenyprogramok 
közé a házi pálinkák versenye, melyben a zsűri döntése alapján 
a legfinomabb pálinkának titulált ital egy évig viselheti „Polgár 
Pálinkája” címet.  E címet Császár József 2016. évi barack pá-
linkája érdemelte ki. Második helyezést kapott Csibi Lajos 2016. 
évjáratú meggy pálinkája, harmadik helyezést ért el Bálint Gergő 
2016. évjáratú alma pálinkája, különdíjasnak minősült Baja Gá-
bor 2014. évi eper pálinkája. 

A zsűri úgy ítélte meg, hogy az idén a legfinomabb hurka-pi-
tét a Nóra  97’ Kft. csapata készítette. Legfinomabb disznótoros 
ételnek minősült a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület 
által készített csülkös, babos, pörköltös káposzta. A legjobb böl-
lér elismerést az Élet Virága Egészségvédő Egyesület kapta meg 
Farkas László böllér szakszerű munkája miatt. Legjobban műkö-
dő csapatnak bizonyult a Polgári Polgárőr Egyesület csapata. A 
csapatsátrak közül a legszebb környezetet a fesztiválra díszven-
dégként meghívott Újtikos település csapata alakította ki. 

A rendezvény zárásaként Bebe, majd Korda György és Balázs 
Klári  hozott fergeteges hangulatot a térre. 

Egy fesztivál akkor jó, ha valamiben egyedülálló, ha vannak 
benne versengések, izgalmak, ha változatos, sokszínű programja-
ival egész napos szórakozási lehetőséget tud nyújtani a közönség 
valamennyi korosztálya számára. És ha mindez megvan, elen-
gedhetetlen a sikeresség fontossága is, amihez szükséges a mi-
nél jobb szervezési munka, a  közönség nagy számú részvétele 
és természetesen a szabadtéri programhoz megfelelő idő. Úgy 
gondolom, hogy április 1-jén mindez adott volt és a IV. „Polgári 
Hurka-pite” Fesztivált sikeres és jó rendezvényként zárhattuk le.

Molnár Jánosné, szerk.
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS –  
az erdő- és szabadtéri  
tüzek megelőzésére 

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen vá-
lasztanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során 
fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek 
megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, 
amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél 
esetén. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település 
önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben 
az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napo-
kon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, ameny-
nyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyez-
tetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra 
is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a 
tűz állandó felügyelete mellett. A szabadban meggyújtott tüzet 
soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondos-
kodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen 
nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora 
tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt 
tudunk tartani. 

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további 
információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (www.
katasztrofavedelem.hu; www.baz.katasztrofavedelem.hu), vagy a 
NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). 

Luczi Ádám parancsnok, Polgár ÖTE

Pihenjen Fonyódligeten!
Mint arról már korábban számot adtunk a Fonyódligeti 
Gyermeküdülő üzemeltetését a tulajdonosok 3 évenként 
váltva látják el. 2017. április 1-jétől Egyek Nagyközség Ön-
kormányzata vette át az üzemeltetői feladatokat. A Balaton 
partján pihenni vágyóknak továbbra is lehetőség van az 
üdülő igénybevételére, melyről bővebb tájékoztatás olvas-
ható a település honlapján a www.egyek.hu weboldalon a 
„Kezdőlap” fül alatt és a „Fonyódliget” menüpontban. Üdü-
lési foglalását az alábbi elérhetőségeken lehet jelezni: Egyeki 
Szöghatár Nonprofit Kft. Titkárság, szoghatar@gmail.com 
52/378-023, 06 70/978-8868.

Szálláshely árak tulajdonos település  
(Tiszacsege, Egyek, Polgár) lakosai részére:

Faházak:  8.000 Ft/ház/nap
Kőházak: 9.000 Ft/ház/nap
Gyermeküdülő:    900 Ft/fő/nap

 nem tulajdonos település lakosai részére:
Faházak:  9.000 Ft/ház/nap
Kőházak: 10.000 Ft/ház/nap
Gyermeküdülő:    

- egy éjszaka estén: 2.000 Ft/fő/nap
- kettő vagy több éjszaka esetén: 1.500 Ft/fő/nap

18 éven felüli személyeknek napi 360 Ft idegenforgalmi adót kell 
fizetni.

Molnár Jánosné, szerk.

Bizonyosan van az évnek egy olyan 
napja, amikor a férfiak virággal lepik meg 
feleségeiket, lányaikat, hölgy családtagja-
ikat, ismerőseiket, munkatársaikat – és 
valljuk be, ez a kis figyelem igazán jól esik 
nekünk, nőknek.  A Nemzetközi Nőnap a 
nők iránti tisztelet és megbecsülés kifeje-
zésének napja, amelyet Magyarországon 
1948 óta minden év március 8-án tarta-
nak. 

E jeles nap alkalmából, a már hagyo-
mányosan megrendezett városi nőnapi 
ünnepségen Tóth József polgármester 
köszöntötte a hölgyeket, kiemelve a nők 
fontosságát a családban, a munkahelyen 

Nőnapi rendezvények
és a mindennapokban, majd Gájer Bá-
lint, zenés előadásával szerzett könnyed 
perceket, csalt ritmust a kezekbe, lábak-
ba, derítette jókedvre a jelenlévőket. Az 
ünnepség zárásaként egy-egy cserepes 
virággal kedveskedtek a jelenlévő férfiak 
a hölgyeknek.

A Szociális Szolgáltató Központ Idősek 
Klubjának hölgytagjait is nőnapi ünnep-
ség keretében köszöntötte az intézmény. 
A jelenlévő klubtagok számára ismét si-
került vidám, jó hangulatú délutánt sze-
rezni, melynek végén a tisztelet jelképe-
ként virág került átadásra.

Molnár Jánosné, szerk.

A felhíváshoz csatlakozva tájékoz-
tatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
város környezetvédelméről szóló ön-
kormányzati rendelet alapján a város 
belterületén a kertek takarításából 
származó száraz növényi hulladék sza-
badtéri elégetése az alábbi időpontban 
végezhető:

- március 16-tól április 1-ig,
- október 15-től november 10-ig.

Polgármesteri Hivatal

Belterületi  
szabadtéri 
égetés
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Több esemény is zajlik vá-
rosunkban, ezeket mi nyo-
mon követjük, képviseljük 
magunkat, és ami hiányzik, 
azt mi a saját köreinkben pó-
toljuk. A szokásos kétheten-
kénti találkozónkon, megter-
veztük az éves programunkat. 
Terveink között szerepel a 
városi rendezvényeken való 
megjelenés, kirándulás szer-
vezése, szalonnasütés közös 
fürdőzéssel egybekötve. El-

fogadtuk a tiszaújvárosi pedagógus nyugdíjas klub javaslatát, 
hogy mi is erősítsük a testvérvárosi kapcsolatot. Találkozóin-
kon, szinte megszokott ütemben zajlik az élet, cikkeket olvasunk 
fel, éneklünk, kártyázunk, megvitatjuk az egészségmegőrzéssel 
kapcsolatos nézeteinket, azokra megoldásokat keresünk, ellátjuk 
egymást jó tanácsokkal, receptekkel. Legutóbbi önálló rendez-
vényünk, nőnapi, tavaszváró zenés estünk volt, ami nagyon-na-
gyon jó hangulatban telt el. Ennek az estnek az alaphangulatát 
megadta az a kedves olasz fiatalember - aki városunkban él, s aki 
mi Luca-nak ismerünk - fantasztikus hangjával elbűvölte a jelen-
lévőket. Ezúton is szeretném neki megköszönni, hogy mindezt 
ajándékba adta nekünk! Köszönjük Luca! Sajnos ebben az évben 
két társunktól vettünk végleg búcsút, ami nagyon váratlanul érte 
szűk és tágabb környezetüket. Nyugodjanak békében!

Mi örülünk, hogy vége a télnek, várjuk a tavaszt, a napsütést, 
a Hurka-Pite fesztivált, a majálist, röviden: „süssön ránk a nap 
minél hamarabb és tartson minél tovább a napsütés!” Csak így 
tovább együtt, közösen.

Ekéné Tusi Gizella klubvezető

Közösségi élet a Köztisztvi-
selők- és Közalkalmazottak 
Nyugdíjas Klubjában

Húsvét a kereszténység főünnepe. Jézus pénteki kereszthalála 
után harmadnapra, vasárnap feltámadt. Halálával megváltotta 
minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott 
a halál felett. Húsvét a tavaszvárás ünnepe is, amit márciusban 
vagy áprilisban, a Hold állásától függően tartanak.  Húsvét a Jé-
zus sivatagi böjtjének emlékére tartott negyvennapos nagyböjt 
zárása. Nagyhét a nagyböjt utolsó hete, virágvasárnaptól nagy-
szombatig tart. Virágvasárnap hagyományosan barkát szen-
telnek és körmenetben vonulnak be a templomba. A katolikus 
kereszténységben böjtnek nevezett időszak után ekkor szabad 
először húst enni (húsvét). A húsvéti ünnepkör a pünkösddel 
zárul. Húsvét vasárnapján szokás az ételszentelés. A délelőtti 
misére letakart kosárral mentek a hívők, melyben bárányhús, 
kalács, tojás, sonka és bor volt. A húsvéti bárány Jézus áldoza-
tát, a bor Krisztus vérét jelképezi. A tojás az újjászületés jelképe. 
Az egészben főtt tojás a családi összetartást is jelképezi. Hús-
vét hétfői népszokás a locsolkodás, a hímes tojás ajándékozás.  
A férfiak ilyenkor sorra járták a házakat és különböző versek, 
énekek kíséretében locsolták meg a lányokat, asszonyokat. Az 
,,öntözésért“ cserébe a lányok pirost tojást adnak a legényeknek. 
A víz megtisztító erejébe vetett hit a szokás alapja. A húsvéti to-
jások piros színe Krisztus vérét jelképezheti. Ez a szín egyrészt 
a szerelmet, az életet jelképezi, másrészt a legenda úgy tartja, 
hogy a keresztfán függő Krisztus vére lecsöppenve megszínezte 
az éppen ott imádkozó nő kosarában található tojásokat. Hús-
vét eredetileg termékenységi ünnep lehetett, az emberek bő ter-
mést, és a háziállatok szaporulatát kívánták ekkor. Így kötődik  
a nyúl a tojáshoz, mivel a nyúl szapora állat, a tojás pedig magá-
ban hordozza az élet ígéretét.

Molnár Jánosné, szerk. 
forrás: www.nlcafe.hu

Húsvétra készülve

Felhívom a figyelmüket, hogy a 2017. évi SAPS területalapú 
támogatás várhatólag 2017. 04. 10-től indul és 2017. 05. 15.-ig 
nyújtható be szankciómentesen elektronikus úton. (azon ügy-
felek, akik, nem rendelkeznek az MVH jelszóval, azok az MVH 
G1040 nyomtatványát kérhetik meg, mivel a falugazdász csak e 
jelszó alapján dolgozhat) MVH jogszerű földhasználatot elsőd-
legesen a földhasználati bejelentést fogadja el, amelyet az MVH 
ellenőrzéskor ellenőriz, melynek hiánya miatt szankcióval sújt-
ja a termelőt.

Minden Őstermelő, aki rendelkezik már plasztik alapú iga-
zolvánnyal az hozza magával minden egyes alkalommal mikor 
bármilyen tevékenységet intéz a falugazdász irodában.

Minden mezőgazdasági termelőnek állok rendelkezésére Pol-
gár Barankovics tér 5. sz. alatt lévő falugazdász irodában. Ké-
rem előtte telefonon egyeztessen időpontot. 

Makó László, falugazdász
+36/20-498-8887

Felhívás!
Tisztelt Mezőgazdasági Termelők!

Kupakverseny
Az Országos Hulladék Gazdálkodó 2016 évre meghirdetett kupak-
gyűjtő pályázata ez év februárjában zárult le. A lakosság segítségé-
vel 830 kg kupakot gyűjtöttünk össze. Óvodánk számára a 13. he-
lyet jelentette. Az ebből befolyt összeget udvari játékaink bővítésére 
fordítjuk. 
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik segítettek a gyűjtésben. Kü-
lön köszönetünket fejezzük ki Dobó Adorján fuvarozó vállalkozó-
nak, aki segített a kupakokat a debreceni gyűjtőpontba elszállítani. 
A gyűjtést folytatjuk. Szívesen várjuk a jövőben is a kupakokat.

A Móra úti óvodások nevében: Dr. Baranya Györgyné,  
a telephely kijelölt képviselője 
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Akiket március hónapban 
újszülöttként köszöntünk:

• Juhász Flóra
• László Armandó

• Rácz Zsófia
• Kurucz Levente

• Görömbei Emma
• Ládi Szabolcs
• Badics Ádám
• Badics Áron

Március hónapban  
házasságot kötött:

• Nagy Szilvia és Budai András István

Akiktől részvéttel  
búcsúzunk:
• Kató Miklósné  

szül.: Gazdag Piroska, élt: 88 évet
• Papp Ferenc, élt: 72 évet

• Makó Lászlóné szül.: Bolgár Piroska 
élt: 86 évet

• Sipos Balázs, élt: 80 évet
• Makó László, élt: 87 évet
• Mecsei Béla, élt: 74 évet

• Suhajda János, élt: 84 évet
• Suhajda Ferencné  

szül.: Kozák Mária, élt: 83 évet
• Suhajda István, élt: 53 évet
• Mészáros Lajos, élt: 86 évet

 Anyakönyvi Hírek

Lassan két éve is van, hogy a Fuku-Do Sportegyesület tevékenységéről, munkájáról, a tag-
jairól tájékoztattam a Tisztelt PolgárTárs újság olvasóit. Természetesen az eltelt időszakban 
is folytattuk a karate küzdősportban való jártasság minél magasabb szinten való elsajátí-
tását, tudásunk fejlesztését e harcművészeti ágban. Csak egy kis visszatekintés az elmúlt 
évekre, de immár leírhatom: évtizedekre. 1988-ban kezdődtek az első edzések a Móricz úti 
általános iskola tornatermében. Jelenleg is itt tartjuk az edzéseinket, hetente öt alkalommal. 
Ami nagyon jó érzés, hogy 29 év elteltével is népszerű Polgár város lakossága körében a 
karate sport. Jelenleg két csoportja van a karate klubnak, az egyikbe az alsó tagozatos ta-
nulók tartoznak, ahol 26 kisdiák karatézik heti két alkalommal. Nagyon lelkesen és nagy 
érdeklődéssel vesznek részt a foglalkozásokon. Számukra még nem a karate technikák el-
sajátítása a fő cél, hanem a rendszeres testmozgás iránti igény megszerettetése, egy jó sport 
közösséghez való tartozás élményének a kialakítása, és a játékos képességfejlesztés által a 
készségeik fejlesztése, ami megteremti a karate speciális technikák sikeres elsajátításának 
a feltételeit. Rendszeresség, fegyelem, játékosság, figyelem, akarat, önuralom, kitartás, ta-
nulás, fizikai- szellemi fejlődés: talán ezek a szavak fejezik ki legjobban a gyerekekkel való 
foglalkozás gondolatait a legjobban.  Nagy élmény velük a közös munka, látva fejlődésüket 
és érdeklődésüket a sport iránt. Felnőtt karatés társaim is segítik az itt folyó munkát, töb-
bek között Szabó-Sándor István edzőtársam, illetve Vámosi Attila, Tóth Zsolt és Mészáros 
György. Nagyon jó érzés, hogy a kiscsoportba járó gyerekek szülei nagyon hamar felismer-
ték a karate edzéseink értékeit, és értékelik az itt végzett munkánkat, hiszen a célunk közös: 
egészséges gyerekeket nevelni, tanítani, mind fizikai mind szellemi téren. A másik csoport-
ban a több mint 20 fő középiskolás, illetve felnőtt korú karatés edz hetente három alka-
lommal. Évente két alkalommal rendezünk övvizsgát, ahol a tudásuk alapján a vizsgázók 
megszerezhetik a következő övfokozatukat. Az eredményes vizsgát a szövetség által bizto-
sított diploma igazolja. Az utóbbi két év során több alkalommal rendeztünk Mikulás Kupa 
elnevezéssel versenyt, a kis csoportban edző gyerekeinknek. Hatalmas izgalommal, nagy 
fegyelemmel és akarással versenyeztek egymással, és tudásuk legjavát adták ezeken a meg-
mérettetéseken. Remélem, rövid idő elteltével közülük ismét lesznek olyanok, akik a Karate 
Szövetség által megrendezett országos versenyeken tudnak eredményesen szerepelni, és 
eredményeikkel Városunk hírnevét fogják öregbíteni. Évente több edzőtáborban is részt 
veszünk. Ezen a nyáron három ilyen alkalom lesz, az első Budapesten Tanaka Masahiko 8. 
Danos japán mester által tartott Gasshukun, május 12-13-14-én. A következő június végén, 
Bükkszentkereszten, ahol a keleti régió baráti karatésaival immár harmadik alkalommal 
leszünk együtt ebben a táborban. Júliusban ismét Budapesten fejleszthetik karatésaink a 
gyakorlati tudásukat a nemzetközi Gasshukun, közel húsz ország sportolóival, ahol több 
japán mester oktatja a karate tudományát a résztvevőknek. Év végén záró rendezvényt szer-
vezünk, karácsonyi ünnepséggel egybekötve.

Továbbra is várjuk városunk lakóit az edzéseinkre kortól és nemtől függetlenül, akik ér-
deklődnek a küzdősportok iránt, vagy szeretnének heti rendszerességgel aktívan mozog-
ni, erőnlétet, állóképességet szerezni, kikapcsolódni, illetve egy jó összetartó közösséghez 
tartozni.  

Tóth István, elnök

Aktív sportélet a  
Fuku-Do Sportegyesületben

Március végén helyszíni ellenőrzést 
tartottak a Hajdú-Bihar Megyei Kor-
mányhivatal Hajdúböszörményi Járási 
Hivatal Népegészségügyi Osztályának 
munkatársai a buszmegálló területén a 
dohányzás szabályainak betartása céljá-
ból. Az ellenőrzés során tapasztalt sza-
bálytalanságért sajnos bírság kiszabásá-
ra is sor került. Helyszíni ellenőrzésre a 
továbbiakban is számítani lehet, ezért 
kérjük a lakosságot a dohányzásra vo-
natkozó szabályok betartására! 

A dohányzás szabályai
nem szabad dohányozni, elektro-

nikus cigarettát használni többek 
között:
- közforgalmú intézménynek a nyilvános-

ság számára nyitva álló helyiségeiben,
- közösségi közlekedési eszközön,
- munkahelyen,
- közterületnek minősülő játszótereken és 

annak külső határvonalától számított 5 
méteres távolságon belül,

- közösségi közlekedési eszköz igénybe-
vételének céljából létesített, illetve erre 
kijelölt megállóban, várakozóhelyen, 

illetve külső határvonalaitól számított 5 
méteres távolságon belül, 

- amennyiben ez a határvonal nem ál-
lapítható meg egyértelműen, akkor a 
dohányzás tilos a megállót vagy vára-
kozóhelyet kijelölő táblától vagy más 
jelzéstől számított 5 méteres sugarú 
körnek megfelelő körzetben,

- egészségügyi szolgáltató közforgalom 
számára nyitva álló bejáratától számí-
tott 10 méteren belül. 

 Polgármesteri Hivatal
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Suli Hírek

Iskolánkban március 6-10 között „Bankoljunk okosan!” jelmondattal 
tartottunk pénzügyi témahetet. Osztályfőnöki órákon ismerkedtünk 
a folyószámla és bankkártya fogalmával, használatával. Rajzversenyt 

JAGSZI Hírek
pénzügyi tudatosság hete a JaGSzi-ban 

A Pénzügyi tudatosság hete 2017. március 6-10. keretén belül is-
kolánkban egész héten át tartó programsorozat szervezésére került 
sor, melynek mottója,, Biztonságban a pénzem” volt. Ismét versenyre 
hívtuk az osztályokat. Plakát készítéssel indítottuk a hetet, melynek 
beadási határideje a hét utolsó napja volt. Naponta érdekes programo-
kon vehettek részt az osztályok képviselői. Hétfőn pénzügyi vetélkedőt 
hirdettünk, kedden játékszoba várta az érdeklődőket a leg ismertebb 
társas játékokkal: Gazdálkodj okosan, Monopoly és Szociopoly. Szer-
dán a helyi Polgári Bank által szervezett banki látogatáson vehettek 
részt a tanulók, ahol megismerkedhettek a takarékoskodás formáival, 
a számlanyitás lehetőségeivel. A látogatás végén a résztvevőket meg-
vendégelték és ajándékban is részesültek. Külön pontszerzési lehető-
ség volt a banki látogatásról írott beszámoló. Csütörtökön a program 
filmvetítés volt. A film címe: Pénzt, de sokat. Akik, végig nézték a 
filmet könnyedén szerezhettek pontot osztályaik számára a filmhez 
kapcsolódó kérdések megválaszolásával. Pénteken reggel sok diák öl-
tözött be a banki protokollnak megfelelően, hiszen így szerezhettek 
minél több pontot az osztálynak. A nap folyamán egy pénzügyi totó 
kitöltésére is sor került, amelyek eredményei növelték a már megszer-
zett pontokat. A nap végén összesítettük az osztályok teljesítményét. 
Az eredményeket 2017.03.13-án az első órában megtartott diák ön-
kormányzati gyűlésen hirdettük ki. Az első helyezett a 9/A osztály lett. 
Ajándékuk a Polgári bank által az osztály minden tanulója számára 
felajánlott ajándék táska volt, benne füzetek, tollak, szórólapok, ban-
kos lufik és labdák. 

Ismét egy érdekes hetet tudhatunk magunk mögött, amely a szórako-
záson túl hasznos és gyakorlatias ismereteket nyújtott minden résztve-
vőnek. Ezúton szeretnénk megköszönni a Polgári Bank képviselőinek, 
hogy partnerként hozzájárultak a hét sikeres lebonyolításához.

Mályi Lászlóné, DÖK segítő tanár

Ovi Hírek
Hazafias nevelés játékosan, az óvodában 
„Magyar hazánk nemzetünk” projekt keretében emlékezett meg  
a Micimackó csoport március 15-re.
Mi a csoportban dolgozó óvodapedagógusok valljuk, hogy szükség 
van arra, hogy megmentsük régi értékeinket, eszközeinket, tárgya-
inkat – dalainkat, ünnepeinket. Ezt igyekszünk erőltetés nélkül 
átmenteni  a játék világába, hogy formálódjanak általuk a mi kis-
gyermekeink.
A tevékenységi formák teljes skáláját próbáltuk felkínálni a gyer-
mekeknek a kezdeti ráhangolódástól a március 15.-e megünneplé-
séig, hogy az Nemzeti Ünnepünkhöz méltó legyen.
Képeskönyvet nézegettek az 1848-as szabadságharcról  a huszár-
életről, a huszárok ruházatáról, majd kiszínezték kifestőkön. Kö-
zösen fogalmaztuk meg az ünnep lényegét.  Kiállítást rendeztünk 
„Magyarország régen” régi  használati tárgyakból, amit a gyerekek 
gyűjtöttek, nagy izgalommal keresgéltek a nagyiknál. Volt para-
zsas vasaló, kolomp, hímzett terítő, orsó, petróleum lámpa, pengő 
stb. Fotókról megismerkedtek a forradalom nagyjaival, majd séta  
alkalmával megkerestük a városban a Petőfi, Kossuth, Gábor Áron 
utcát. 
Verseink, dalaink, mondókáink is a magyar katonákról, a  tavaszról 
szóltak, melyek közül   néhányat meg is tanultak. Tanultak, hallgat-
tak huszárnótákat, a magyar himnuszt. Lejátszották a csatát, „hu-
szárok a csatamezőn” az óvoda dombjáról támadtak a huszárok.
Játszották  az „Adj király katonát”  játékot. Nagyméretű papír hu-
szársapkába dobtak célba. Papírhengerből készítettek ágyút. Nem-
zeti színű papírdarabkákat szívószállal felszedve rakták ki a magyar 
zászlót.
A kislányok maguk készítették el kartonpapírból  a pártát, a fiúk 
pedig a huszársapkát, amit egész héten  büszkén viseltek, és játszot-
tak benne. Kokárdát készítettek festéssel, gyurmázással. 
A projekt fénypontja a közös ünneplés volt ahol ünnepi ruhában 
mellükön nemzeti színű kokárdával hallgatták a magyar himnuszt, 
énekeltek huszár dalokat, szavalták Petőfi Sándor: Nemzeti dal egy  
versszakát, táncoltak, majd fejükön a pártával illetve a huszár sap-
kával ünnepi díszben kitűzték a nemzeti színű zászlót az 1848-as 
emlékműhöz.
Ezzel a projekttel játékosan valósult meg annak a felemelő érzésnek 
az erősítése, hogy szeretem a családomat, társaimat, barátomat, vá-
rosomat, hazámat ahol élek.

Vámosi Antalné óvodapedagógus, 
Micimackó csoport

is hirdettünk ebben a témakörben. A beérkezett alkotásokat kiállí-
tottuk, és a diákok is szavazhattak rájuk. Március 9-én délután pedig 
pénzügyi vetélkedőn mérték össze megszerzett tudásukat a négy fős 
csapatok. Pénteken a sikeresen szereplő osztályok és tanulók ajándé-
kokat vehettek át Bene Lászlóné igazgatónőtől.
A színjátszó kör tagjai Molnárné Kovács Judit és Szarvasné Joó Ani-
kó tanárnők irányításával látványos műsorral elevenítették fel az 
1848-’49-es forradalom és szabadságharc eseményeit. Az előadást 
felső és alsó tagozatos diákjaink is megtekintették, s együtt emlékez-
tünk a hősökre.
Kondás Tímea 7.c osztályos diákunk a Simonyi Zsigmond Helyes-
írási Verseny megyei fordulójában 5. helyezést ért valamint részt vett 
a Tudásbajnokság anyanyelvi verseny megyei döntőjében is Debre-
cenben, felkészítője: Petrikné Sereg Ildikó.
Mézes Lizandra 5.a osztályos tanulónk is szépen szerepelt a Simonyi 
Zsigmond Helyesírási Verseny megyei fordulójában, felkészítője: 
Császárné Kovács Katalin.

Petrikné Sereg Ildikó
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Kék Hírek
Köszöntöm Polgár város Lakóit! 

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

Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt 
folytattunk nyomozást ismeretlen elkövető 
ellen, aki 2017. március 14-én virradóra Pol-
gáron, a sértett lakóházának udvarán lévő 
fakerítésből eltulajdonított egy 2 méteres 
szakaszt. A széleskörű adatgyűjtés eredmé-
nyeként a rendőrőrs beosztottjai a két elkö-
vetőt azonosították és elfogták, majd gyanú-
sítottként kihallgatták. Az ügyet a rendőrök 
bíróság elé állítási javaslattal fejezték be és 
küldték meg az ügyészségnek.

Nyomozás indult kábítószerrel visszaélés 
vétség elkövetésének megalapozott gyanú-
ja miatt egy Polgáron élő fiatal férfi ellen, 
akinek a zsebében 2017. március 16-án iga-

zoltatás során a rendőrök több tasak kábí-
tószergyanús növényi törmeléket találtak.  
A Rendőrőrs munkatársai a kábítószer gya-
nús anyagokat lefoglalták. Az eljárást szak-
értő bevonásával folytatják kollégáim a fia-
talember ellen. 

Garázdaság vétség elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt indult büntető eljárás 
két polgári fiú ellen, akik 2017. március 18-
án megjelentek édesanyjuk új élettársának 
lakásánál, ahol szóváltásba keveredtek az ott 
lakó férfival. Ennek során az egyik fiú egy 
vascsővel megütötte édesanyja kezét, amely-
nek következtében a sértett ujja eltört. 

A két fiú 2017. március 26-án ismét meg-
jelent a háznál és újra szóváltás alakult ki 
közöttük, illetve a lakóházban lakók között. 
A szóváltás során az egyik fiú a lakóház ke-

Polgár Város Önkormányzatának Lapja
Megjelenik havonta 3.100 pld-ban, minden hónap 10. napján.
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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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Stabil munkahely, emelkedő bérek  
– Új távlatok a Magyar Honvédségben

Az elmúlt huszonhat év legnagyobb hon-
védelmi és haderő-fejlesztési programjának 
elindítását jelentette be a közelmúltban dr. 
Simicskó István honvédelmi miniszter. Ennek 
kapcsán próbáltunk annak utánajárni, meny-
nyire lehet vonzó a katonai pálya a munkát 
keresőknek.

A sorkatonai szolgálat 2004-ben történő 
felfüggesztését követően a Magyar Honvéd-
ség egy önkéntes alapon működő, a munka-
erőpiacon is jelentős tényezőként jelen lévő 
szervezetté alakult át. Ezzel párhuzamosan a 
katonák mindennapjai, a bejutás feltételei és a 
szolgálatért kapott juttatások is teljes mérték-
ben átalakultak, melyekről Nagy Zoltán alez-
redes, a Magyar Honvédség Katonai Igazga-
tási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 
Debrecenben működő 2. Katonai Igazgatási 
Központjának parancsnoka adott számunkra 
tájékoztatást.
- Alezredes Úr, milyen módon lehet csatla-
kozni a Magyar Honvédséghez? Egyáltalán 
hogyan telnek manapság a katonák minden-
napjai?
- Ha valaki napjainkban szeretne a honvédség 
kötelékében katonaként szolgálni, hivatásos, 
szerződéses vagy tartalékos állományban tehe-
ti ezt meg. A hivatásosok a katonai tanintézet 

elvégzését követően kerülnek a seregbe, tiszti, 
vagy altiszti beosztásba. A szerződéses szol-
gálatra jelentkezők számára végzettségüknek 
megfelelően igyekszünk munkakört kínálni, 
az önkéntes tartalékos szolgálatvállalás pe-
dig azoknak jelenthet megoldást, akik civil 
munkájuk, vagy iskolai tanulmányaik mellett 
szeretnének katonai tapasztalatot szerezni mi-
közben részt vállalnak honvédelmi feladatok-
ban. A katonák mindennapjairól nem lehet 
általánosságban beszélni, hiszen a seregben 
minden egyes katonának megvan a maga 
speciális feladata, szakterülete, amelyben te-
vékenykedik. De emellett mindig készen kell 
állnunk arra, hogy különleges feladatokban 
is részt vegyünk. Ilyen lehet például az árvízi 
védekezés, a határvédelem, vagy egy külföldi 
missziós szolgálatvállalás.
- Kik vállalhatják a szolgálatot, mik a bejutás 
feltételei?
- A jelentkezését minden nagykorú, magyar 
állampolgársággal és belföldi lakóhellyel ren-
delkező személy beadhatja, aki büntetlen elő-
élettel, az előírt iskolai végzettséggel és képesí-
tésekkel rendelkezik. Ezen felül mindenkinek 
át kell esnie egy egészségügyi, pszichikai és 
fizikai szűrésen, ahol a jelentkezők katonai al-
kalmasságát vizsgálják.

rítését rongálta meg, majd az édesanyjával 
összeverekedett. Ebben az ügyben szintén 
garázdaság vétség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt indult büntető eljárás.

Polgár Rendőrőrs körzeti megbízottja 2017. 
március 26-án tetten ért egy helyi férfit, aki 
az egyik lakatlan lakóház udvaráról egy hid-
rofor tartályt és a rászerelt villanymotort tu-
lajdonította el. Az elkövetőt a helyszínen a 
rendőr elfogta és a Rendőrőrsre előállította, 
ahol kihallgatásán a bűncselekmény elkö-
vetését elismerte. Az eltulajdonított értéket 
kollégáim lefoglalták. 

a polgári rendőrőrs felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy amennyiben jogsértést 
észlelnek, vagy arról információ jut a tudo-
másukra, értesítsék a rendőrséget a 107-es, 
vagy 112-es központi segélyhívó számok 
egyikén, illetve tegyenek bejelentést a nap 
24 órájában, ingyenesen hívható 06-80/555-
111-es „telefontanú” zöld számán.

Monoki Viktor r. alezredes, őrsparancsnok

- Milyen juttatásokra számíthat az, aki ma-
gára ölti az egyenruhát? Miért lehet csábító  
a katonáskodás?
- Az a katona, aki legénységi állományúként 
csatlakozik a sereghez alapfizetésként brut-
tó 180.000 forinttal számolhat, de abban az 
esetben, ha rendelkezik legalább érettségi bi-
zonyítvánnyal, akkor ez a havi összeg bruttó 
220.000 forint. Emellett a kedvezményes, vagy 
térítésmentes étkezés, az utazási és lakhatási, 
valamint iskolakezdési és nevelési támogatás 
mind-mind súlyos tízezrekkel növeli a katonák 
fizetését. A 2015-ben elindított bérfejlesztés to-
vább folytatódik és 2019. januárjáig évente 5-5 
százalékkal garantáltan emelkednek a bérek. 
Természetesen ellentételezzük a pluszmunkát 
(túlóra), a gyakorlatokon töltött időt, illetve  
a határvédelmi vagy missziós feladat-végrehaj-
tásban való részvételt.
- Hol lehet jelentkezni katonának?
- A toborzó irodák országszerte várják azokat, 
akik már döntöttek, hogy beállnak a sereg-
be, de azokat is, akik szívesen beszélgetnének  
a számukra elérhető lehetőségekről. Debre-
cenben a Péterfia utca 58/a szám alatt találják 
a katonai toborzókat, akik minden segítséget 
megadnak a jelentkezéshez. Természetesen 
igyekszünk mindent a világhálón is elérhetővé 
tenni. Március 1-jétől a http://iranyasereg.hu 
weboldalon találhat meg az érdeklődő minden 
információt.

MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság
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Pályázati 
hirdetmény

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet az

ady endre Művelődési Központ és  
Könyvtár igazgató (magasabb vezető)  

beosztás ellátására.
a magasabb vezetői megbízás időtartama:  

A vezetői megbízás határozott időre,
2017. július 1-től – 2022. június 30-ig szól.

a munkavégzés helye:  
4090 Polgár, Barankovics tér 6.

a pályázat benyújtásának határideje:       
2017. május 24.

a pályázat elbírálásának határideje:  
2017. június 22.

A részeletes pályázati kiírás megtalálható a www.polgar.hu 
és a kozigallas.gov.hu weboldalakon, illetve megtekinthető 
a Polgármesteri Hivatal 20-as irodájában Makó Sándorné 

művelődési előadónál. (52/573-545)

Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a polgári vásárhelyi pál 
általános iskola 2017/2018. tanév első évfolyamára a tankö-
teles korú tanulók – 2010. IX. 1.–2011. VIII. 31. között született 
gyermekek – beíratását az alábbi időpontokban tehetik meg:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00–18.00 óráig
2017. április 21. (péntek) 8.00–18.00 óráig

A beíratás helyszíne: Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola  
Polgár, Zólyom utca 14.

a beíratáshoz az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére ki-

állított hatósági igazolvány (személyi igazolvány), lakcímkártya, 
születési anyakönyvi kivonat

• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 
igazolás(ok)
- óvodai szakvélemény, vagy a járási szakértői bizottság szakértői 

véleménye, 
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság 

szakértői véleménye.
• nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (kötelező)
• nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (kötelező).

A formanyomtatvány beszerezhető az óvodában.
Abban az esetben, ha a tanköteles tanuló a tankötelezettségét kül-
földön kezdi meg, ennek tényét az illetékes járási kormányhivatal-
nál be kell jelenteni.
Szándéknyilatkozat leadása esetén is be kell íratni a gyermeket az 
iskolába a megjelölt napok egyikén.

Bene Lászlóné, intézményvezető

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a

„tavaszi lomtalanítási akció”
a hétfői szemétszállítási körzetben

2017. május 13.-án szombaton,
a keddi, szerdai és csütörtöki 

szemétszállítási körzetben

2017. május 20.-án szombaton
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

TAVASZI 
LOMTALANÍTÁS



VÁSÁROLJA MEG ÚJ LAKÁSÁT POLGÁRON,
CSOK+POLGÁR LAKÁSÉPÍTÉSI PROGRAM!

CSoK+polGár laKáSproGraM 
i. ÜteM Hősök u. 28. (Szabadság u. 1.)

CSOK JOGOSULTAK HELYI TÁMOGATÁSÁRA 
VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST BIZTO-
SÍT AZ ÖNKORMÁNYZAT: ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁ-
SA ESETÉN A LAKÁS VÉTELÁRÁNAK A 10%-ÁT, 

MAXIMUM 2 MILLIÓ FT-OT.        
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: POLGÁRMESTERI HIVATAL

Lakások mérete

60 m2–92 m2

• 2 SZINTEN, ÖSSZESEN  
   7 LAKÁS

• ZÁRT UDVAR, PARKOLÓK
• KÖZPONTI HELYEN

• ENERGIATUDATOSSÁG
• ALACSONY FENNTARTÁSI   

KÖLTSÉG


