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Városházi Hírek

2017. évben tovább folytatjuk a város virágosítási, parkosítási 
programját. A központi belterületen az ágyások felfrissítését köve-
tően az egynyári virágok kiültetését a napokban elkezdtük és folya-
matosan végezzük június közepéig. A kiültetésekkel egyidőben az 
ágyások automata öntözőrendszerrel való kiépítése is megtörténik. 
Az idei program új területek virágosítását és parkosítását is megcé-
lozta. Májusban elvégeztük a strandfürdő előtti közterület virágo-
sítását és füvesítését, illetve a locsolórendszer kiépítését. Júniusban 
folytatjuk a Fürdő utca teljes hosszában a járda és az úttest közötti 
sáv virágosítását, vízzel való ellátását.

A kiültetésre kerülő növényeket a Városgondnokság telephelyén 
lévő fóliában neveltük fel palántáról, illetve magvetésről. Az egy-
nyári megtermelt virágtő állományunk megközelíti a 25.000 tövet. 
A játszótéren a Gimnázium előtt is elkészültek a pihenőszigetek, 
ahol ülőpadok és virágtartók kerültek kihelyezésre.

A Piactól a Kálváriáig 80 db virágos láda került beültetésre egy-
nyári virágokkal. A Főtéren és a Fürdő utcán több mint 60 db cse-
repes futómuskátli került fel oszlopokra, illetve ládás futómuskátli 
a Polgármesteri Hivatal erkélyeire. Júniustól a Főtér egyik ékeként 
beindítottuk a vízjátékot.

  Hágen József intézményvezető, projektvezető

Közmunkaprogram 
Helyi sajátosságra épülő program 
(Tiszta, rendezett, virágos Polgár)

Három pályázat kedvező elbírálásáról nyújtott tájékoztatást Tóth 
József polgármester a Képviselő-testület május 17-ei ülésén. A Te-
rület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 
még 2016-ban benyújtott pályázatok közül a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat javaslatára, a Nemzetgazdasági Minisztérium – 
mint irányító hatóság – által támogatott projektekre összesen 550 
millió forintot sikerült elnyerni. A döntés értelmében megvalósul-
hat a Polgár és Tiszaújváros közötti kerékpárút megépítése is, mely-
hez a maximálisan elnyerhető 400 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást biztosított az elbíráló szerv. Megújulhat, modernebbé, 
korszerűbbé válhat a Piactér is, melyhez 70 millió forintot sikerült 
elnyerni. Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
projekten belül a Városgondnokság épületei újulhatnak 80 millió 
forint támogatási összegből.  

Molnár Jánosné, szerk.

Újabb sikeres pályázatokGyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok 
2016. évi értékelése

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló tör-
vény meghatározza a települési önkormányzat gyermekvédelmi, 
gyermekjóléti feladatait, a helyi ellátórendszer kiépítésével, mű-
ködtetésével, a gyermekek ellátásának megszervezésével kap-
csolatos teendőit. A 2016. évi feladatellátásról kapott beszámolót 
a Képviselő-testület, mely összegezte a Polgármesterei Hivatal, 
a Polgári Szociális Központ és a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 
intézmények gyermekvédelmi feladatok ellátásában végzett 
munkát. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természet-
beni ellátások biztosítása keretében a jegyző a gyermekvédel-
mi törvény alapján megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi 
kezdvezményre való jogosultságot, melyre településünkön 2016. 
évben 652 fő volt jogosult. Szintén a jegyző feladata a hátrányos 
helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása. Az 
értékelési időszakban hátrányos helyzetről 273 esetben, míg hal-
mozottan hátrányos helyzetről 246 esetében készült döntés. Az 
önkormányzat úgynevezett önként vállalt feladatként bérlettá-
mogatásban részesíti helyi rendelete alapján azokat a középisko-
lás gyermekeket, akik lakóhelyüktől távoli intézményben tanul-
nak. Ezt a támogatást az elmúlt évben 46 fő vette igénybe. 

A gyermekvédelmi rendszer egy hatékonyan működő jelző-
rendszeren alapul, amelyben fontos szerepe van az oktatási in-
tézményeknek, védőnőknek, házi gyermekorvosoknak, akik a 
gyermek veszélyeztetettsége esetén jeleznek az illetékes Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálatnak. Az elmúlt évben a legtöbb jelzés, 78 
esetben a közoktatási intézményből történt, ezt követően a védő-
nőktől 37 esetben. A képviselő-testületi ülésen is megfogalmazó-
dott, hogy a házi gyermekorvostól érkező jelzés minimális, pedig 
elsősorban ők észlelhetik a gyermekek elhanyagolásának, nem 
megfelelő ellátásának, a kisebb és nagyobb fokú szülői veszélyez-
tetésnek elsődleges jeleit. Képviselői indítvány érkezett az ingye-
nes gyermekétkeztetés rászorultság alapján történő biztosításának 
kiterjesztésére. E javaslat megvizsgálására, valamint a jelzőrend-
szer hatékonyabb működése lehetőségeinek feltárására a képvise-
lő-testület a Humánfeladatok és ügyrendi bizottságot bízta meg. 

Polgár Város Önkormányzata által elfogadott Helyi Esély-
egyenlőségi Programban, valamint a Szociális Szolgáltatáster-
vezési Koncepcióban is az elsődleges célok között szerepel a 
gyermekekkel való foglalkozás, a hátrányos helyzet, az iskolai 
lemorzsolódás visszaszorítása, a szolgáltatások közelebb ke-
rülése az ellátottakhoz, a gyermekjóléti intézmény jogszabály 
szerinti működésének biztosítása, valamint az önkormányzat 
feladatellátási kötelezettségének teljesítése. Elsődleges rövidtávú 
cél, a gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó intézmény 
jogszabályok szerinti működésének biztosítása. A meglévő in-
tézmény tárgyi feltételeit, biztonságos működését kell megte-
remteni ahhoz, hogy a gyermekvédelem fejlesztését érintő el-
képzelések megvalósulhassanak.

  Molnár Jánosné, szerk.
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A lakáscélú támogatásokról szóló hatályos önkormányzati ren-
deletnek megfelelően 2017. május 31-ig döntés született a támo-
gatási kérelmekről. 27 család nyújtott be kérelmet, akik mindany-
nyian megfeleltek a rendeletben foglalt feltételeknek, így összesen 
13.880.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtottunk a ké-
relmezők részére, melyet használt lakás vásárlás céljára, önerőként 
tudnak felhasználni. 

A sikeres pályázóknak gratulálunk, kívánjuk, hogy településün-
kön és új otthonukban érezzék jól magukat.

  Andorkó Mihályné, irodavezető

Döntés született a lakáscélú tá-
mogatások I. félévi fordulójában

Törvényből adódó kötelezettségének eleget téve adott számot vá-
rosunk jegyzője a polgármesteri hivatal elmúlt évi tevékenységéről 
a képviselő-testületnek. A beszámoló az információk, adatok ösz-
szegzésével, tényszerűségre törekedve mutatta be a feladatok ellá-
tását, mennyiségét, valamint értékelte az elvégzett munkát abból 
a szempontból, hogy az mennyire felelt meg a jogszabályoknak, 
a helyi szabályoknak, döntéseknek, előírásoknak és - nem utolsó 
sorban – mennyire felelt meg az ügyfelek, valamint a hivatal által 
megfogalmazott elvárásoknak, színvonalnak, minőségnek és érték-
rendnek. A Polgári Polgármesteri Hivatal 24 fő köztisztviselő alkal-
mazásával látja el feladatait, három iroda és egy titkárság szervezeti 
egységben közcélú munkatársak segítségével. A dolgozók körének 
62%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A szakmai ismeretek 
bővítése, fejlesztése azonban elengedhetetlenül szükséges a színvo-
nalas munkavégzés biztosítása, fenntartása érdekében. A képzések, 
továbbképzések tervezetten történnek, igazodva a feladatokhoz, az 
elvárásokhoz, a jogszabályi változásokhoz, illetve a közigazgatás 
korszerűsítésének igényeihez. Az elmúlt években tapasztalt hatás-
körelvonások és illetékességi szabályok változását követően többek 
között helyi szinten maradt a szociális- és gyermekvédelmi felada-
tok ellátása, az adóigazgatás, egyéb hatósági feladtok, a közfoglal-
koztatás, a pénzügyi, a városüzemeltetési feladatok ellátása, melyek 
során 2016-ban több mint 22.000 ügyirat született. 

Összességében megállapításra került, hogy a hivatal a 2016. évi 
feladatait eredményesen teljesítette. Továbbra is célként került meg-
fogalmazásra a hivatali ügyintézés, a hivatali szolgáltatások minő-
ségének a fejlesztése, az ügyintézés lehetőség szerinti gyorsítása és 
ésszerűsítése. Érvényesülni kell az udvarias magatartásnak, a se-
gítőkész hozzáállásnak, a törvényességnek, a szakszerűségnek és a 
pontosságnak.  

Molnár Jánosné, szerk.

Beszámoló a Polgármesteri 
Hivatal 2016. évi tevékeny-
ségéről       

Az indiai tulajdonú SONA BLW Hungary Kft. (a SONA Csoport 
tagja) befektetése helyszínéül a Polgár Ipari Park által kínált ver-
senyképes bérleti feltételeket és bővülési lehetőségeket választotta. 
Új, 4,2 milliárd összértékű beruházását, gépjármű-alkatrészeket 
gyártó üzemegységét 2017. május 31-én avatták. A csoport világ-
szerte 7 gyáregységben 2300 embert foglalkoztat.

Új technológia és munka-
helyek Polgáron    

Esztergálás és kovácsolás
Sunjay Kapur, a SONA Group ügyvezetője elárulta, hogy családja 

az aranyról (tehát sona) nevezte el az autóalkatrészeket gyártó üze-
met, amit édesapja álmodott meg 30 évvel ezelőtt. Apja elhatározta, 
de már nem élhette meg, ahogyan hazánkban is megnyílik egy új, 
fémmegmunkálással foglalkozó üzem. Az elnevezés arra utal, hogy 
a 150 évig ékszerekkel foglalkozó család – tanúsító rendszer híján – a 
bizalomra építette a vállalkozást, amit később az alkatrészgyártásban 
is fontosnak tartott. Indián és Amerikán kívül két német gyárban te-
vékenykedik a Sona Group, illetve tavaly novembertől már a polgári 
ipari parkban található üzemegység is felkészült a temérdek neves 
márka (személyautók, teherautók, mezőgazdasági és egyéb gépek) 
kiszolgálására precíziós kovácsolt kúp- és váltókerekekkel, futómű-
alkatrészekkel, és például motor- és erőátviteli alkatrészekkel.

A 4,2 milliárd forint volumenű beruházást Sunjay Kapur, vala-
mint Mocsár József gyárigazgató mutatta be. A főleg hideg és meleg 
kovácsolásra, valamint esztergálásra berendezkedett üzemet máris 
bővítenék szemcseszórással és hőkezeléssel, ami azt eredményezi, 
hogy a jelenlegi 40 után akár 130 főt is foglalkoztatnának, s 10 mil-
lió eurós forgalmat céloztak meg.
További növekedés

Dr. Szabó László miniszterhelyettes kiemelte, hogy az indiai be-
ruházások hatalmas sikereket hoztak, szinte a legnagyobbak voltak 
a hazai zöldmezősök között. Az indiai gazdaság 7-8 százalékos nö-
vekedését hangsúlyozta, amire mi is felcsatlakoznánk, így a magyar 
gazdaság akár 4 százalék fölötti növekedést is produkálhat – fogal-
mazott.

A Sona a polgári ipari park tulajdonosától, az InfoGroup cégcso-
porttól bérli az üzemcsarnokot, amit az 1,5 milliárd forintból épí-
tett, ehhez kormányzati támogatást is kapott – tudtuk meg. Tóth Jó-
zsef, Polgár első embere kiemelte az avatón, hogy a most ott dolgozó 
szakemberek fele polgári, s bízik abban, hogy a cég fel tudja tölteni a 
hamarosan létesülő további álláshelyeket elkötelezett, helyi-térségi 
munkavállalókkal. Ehhez a város sajátos csok-programját is igénybe 
lehet venni.

forrás:haon.hu
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2017. május 26-án ünnepélyes keretek között került átadásra a 
Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Móricz utcai épületének ud-
varán az új műfüves pálya. A létesítmény átadásán jelen volt Tasó 
László, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára, az MLSZ megyei 
szövetségének elnöke, dr. Tiba István országgyűlési képviselő, fej-
lesztési biztos, Tóth Lajos Árpád a Hajdúböszörményi Tankerületi 
Központ igazgatója, valamint Tóth József, Polgár polgármestere. 
Az ünnepélyes megnyitót és szalagátvágást követően, hat telepü-
lés – Balmazújváros, Görbeháza, Hortobágy, Polgár, Tiszacsege és 
Újszentmargita – iskoláinak U11-es csapata, labdarúgótornával 
avatta fel a 20x40 m-es pályát.

Ezúton is szeretném megköszönni Polgár Város Önkormányzatá-
nak, hogy költségvetési forrást biztosított a beruházás megvalósí-
tásához.

A pálya mellett az iskolaudvar is felújításra került, modern térkő 
burkolatot kapott, aminek anyagi fedezetét a Hajdúböszörményi 
Tankerületi Központ biztosította.

A testnevelés órák és a szabadidős programok így korszerű pályán 
és kulturált körülmények között valósulhatnak meg. Köszönjük!

Bene Lászlóné, intézményvezető

Műfüves pálya avatása  
a Polgári Vásárhelyi Pál Általá-
nos Iskolában

A tavalyi év sikeres kez-
deményezését folytatva az  
idén is ünnepélyes keretek 
között köszöntötték a  Start-
munka Mintaprogramban 
résztvevő édesanyákat. Az 
ötlegazda és egyben a ren-
dezvény szervezője Szabó 
Tiborné Eszter volt, aki 
megnyitó gondolataiban 
hangsúlyozta az édesanyák 

szerepét, fontosságát a családban és a társadalomban egyaránt.  
Eszter kérdésemre elmondta, hogy szeretne ebből a rendezvényből 
hagyományt teremteni, ezúton is kifejezni az édesanyák iránt érzett 
tiszteletet, egy kis apró figyelmességgel kedveskedni, örömet szerez-
ni a mindennapok egyhangúságában. 

Tóth József polgármester ünnepi köszöntőjében kitért arra, hogy 
az Anyák Napja a családi bensőséges ünnepek közé tartozik ugyan, 
de talán az egyik legnehezebb területen dolgozó édesanyák nem 
biztos, hogy kellő figyelmet kapnak családjuktól e jeles napon, ezért 
fontos biztatni őket, elismerni munkájukat ilyen szeretetteljes ün-
nepség keretében. A közfoglalkoztatási programban végzett munka 
fontosságára felhívva a figyelmet zárta köszöntőjét és jókívánságát 
tolmácsolta minden jelenlévő édesanya felé. 

Az ünnepi gondolatokat követően színvonalas kulturális műsort 
tekinthettek meg a meghívottak. A tehetséges fiatalok vers, illetve 
ének előadásaikkal megható pillanatokat szereztek a jelenlévők szá-
mára, míg a táncos produkcióval hangulatba hozva a közönséget 
önfeledt jókedv vette át az uralmat. A rendezvény végén a gyerekek 
virággal kedveskedtek az édesanyáknak. 

Adni és azzal örömet szerezni nagyon jó érzés. Így van ezzel Eszter 
is, aki koordinátorként nap, mint nap találkozik a közfoglalkozta-
tásban dolgozókkal, ismeri élethelyzetüket, gondjaikat, bajaikat és 
rá jellemző módon sajátjaként kezelve azt, próbál segíteni. Beszél-
getésünkkor kicsit meghatódva mondta el, hogy a rendezvény után 
mennyi elismerést és köszönetet kapott, mely csak továbbra is meg-
erősíti abban, hogy kezdeményezése sikeres és az mindenképpen 
folytatásra érdemes. Lelkes örömmel beszélt arról, hogy létrehozták 
a Polgári Roma Zene- és Tánccsoportot, melynek közel 30 tagja van 
és céljuk a roma kultúra fenntartása, megőrzése és továbbadása.  Ez-
úton is köszönetet mond azoknak a szülőknek, akik a fellépés szín-
vonalát segítve anyagilag hozzájárultak a csoport fellépőruháinak 
megvalósításához. Megköszöni az önkormányzatnak és az Ady 
Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézménynek a rendez-
vény megvalósításához nyújtott segítséget és támogatást. 

Molnár Jánosné, szerk. 

Anyák Napja –  
Köszöntöttük a Startmunka 
Mintaprogramban résztvevő 
édesanyákat 

Az elmúlt évben a Magyar Labdarúgó Szövetség által pályaépí-
tési programban kiírt pályázati lehetőséget igénybe véve döntött a 
Képviselő-testület a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Móricz 
úti intézményegység udvarán műfüves pálya megépítéséről, mely-
hez költségvetésében 7.794.951 Ft önrészt biztosított. Tette mindezt 
úgy, hogy már akkor ismert volt, hogy 2017. január 1-től az üze-

Pályázati úton, önkormányzati támogatással
meltetői feladatok ellátása sem fog a hatáskörébe tartozni, de szem 
előtt tartotta, hogy a projekt megvalósítsával elsődlegesen a polgári 
gyerekek kulturált sportolási lehetőségét teremti meg, illetve bővíti. 
A pálya elkészült, az udvar megújult és remélhetőleg a gyerekek él-
vezetes sportórákat töltenek el a létesítmény használatakor.

  Molnár Jánosné, szerk. 
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Ki ne ismerné a szódavizet, (más-
ként szikvizet), amely a mai korban 
retro-nak számító, hiszen 1826 óta 
van jelen Magyarországon, melynek 
gyártását Jedlik Ányos dolgozta ki. 
Ez a kitűnő szomjoltó szénszavas ital 
2013-ban hungarikumként bekerült a 
Magyar Értéktárba.

A frissítő szódavíz – 
Interjú Hornyák Vendel szikvízkészítővel 

Az elmúlt évtizedek alatt többször változott a gyártási előállí-
tási folyamata, a palackok anyaga és ha némileg csökkent is a 
népszerűsége, de a boltokban kapható széles ásványvíz választék 
sem tudta kiszorítani teljes mértékben a piacról. Ma is szívesen 
kortyolgatjuk, ha megszomjazunk, ihatjuk magában, vagy szörp-
pel keverve, sőt a fröccsnek egyszerűen elengedhetetlen adaléka. 
Megvásárolhatjuk, elkészíthetjük otthoni használatra kapható 
szódagyártó géppel vagy a régi patronos szódásszifonokkal, de 
talán a legtöbben magához a gyártóhoz járunk palackjainkkal, 
ballonjainkkal, amiket egyszerűen újra töltetünk. 
E szakma jelen van városunkban is, Hornyák Vendel, vagy ahogy 
csak legtöbben hívjuk „Vendi” készíti e üdítő folyadékot, mely-
nek apropójából kerestem meg.
– Hogyan indult a szikvízkészítő vállalkozás?
– 1995-ben sajnos engen is elért a munkanélküliség, így válta-
nom kellett. Az újsághirdetéseket böngészve láttam meg, hogy 
Szolnok mellett, Kőtelken szódagépet kínálnak eladásra, gon-
doltam megnézem. A megnézésből vásárlás lett, a kis műhely 
egész berendezésére sikerült alkut kötni, így átalakítva a garázst, 
1996-ban megnyitottam az üzemet. Az indulás nem ment zök-
kenő mentesen, hiszen akkor még működött Polgáron egy másik 
szikvíztöltő üzem is, így a vevőkör csak szépen lassan alakult ki.  
– Milyen gépek szükségesek a szódavíz előállításához? Hogyan 
készül a szódavíz?
– Egyáltalán nem bonyolult a technológiai eljárás. 
Az ivóvíz három szűrőn keresztül jut el a 120 lite-
res tartályba – biztosítva ezzel a megfelelő sterili-
tást – melyből szikvízkeverő szivattyú nyomja át 
a széndioxiddal megtöltött állóhengerbe. Ehhez 
van csatlakoztatva három munkahelyes szikvíz-
palack töltőgép, amely segítségével a kész termék 
belekerül a szódásflakonba. 
– Milyen szakmai tudás szükséges a szódagyártáshoz?
– A gépek üzemeltetése könnyen megtanulható, 
de hogy a szakképzettségem is meg legyen hozzá, 
2001-ben elvégeztem a szikvíz és szénsavas üdítő-
ital képzést. 
– Van kereslet a szódavíz iránt?
– Igen van, bár már nem olyan mértékben, mint 
a vállalkozás kezdetén. A keresletnek megfelelően 

módosítani kellett a nyitva tartási időn is, illetve már 10 éve csak 
másodállásban végzem ezt a tevékenységet.  
– Az ásványvíz megjelenése okozott negatív változást?
– Mindenképpen. Az üzletekben az ásványvizekből megjelent 
széles kínálat érezhetően negatív változást hozott. Több vásárló is 
átállt a viszonylag kedvező áron kapható ásványvízre, vagy meg-
tartva a szódavizet is, de nyilván ritkábban jön a palackokat újra 
töltetni. Sajnos a fajtájukban és ízükben sokrétű ásványvizekkel 
nem lehet felvenni a versenyt, de úgy gondolom, hogy aki szóda-
vizet szeretne inni, azt nem helyettesíti egy ásványvíz sem. 
– Hogyan lehet jellemezni a vásárlói kört? 
– A vevőkör mind számában, mind összetételében többször vál-
tozott az elmúlt 20 év alatt. Ma már inkább a lakosság számít 
fogyasztónak. Volt olyan időszak, amikor a cégek, a vállalkozá-
sok védőitalként biztosították a dolgozók részére a szódavizet, 
jellemzően ballonokba töltve. Ez is visszaszorult, hiszen nagyon 
sok cég megszűnt, vagy áttértek az italautomatákra. Ritkán, de 
előfordul, hogy egy-egy rendezvényre szörppel keverve rendel-
nek szódavizet üdítő italként.   
– A szakmában lévők majd mindegyike gyűjti a régi kort idéző 
szódás üvegeket, Önnek is van ilyen gyűjteménye? 
– Természetesen van egy-két régi darab, de gyűjteményről nem 

lehet beszélni. 
– Van-e olyan, amit vállalkozásában sikerként, 
esetleg kudarcként élt meg? 
Úgy gondolom, hogy ebben a szakmában túl 
nagy sikereket nem lehet elérni, de az minden-
képpen jó érzéssel tölt el, ha a vásárlóim vissza-
járnak, hiszen akkor jó ízűnek és minőségűnek 
találják a szódavizet. A hozzám járó emberek 
barátsága, kedvessége építőleg hat rám, úgy ér-
zem érdemes még csinálni. Amíg az egészségem 
engedi szolgálni szeretném a kedves vevőket. 
Tevékenységéhez jó egészséget kívánok és bízom 
benne, hogy még sokáig olthatjuk szomjunkat 
az Ön által készített szódavízzel. Köszönöm az 
interjút!

Molnár Jánosné, szerk. 
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A természet őrei

A Madarak és Fák Napját minden évben május  10-én ünne-
peljük. A megemlékezések célja, hogy különböző, a  természet 
védelmét hangsúlyozó programokkal, rendezvényekkel  felhív-
ják a figyelmet a természet megóvásának fontosságára. Hiszen, 
mindannyiunk érdeke, hogy  társadalmunk, különösen az if-
júság  egy olyan természetet óvó, felelősségteljes gondolkodás-
módot alakítson ki, mely elkötelezettséget vállal élővilágunk 
védelme mellett. 

Ezt a fajta attitűdöt erősítve szervezte meg 2017. május 12-én 
délelőtt az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár a tele-
pülés óvodásai és kisiskolásai számára a Gubanc, a virágmezők 
őre című interaktív meseelőadást. A Szegedi Látványszínház 
vidám tanmeséje nyomán a gyerekek megismerték Gubancot, 
a méhecskét és Vilmos Urat, a fáradhatatlan vakondot, az ő 
precíz és tervezett munkájukat, ezen keresztül pedig a szelek-
tív hulladékgyűjtés, és környezetünk kímélésének lehetőségeit, 
fontosságát. Az interaktív játékossággal, nevetéssel, zenével teli 
előadás a környezetvédelem mellett felhívja a figyelmet a rend-
szeres testmozgás, az egészséges táplálkozás, a tervezett pihenés 
szükségességére is.  

Az óvodások és a kisiskolások külön-külön előadásban te-
kinthették meg a mesejátékot, elősegítve ezzel az interaktivitás, 
a visszacsatolás lehetőségét, ami igazán nagy élmény volt a gye-
rekek számára. 

Péterné Kiss Petronella

A tavaszi rendezvények palettájának üde színfoltjaként egy nagy-
szerű előadást láthattak azok, akik 2017. május 6-án, szombaton 
este ellátogattak az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 
színháztermében bemutatásra kerülő hajdúnánási BOREKO Szín-
ház Születésnap című népies komédiájára.

Városunk önkormányzata lehetőség szerint igyekszik, teret adni, a 
szűkebb-tágabb régiónkban működő szervezetek, társulatok, együt-
tesek és egyéb kulturális tartalmú formációk bemutatkozásának. Így 
került meghívásra a BOREKO Színház, melynek vendégszereplése 
rendkívüli sikert aratott a polgári közönség körében.  A társulat két 
éve alakult lelkes, amatőr, de igen tehetséges színjátszók összefo-
gásával, akik az élet más-más területéről érkezve a művészbejárón 
kopogtatva próbálgatják szárnyaikat. A Születésnap című darabbal 
már több vastapssal zárult előadást tudhatnak a hátuk mögött. Si-
kerük és reményeik nem alaptalanok, hiszen amatőr mivoltukat 
meghazudtoló játékkal lepték meg a nézőket. A nagyszerű hangula-
tú komédiát, gördülékeny előadásmódjuknak köszönhetően, olyan 
profizmussal vitték színpadra, hogy a közönséget egy percre sem 
hagyták kizökkenteni az események sodrásából. Egyszerűen nem 
volt érzékelhető az előadó amatőrsége, az eljátszott karakter mö-
gött. Maga a darab is igazán felhőtlen szórakozást ígért. Koroknai 
Zoltán, a Színház vezetője és rendezője Baranyi Ferenc Lónak vélt 
mennyasszony című művét egészítette ki és írta át, úgy hogy az 
alaptörténet szituációját kibővítette, a szereplőket átnevezte, illetve 
újabb szereplőket hozott a meglévőkhöz. Így született meg ez a paj-
zán komédia, melyben a félreértésekre alapuló szituáció kiegészült 
a szintén klasszikusnak mondható megcsalt férj és a nagy szerelmi 
étkű, kikapós menyecske, a kalandéhes szerető, a bamba lovász és a 
vásárból igazságát kereső paraszt személyével. 

Aki nézőként itt volt, az igazán jól érezhette magát és reméljük, 
szívesen gondol vissza erre a végigkacagott estére.

Péterné Kiss Petronella

Félreértések komédiája

Az előző évek hagyományához híven az 
idén is sportnapot tartott május 1-jén a 
Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 
melyen mintegy 150 fő vett részt. A Városi 
Sporttelepen megrendezett kispályás labda-
rúgó programon 7 csapat versenget, mind-
annyian a győzelemért hajtva. A felnőttek 
csatája mellett a kisebbek különböző ügyes-
ségi feladatokban feszegethették határaikat, 
mutathatták meg, hogy ki, miben a legjobb. 
Amíg a sportnapon résztvevők sportol-
tak, versenyeztek, vagy éppen csak pihen-

Május 1. – Roma Sportnap
tek, közben az alkalmi szakácsok serényen 
szorgoskodtak az ebéd elkészítésén, mely 
az idén sertéspörkölt volt. A nemzetiségi 
önkormányzat elnöke elmondta, hogy egy 
igazán jól sikerült nap volt, melyen korosz-
tálytól függetlenül mindenki megtalálhatta 
a számára érdekes és szórakoztató prog-
ramot, egybekötve a pihenéssel. Kiemelte, 
hogy ezúton is megköszöni a Polgári Városi 
Sportegyesület támogatását a helyszín bizto-
sításáért.

Molnár Jánosné, szerk.
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Ovi Hírek – 
Ballagás az óvodában

Tandori Dezső: Óvodások ballagó-dala
Billegünk, ballagunk,
jó így körbejárni;
itt vagyunk meg ott vagyunk:
Tessék meg-megállni.
Mint a fűben a madár –
körülnéz és messze száll.

Billegünk, ballagunk,
mindent körbejárunk;
itt vagyunk meg ott vagyunk:
ez volt a mi házunk.
Megszerettünk, óvoda –
nem felejtünk el soha!

Elbúcsúztak az óvodától az iskolába készülő gyerekek. Jelképes 
ez a búcsú, hiszen a gyerekek zöme továbbra is jár óvodába, erdei 
óvodába. Mégis jelentős esemény ez kis életükben. Elhagynak egy 
megszokott környezetet, jól ismert társakat, csoportszobát, az ud-
var sokszor bejárt zeg-zugát, és a kedvelt, ronggyá játszott játékokat.  
Megválnak a megszokott felnőttektől, akikkel már egy rezdülésből, 
szemvillanásból, apró gesztusból értették egymást. Végiggondolva 
mindezt bizony nagy jelentősége van e búcsúzásnak. Íme ennek is 
eljött az ideje. Sokat gondolunk rátok kedves volt óvodások, sok si-
kert az iskolai élethez.

Icsu Ferencné intézményvezető

Ballagás a  
JAGSZI-ban

A középiskolai tanulmányok lezárásának ünnepi eseménye a 
Ballagás, amire az írásbeli érettségi és szakmai vizsgák előtti na-
pokban kerül sor. Így történt ez 2017. május 5-én iskolánktól 29 
fő gimnáziumi, 20 fő szakgimnáziumi és 18 fő szakközépiskolai 
diák vett búcsút. Erre a rendezvényre az iskola egész közössége 
már hónapokkal korábban elkezdte a készülődést: a búcsúztató 
osztályok elkészítették a ballagó tarisznyát, amivel útjukra bo-
csátják a végzősöket. A Ballagás reggelén megtörtént a ballagó 
osztályok osztálytermeinek, a folyosóknak a dekorációja: virág-
ba borultak a falak, padok, virágkeretet kapott a tábla, az ajtó és 
ablakok, egy napra a gyönyörű virágok elfeledtetik a diákokkal 
az iskolai tanórák komolyságát. Az alsóbb évfolyamokra járók 
szintén tevékenyen vették részüket a rendezvény sikeres lebo-
nyolításában. Az ünnepség elején az osztályok ballagási dalokat 
énekelve, a ballagási csokraikkal vonultak az osztálytermekből 
az udvarra, ahol az ünnepélyes búcsúztatásra került sor: a vég-
zősök átadták az iskolazászlót az alsóbb évfolyamnak, majd az 
iskolavezetés elköszönt az osztályoktól, amit a végzősök és a bú-
csúztató osztályok nevében elhangzó búcsúbeszédek követték. 
A végzősök maradandó emlékként fát ültettek iskolánk udva-
rán. Az eseményt ünnepi szavalat és ének tette még emlékeze-
tesebbé. A Ballagás alkalmával jutalmak átadása is történt leg-
kiemelkedőbb tanulmányi eredményt elért tanulóink részére, 
továbbá közösségi munkáért vehettek át diákok könyvjutalma-
kat. Ballagáskor mindenkit különös hangulat kerít hatalmába, 
sokan elérzékenyültek a megható eseményen. Természetesen 
az iskola nem lehet sikeres a szülők hozzájárulása, együttmű-
ködése nélkül. Ennek elismeréseként intézményünk a Ballagá-
son köszönetet mondott a szülőknek is. Az iskola történetében 
utolsó gimnáziumi osztály lufik eregetésével szimbolizálta a 
középiskolai diákévek végét. Ünnepélyünk végén az osztályok 
osztálytermeikbe vonultak, ahol elbúcsúztak osztályfőnöke-
iktől, akik útravalóul igyekeztek hasznos tanácsokkal ellátni a 
diákokat nem csupán a közelgő érettségi és szakmai vizsgákra, 
hanem felnőtt életükre vonatkozóan is.

Strubáné Fenyves Anita, mb. tagintézmény-vezető

Elsőáldozás –  
első találkozásom Jézussal

Ünnepi szentmise keretében május 28-án, vasárnap 10 hittanos 
gyermek vette magához Jézus Krisztus testét és vérét, a kenyér és 
bor színe alatt.

Az elsőáldozás nem a „leáldozás” alkalma, hanem kezdete az el-
mélyült Jézus és ember kapcsolatának. Keresztény életünk közép-
pontja a Jézussal való találkozás, melyet a gyerekek nagy izgalommal 
és örömmel vártak. Éppen ezért nem maradhatott el a kis menyasz-
szonyi ruha, s a fiúk öltönye sem, kifejezve azt az örömet és várako-
zást, amit ez az ünnep számukra és családjuk számára jelentett.

Hálás szívvel köszönjük mindenkinek, aki segített a felkészítés-
ben és az ünnep méltó megünneplésében.

Polgári egyházközség
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Suli Hírek
A május az általános iskolában a pályaavatásról, és a Zsongásról 

szólt elsősorban. 
Immár hagyományos módon ebben a hónapban rendezzük meg 

ezt a színes, látványos seregszemlét, melyen bemutatkoznak tehet-
ségköreink: verssel, tánccal, furulyával, énekléssel, sporttal, szín-
játszással. A felkészülés már jóval korábban megindul, s még az 
utolsó napokban is alakul, hiszen sok kis tehetségünk van, akik 
szívesen állnak közönség elé, de sajnos időhiány miatt nem fér bele 
minden a műsorba. Azt gondolom, idén is sikerült összeválogatni 
egy változatos, szórakoztató műsort. Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni fellépőnek, felkészítőnek, s minden háttérben segítőnek a 
közreműködését, hiszen egy nagyszabású műsor csak akkor lehet 
zökkenőmentes, ha összedolgozunk. Köszönjük! 

JAGSZI Hírek
HATÁRTALANUL! NAGYKÁROLYBAN

Iskolánk 22 tanulója a HATÁRTALANUL! program keretében le-
hetőséget kapott, hogy 5 napot töltsön Nagykárolyban. A cél, hogy 
a nagykárolyi Simion Barnitui Szakképző iskola diákjaival közö-
sen megismerkedjenek a város és környékének nevezetességeivel, 
és ebből egy kiadványt, illetve weblapot készítsenek közösen. Az 
utazást megelőzően, már a két iskola tanulói Polgáron találkoztak, 
hasonlóan 5 napig voltak nálunk a diákok az ősz folyamán. 

Rövid üdvözlés után a város felfedezésére indultunk. Első állo-
másunk a legfőbb nevezetesség a Károlyi Kastély volt. A belső tér 
után a gyönyörű parkot is bejártuk, majd utunkat a városban lévő 
emléktábláknál, szobroknál folytattuk. Felkerestük a Petőfi szob-
rot, Kaffka Margit szülőházat. 

Másnap az úti célunk Avasfelsőfalu volt. Megérkezve, mintha a 
Hupikék törpikék birodalmába érkeztünk volna, pedig csak XVII. 
századi házak voltak kiállítva. Bejárva a skanzent sok érdekes dol-
got láttunk, így például egy „mosógépet”, melyet a patakra építet-
tek, s főleg szőnyeg mosásra használják. A környékbeliek még a 
mai napig ide viszik a szőnyegüket kimosatni. Utunkat Szaploncára 
folytattuk. Kicsit morbid, hogy a temető a falu nevezetessége, de 
itt különleges fejfákat helyeznek el. A napot Máramarosszigeten 
folytattunk, ahol a Terror házát néztük meg. Mire hazaértünk, már 
a románok által készített jellegzetes étel a miccs várt bennünket. 
Nagykárolyban és környékén sok sváb származású ember él, akik 
magukkal hozták jellegzetes ételüket a strudlit. A harmadik napot 
Nagybányán a Planetáriumban kezdtük. Innen Petőfi nászútjának 
helyére, Koltóra utaztunk. A Teleki kastély nagyon leromlott álla-
potban van. Az érzés, amit itt megéltünk feledhetetlen. Ott állni és 
járni, ahol előttünk nagy költőnk, Petőfi is volt közel 200 éve nem 
mindennapi. Láttuk ugyanazt a táját, amiről ihletet kapott néhány 
verséhez. Megérintettük azt az asztalt, ahol a Szeptember végén 
című versét is írta. Nem mindenkinek adatik meg ez a lehetőség! 

A negyedik nap Erdődre utaztunk. Az erdődi várat most újították 
fel. Meg tudtuk nézni, hogy hol kötött házasságot Petőfi és Szendrei 
Julia A kápolna, ahol mindez történt, ma üresen áll, de az oltárt 
is láthattuk, igaz nem itt, hanem a püspöki palotában, ami Szat-
márnémetiben található. Az utolsó nap Adyfalvára utaztunk, ahol 
Ady szülőházát és egykori lakhelyét kerestük fel. Örültünk, mert 
neves magyarjaink emlékhelyeinek nagy része már fel van újítva 
és odafigyelnek rá. 

A délután hamar elérkezett és búcsút kellett venni egymástól. 
Nem is volt ez annyira könnyű. Nem is gondoltuk, hogy ennyire 
mély barátságok fognak születni. Nemcsak a diákok, hanem a kísé-
rő nevelők között is.  Nagyon jó volt ez a két hét együtt, és remél-
hetőleg folytatás is lesz.

Gulyásné Lovász Mária

Ebben a hónapban is versenyeztünk:
Megyei Természet- és környezetvédelmi versenyen, Hajdúbö-

szörményben járt iskolánk 5 csapata.
Eredményeik: II. helyezett: Csuhai Zoltán, Matócsi Bendegúz, Tö-
rök Márton 3.c
V. helyezett: Kindla Aida Magdolna, Magera Laura, Nagy Tímea 
Zsófia 3.c Felkészítő: Zsipi Gyuláné
VIII. helyezett: Birkás Alexa, Petrik KIara, Tóth Edina Szilvia 3.a 
Felkészítő: Vitányiné Struba Rita
VII. helyezett: Hangyák csapata: Szabó Enikő, Mézes Lizandra, 
Mecsei Sára 5.a
V. helyezett: Vásárhelyi csapat: Molnár Petra, Gyüge Vanda, Vitos 
Zsófia 7.c Felkészítő: Pető Erika

Május 19-én Miskolcon jártunk három versmondónkkal a IV. La-
katos Menyhért Szavalóversenyen.
A festői környezetben – Miskolctapolcán – színvonalasan megren-
dezett versenyen Siroki Viktória 5.c osztályos tanuló I. helyezést ért 
el. Felkészítője: Petrikné Sereg Ildikó
Szilágyi Virág 5.b és Szilágyi Magdolna 8.a osztályos diákunk is 
elismerésre méltóan szerepelt. Felkészítőjük: Szarvasné Joó Anikó

A jó idő beköszöntével isko-
lánk tanulói elindultak kirán-
dulni. Hagyományainkhoz 
hűen egy-egy évfolyam indul 
útnak.
Az első évfolyam b és c osz-
tálya Poroszlóra látogatott a 
Tisza-tavi Ökocentrumba. 
A kisdiákok jó időben, jó 
kedvvel ismerkedtek az új 
dolgokkal.

Petrikné Sereg Ildikó
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Akiket május hónapban 
újszülöttként köszöntünk:

• Rézműves Bence
• Farkas Sándor Kristóf

• Kuruc Lia

Május hónapban  
házasságot kötött:

• Tanyi Katalin - Vígh Zoltán
• Kocsis Nikolett Alexandra -  

Tóth István Ferenc
• Szekeres Mónika - Polgári Zoltán

• Kiszely Petra - Dobó Viktor
• Varga Kitti - Huszár Norbert
• Beri Irma - Váradi Gusztáv

• Póser Judit - Rácz Attila

Akiktől részvéttel  
búcsúzunk:

• Vámosi László, élt: 62 évet
• Dobos Antal, élt: 85 évet

• Vámosi Albertné szül.: Polonkai 
Piroska, élt: 93 évet

• Dobrova Ferenc, élt: 83 évet
• Tállai Bertalan, élt: 87 évet

• Zöldi Albert, élt: 72 évet
• Buttyán Irén, élt: 91 évet

• Kalmár László, élt: 77 évet
• Oláh Lászlóné szül.: Mervó Piroska, 

élt: 90 évet
• Sándor József, élt: 82  évet

 Anyakönyvi HírekSport Hírek – 
Kajak-Kenu Világkupa 2017 Portugália

Örömmel adunk számot minden olyan 
eseményről, amelyben valaki kiemelkedőt 
ér el, teljesítményére büszkék lehetünk, 
tettével, cselekedetével öregbíti városunk 
hírnevét. 

Béke Kornél sportteljesítményéről, a ka-
jak-kenu sportágban eddig elért nívós ered-
ményeiről már olvashattak újságunkban a 
Kedves Olvasók, de most ismét egy említés-
re érdemes sportteljesítményt ért el e polgá-
ri fiatal, melyről számot adunk. 

A 2017. május 19-21. között Portugáliában Montemor-O-Velhoban megrendezett Kajak-
Kenu Világkupán, Béke Kornél a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület ifjú-
sági világ-, és Európa-bajnok kajakosa debütált élete első felnőtt Világkupa futamán. Az itt 
elért eredményekről, valamint az átélt élményekről kérdezve Kornélt az alábbiakat tudtuk 
meg: „A felnőtt válogatottban 18 évesen bemutatkozni hatalmas élményt és óriási motivációt 
jelentett, hiszen olyan kiváló sportólókkal voltam egy csapatban akiktől rengeteget tanulha-
tok. A csapatban ott pl. a háromszoros Olimpiai bajnok Kammerer Zoltán, vagy a kétszeres 
Olimpiai bajnok Fazekas-Zur Krisztina is. A Riói Olimpia óta ez volt az első világverseny, 
ahol a sportág legjobbjai találkozhattak. Évente 3 világkupa futamot rendeznek, melynek idei 
első állomása volt a portugáliai futam. Engem 500 méteren egyes és négyes hajóban neve-
zett a szövetségi kapitány. Edzőmmel Betlenfalvi Istvánnal azt a célt tűztük ki, hogy mindkét 
számban harcoljam ki az „A” döntőbe jutást. Nos, ez sikerült is, végül egyéniben 8., négyesben 
a hatodik helyezést szereztem meg. Ráadásul a középfutamban, - ahol kivételesen nem volt 
erős  a szél – igazán jól ki tudtam evezni magam és meg is nyertem ezt a futamot. Örülök 
ennek az eredménynek, hiszen a világ legjobb kajakosaival versenyezhettem együtt, és úgy 
érzem újra léptem egy fontos lépcsőfokot a sportpályafutásomban! Az egyes után a K4 500 
méteren három UTE-s versenyző előtt eveztem a négyesben. Az elért 6. helyezésünket azért is 
értékelhetjük nagyra, mert még sohasem eveztünk így együtt, ezen a versenyen ültünk össze 
először.  Szemben a másik magyar egységgel, akik már 2012-ben a Londoni Olimpián meg-
szerzett ezüstérmükkel is bizonyították összeszokottságukat. Ők egyébként a harmadik helyen 
végeztek a döntőben. Most már újra itthon hazai vizeken és Győrben folytatom a felkészülést, 
hiszen a következő megmérettetés június 08-10. között az U23-as Európa-bajnoki válogató 
verseny lesz, ahol a Grabopast-Győr versenyzőjével Mozgi Milánnal indulok 500 és 1000 mé-
teren párosban.”

További sikereket kívánva gratulálunk a kiváló teljesítményhez és az elért eredményhez. 
Szép volt Kornél!

szerk. 

Gyermeknap
„Miénk a ház!” Ezen gondolat jegyében 

nyitotta meg városunk gyermekei előtt te-
reit az Ady Endre Művelődési Központ és 
Könyvtár május 28-án, vasárnap  Gyermek-
napon.  

A világ különböző részein eltérő idő-
pontokban ünneplik a gyermeknapot. Ha-
zánkban május utolsó vasárnapja az a nap, 
amikor a gyermekeké a főszerep. Ilyenkor 
mindenhol igyekeznek egész napos, szóra-
koztató programokkal kedvezni a legkiseb-
beknek. 

Az Ady Endre Művelődési Központ és 
Könyvtár az előcsarnokban családi kézmű-
ves játszóházzal,  a színházteremben a Csi-
ribiri Együttes koncertjével, mazsorett nyílt 
órával, filmklub foglalkozással, a könyvtár-
ban pedig mesefészekkel várta a gyerekeket. 

Egy különleges, nem mindennapi lehe-
tőséget is kaptak a csemeték:  fantáziájuk 
szerint díszíthették meg rajzaikkal a szín-
házterem bejáratának központi falát. Ter-
mészetesen, ez volt az egyik leginkább várt 
program, hiszen a tudat, hogy ott hagyhat-
ják kezük nyomát egy közösségi intézmény 
falán,  igen nagy izgalommal töltötte el őket. 
A Polgári Mazsorett és Táncegyüttes jóvol-
tából a kislányok részesei lehettek a tánc-
próbának és elsajátíthatták a botforgatás és a 
pomponozás technikájának alapjait. A csa-
ládi játszóházban sok szép kézműves munka 
született: gyöngypókok és pillangók hada, 
nyári fotókra váró spatula képtartók, könyv-
jelzők a szünidei olvasmányokhoz, mutatós 
Minnie egeres ceruzatartók és tészta hasú 
bohócok. A Csiribiri Együttes színvonalas, 

interaktív  gyermekkoncertje mozgalmassá-
gával és  vidámságával egyaránt elvarázsolta 
a gyermekeket és szüleiket. A könyvtár olva-
sóterme is a mesék birodalmává alakult erre 
a napra, s a játékos mesefoglalkozásokon a 
kisebbek anya, apa vagy a nagyi biztonságos 
ölelésében kalandozhattak a fantázia végte-
len  világában. A nap folyamán a gyerekek 
szerencsejegyeket gyűjthettek a különböző 
programállomásokon, melyek kisorsolásra 
kerültek és Fortuna kegyeltjei az élménye-
ken kívül egy-egy ajándékcsomagot is ma-
gukkal vihettek.

Bízunk benne, hogy az általunk kínált szí-
nes és szórakoztató programok között, min-
denki talált számára tetszőt és sok gyermek 
napját sikerült kicsit szebbé tennünk. 

Péterné Kiss Petronella
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Kék Hírek

Az internet ma már az életünk része és 
ezt a szélhámosok is tudják. A gyanútlan 
felhasználókat legtöbbször online aukciók 
során éri kár, míg leggyorsabban a „nigé-
riai ajánlatként” ismert átverés terjed. 

A legtöbb eljárás tárgya hirdetési olda-
lakon feladott, ingóságok (elektronikai 
eszközöktől kezdve babakocsin át a trak-
tor gumiabroncsig terjedő a termék skála) 
értékesítésével kapcsolatos hirdetés fel-
használásával elkövetett csalás. Az elköve-
tő eladásra kínálja a kérdéses ingóságot és 
a vételár előre utalását kérve ígéri annak 
megküldését. A sértett átutalja a megadott 
bankszámlára a vételárat, de az árut nem 
kapja meg, vagy kap egy csekély, esetleg 
teljesen értéktelen tárgyakat tartalmazó 
küldeményt.

Bankszámlára utalás helyett alkalman-
ként utánvéttel való megküldésben is 
megállapodnak a felek, de a kézbesített 
postai csomag nem a megállapodás sze-
rinti tárgyat, hanem értéktelen eszközöket 
tartalmaz. Ezen elkövetési módnál jobb 
esély van a kármegtérülésre az utánvét 
összegének visszatartásával és lefoglalá-
sával, amennyiben a sértett kellő időben 
feljelentést tesz a cselekmény miatt. 

A második fő elkövetési forma a mun-
kavégzési lehetőséget (elsősorban külföldi 
munkát) kínáló, valótlan hirdetések inter-
netes oldalakon való közzététele. Ezekben 
az esetekben jól fizető állást ígérnek a sér-
tetteknek több-kevesebb közvetítői jutalék 
ellenében, de van olyan eset is, hogy pl. a 
szállásdíj megelőlegezésére hivatkozva is 
kérik akár több tízezer forint vagy annak 
megfelelő valuta megküldését, átutalá-
sát. A későbbiek során azonban a sértett 
semmilyen munkalehetőséghez nem jut, a 
legtöbb esetben a pénz megküldését köve-
tően fel sem tudja venni a kapcsolatot a 
hirdetővel.

Körültekintően járjunk el az interneten 
történő bankkártyás vagy egyéb elektroni-
kus fizetés esetén is, mivel nem tudhatjuk, 

hogy bankkártyánk adatai kinek a birto-
kába kerülnek, esetleg a legális kereskedő 
oldalról (annak „feltörésével”) ki szerzi 
meg ezen adatokat.

A legtöbb bank már kínál egyszer hasz-
nálatos elektronikus bankkártyát (virtu-
ális kártyát) vagy interneten használható 
e-számlát. Ennek lényege, hogy nem a 
mindennapi használatban lévő kártyánk 
adatait adjuk meg vásárlásnál, hanem 
csak egy virtuális számot, ami csak az 
adott tranzakcióra él, adott összeggel. 
Másik módszer lehet, hogy az e-számlá-
ra csak az adott vételárat utaljuk, és arról 
fizetünk nem a folyószámlánkról. Így ha 
meg is szerzik az adatokat, már nem lesz 
rajta pénz, nem tudják leemelni. Ezen le-
hetőségekről érdeklődjenek számlavezető 
bankjuknál.
Mire figyeljen internetes vásárláskor?
• Jellemzően a csalók el akarják kerülni az 

alku során, hogy személyes átvételre ke-
rüljön sor, úgy alakítják a dolgot, hogy 
a vevő a postázást válassza. Ily módon 
nem tudja előre megtekinteni az árut, 
azt képen láthatja, sok esetben valamely 
online katalógusból kimásolva. 

• Az „eladó” ragaszkodik a vételár előre 
történő átutalásához.

• Az utalást követően a hirdető az oldal-
ról eltűnik, megadott elérhetőségein 
nem lehet elérni.

• Az áru túlzottan olcsó, és erre nem tud 
valós magyarázatot adni.

• Amennyiben webáruházból vásárol, 

Polgár Város Önkormányzatának Lapja
Megjelenik havonta 3.100 pld-ban, minden hónap 10. napján.

Lapzárta: minden hónap 1-jén.
Felelős kiadó: Polgár Város Önkormányzata • Megbízott szerkesztők: Molnár Jánosné, Takács Károlyné, Kacsándi Bence · 52/573-510 ·  

• Hirdetés: 52/573-510 · polgartarshavilap@gmail.com • Grafika, tördelés, nyomda: Reproprint Kft. · Tiszaújváros, Tisza  út. 2. 
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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, 
grafikai megjelenése a szerkesztőség szellemi terméke, tulajdona, mindennemű felhasználása csak a szerkesztőség előzetes írásos hozzájárulása esetén lehetséges!

keresse azon weboldalakat, amelyek 
https://-sel kezdődnek (az „s” jelentése 
secure vagyis biztonságos) és amelyek 
címe után egy „lakat” ábra, ikon is talál-
ható.

Mit tehet a saját védelme érdekében?
• Lehetőség szerint soha nem utaljon elő-

re pénzt idegennek! 
• Figyeljen a gyanús jelekre, főként a fenti 

felsorolásban szereplő körülményekre, 
és jelentősebb összegű vásárlás esetén 
mindenképp ragaszkodjon a személyes 
átvételhez. 

• Lehetőség szerint válasszon lakóhely-
éhez közeli eladót, a csalók gyakran vá-
lasztanak távoli, nehezen elérhető tele-
pülést a hirdetés helyszínéül, hogy még 
véletlenül se jusson eszünkbe elutazni 
az áruért.

• Átvételékor ellenőrizze le a terméket, 
figyeljen a rejtett hibákra, és ezután fi-
zessen.

• Amennyiben mégis becsapták, tegyen 
feljelentést csekély kár esetén is, ugyan-
is ilyen csalásokat általában sorozatban 
követik el, és ez minden esetben bűn-
cselekményt képez.

• Érdemes a feljelentéshez csatolni az 
ügylet során keletkezett összes digitális 
lenyomatot: csetelés, levelek, a képer-
nyőképek (print screen) kinyomtatásá-
val, valamint az utalás bizonylatát, és a 
csaló bankszámlaszámát. 

Forrás: http://bunmegelozes.eu
Monoki Viktor r. alezredes, őrsparancsnok

Akikkel soha nem találkozunk – A virtuális világ láthatatlan csalói  

Tisztelt Mezőgazdasági Termelő!
Felhívom a figyelmet hogy amennyiben 

vetésterületükön 2016. év állapotához ké-
pest vetésváltás történt ( más vetéskultúra 
került a területekbe) úgy minden esetben 
az őstermelői nyilvántartásba fölül kell 
írni a 2017. évi vetésszerkezetet illetve a 
várható termésmennyiséget. Amennyi-

ben a változás bejelentése elmarad, úgy 
értékésítés esetén a fölvásárló megtagad-
hatja a termény fölvásárlását. Kérem, hogy 
az őstermelői kártya fölülírását 2017. júni-
us hónapban tegyék meg.

Makó László, falugazdász
  +36 20/498-8887
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Tartalékosokat vár  
a honvédség

Tartalékos katonákat toboroz a Magyar Honvéd-
ség a nemrégiben útjára indult új szolgálati forma, 
az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszerbe. A 
honvédség mindazok jelentkezését várja, akik elköte-
lezettek, és tenni szeretnének saját lakókörnyezetük 

biztonságáért.

A rendszerhez bárki csatlakozhat, aki elmúlt 18 éves, 
büntetlen előéletű és legalább általános iskolai vég-
zettséggel rendelkezik. A területvédelmi tartalékos 
szolgálatra azok is jelentkezhetnek, akik civil foglal-
kozásuk vagy iskolai tanulmányaik mellett szeretnék 

kamatoztatni tudásukat országunk védelmében. 
Bővebb felvilágosítás kérhető az alábbi elérhetőségen: 

MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó  
Parancsnokság

2. Katonai Igazgatási Központ
4026 Debrecen, Péterfia u. 58/A
Tel.: 52/314-200, 06 30/815-0998

Magyar Honvédség

Védőnői  álláspályázat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

területi védőnő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott 

idejű – várhatóan 2019. november 19.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Pályázati feltételek:
• Főiskola, Egészségügyi Főiskolai karon szerzett védőnői oklevél

• védőnői munkakörben – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó szakmai önéletrajza,

• a kiírásnak megfelelő szakmai végzettséget igazoló dokumentu-
mok másolata,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak  
postai feladóvevénye)

• hozzájárulás a pályázat elbírálásban résztvevők betekintési  
jogához.

A munkakör betölthető: 2017. július 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 16. 13 óra

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 22-ig.
A pályázati kiírással kapcsolatosan bővebb információ kérhető az 

52/573-511-es telefonszámon.
Polgármesteri Hivatal



Az ajánlat 2017. május 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási 
területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 
digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői jogviszony 
határozott időn belüli felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési 
kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, 
e-számlával, technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

Invitel Pont: Tiszaújváros, Szent István út 1/A. Tel.: (06 49) 887 031

Mifelénk a neten is horogra 

akadhat különlegesség

HAVI

4 890
FORINTÉRT

INTERNET, TÉVÉ ÉS TELEFON 
EGYÜTT, TRIPLA CSOMAGBAN

(fizetett hirdetés)


