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Városházi Hírek
Nevelési év értékelése

Beszámoló az elmúlt évi munkáról 

A Képviselő-testület 2017. június 22-ei 
ülésén  adott számot az elmúlt nevelési év-
ben végzett munkáról a Napsugár Óvoda 
és Bölcsőde, illetve nyújtott tájékoztatást az 
elkövetkező nevelési év beindításáról. Az in-
tézmény alapellátási körében a 2-7 éves gyer-
mekek napközbeni ellátásáról, fejlesztéséről 
gondoskodik, melyet az intézmény 9 óvodai 
és 1 bölcsődei csoport szervezésével biztosít. 
Az elmúlt nevelési évben az óvodás és böl-
csődés korú gyermeklétszám összesen 275 
fő volt. A pedagógiai munkát 18 fő óvodape-
dagógus, 2 fő bölcsődei kisgyermeknevelő, 3 
fő pedagógiai asszisztens, 9 fő szakképzett 

pedagógiai munkát segítő munkatárs és 1 
fő bölcsődei kisegítő látta el.  Tapasztalható, 
hogy a településen sok a hátrányos helyze-
tű gyermek, ezért az intézmény továbbra is 
kiemelt figyelmet fordít a hátránykompen-
zálásra és az esélyegyenlőség kezelésére. Az 
óvoda eszközellátottsága, tárgyi felszereltsé-
ge megfelel a pedagógiai programban leírtak 
megvalósításához. Az intézmény továbbra is 
megfogalmazta, hogy a 2017/2018-as nevelé-
si év előkészítésénél is nagy kihívást jelent a 
jelenleg indítható csoportok figyelembevé-
tele mellett a 2015. szeptember 1-vel életbe 
lépett kötelező óvodáztatás bevezetése, mivel 

az óvoda már a nevelési év megkezdésekor 
túllépi a törvény által megengedett 25 fős lét-
számkeretet. A probléma megoldására a kép-
viselő-testület a köznevelési törvényben fog-
lalt jogkörében engedélyezte az elkövetkező 
nevelési évben is az óvodai csoportlétszám 
maximális férőhelyének 20%-al történő nö-
velését. Az óvodai magas csoportlétszám 
csökkentésére újabb két óvodai csoport ki-
alakítása jelentene megoldást, melyre vonat-
kozóan az önkormányzat két pályázatot is 
benyújtott, melyek ezidáig nem kaptak ked-
vező elbírálást.

Molnár Jánosné, szerk.

Hagyományosan a júniusi ülésen is-
mertették 2016. évi tevékenységüket, a 
működésből származó kötelezettségeket, 
a részesedések alakulását az önkormány-
zat többségi tulajdonában lévő gazdálkodó 
szervezetek. 

Törvényből fakadó kötelezettségük ez, 
hiszen a testület így gyakorolja a tulajdonost 
megillető jogokat, és számoltatja be a gaz-
dasági társaságot a feladat ellátására adott 
vagyonnal való felelős és rendeltetésszerű 
gazdálkodásról.

Elsőként a 2011-ben megnyílt Járóbeteg 
Szakellátó Központ működéséről nyúj-
tott tájékoztatást Kiss Ilona, a PÉTEGISZ 
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, aki elmond-
ta, hogy az egészségügyi intézmény 16 
szakrendelés mellett 6 egyéb ellátási forma 
biztosítását nyújtja a gyógyulásra szoru-
lók részére. A szakrendelő kihasználtsága  
Polgár tekintetében 100%-os, de a töb-
bi 7 (Folyás, Görbeháza, Újszentmargita, 
Tiszacsege, Újtikos, Tiszagyulaháza, Ti-
szadob) tulajdonos önkormányzat lakos-
sága is jelentős mértékben veszi igénybe a 
szolgáltatásokat. Ismert és tudott problé-
maként érintette a Zrt. vezetője a kardioló-

giai szakrendelés hosszú várakozási idejét, 
ami elsőként bekerülő beteg esetében 175 
nap. Megoldást jelentene a szakrendelés óra-
számának a növelése, de mivel az intézmény 
maximálisan kihasználta az engedélyezett 
óraszámot, így az csak más szakrendelés 
óraszámának a csökkentése terhére valósul-
hatna meg, és még akkor is problémaként 
jelentkezne a szakorvos hiány. Pillanatnyi-
lag megoldást jelenthet, ha az érintett beteg 
a belgyógyászati szakrendelés szűrése után 
jut el a kardiológiai vizsgálatra.  

Az önkormányzat által ellátandó kötelező 
feladatok közé tartozik a köztemető fenntar-
tása és üzemeltetése, melynek végrehajtásá-
ra a KORPUSZ 93’ Kft. kapott megbízást, 
aki szintén beszámolt az elmúlt évi tevé-
kenységről.  Zlehovszky István ügyvezető a 
képviselő-testületi ülésen elmondta, hogy a 
lehetőségekhez képest próbálják a szolgálta-
tás színvonalát növelni az árak megtartása 
mellett. Nagy gondot fordítanak a temető 
tisztántartására, rendezettségének megőr-
zésére is. Pozitívumként említette a 2015-
ben elkezdett sírhely újraváltási kampány ha-
tására elért eredményt. A köztemetőkről és a 
temetkezések rendjéről szóló önkormányzati 
rendelet határozza meg a temetési helyekért 

fizetendő megváltási, illetve újraváltási díjat. 
Ennek alapján sírbolt esetén 60 év, sírhely, ur-
nafülke, urnasírhely, urnasírbolt esetén 30 év 
elteltével ismételten a temetési hely típusának 
megfelelően meghatározott újraváltási díjat 
szükséges megfizetni. Problémaként érin-
tette az utóbbi időben megnövekedett virág-
lopást, melyre próbálnak fokozott figyelmet 
fordítani, annál is inkább, mivel ismert e cse-
lekményre hajlamos elkövetői kör. 

Négy évvel ezelőtt kezdte meg működését 
a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet, és 
Kapin Albert elnök örömmel adott arról tá-
jékoztatást, hogy az alacsony létszám mellett 
a tavalyi évben sikerült profitot termelniük. 
Ehhez nagyban hozzájárult a volt Vágóhíd 
melletti területen végzett  erdőgazdálkodá-
si tevékenység, melynek újra telepítésébe az 
időjárás is beleszólt, ennek következménye, 
hogy a makktermés, – ami vetőmagként 
szolgált volna – nagyon gyér volt és így hiány 
keletkezett a piacon. Ígéretük szerint az új-
ratelepítés ősszel befejeződik, vagy vetőmag 
ültetéssel, vagy facsemeték telepítésével. 

A képviselő-testület mindhárom gaz-
dasági szervezet beszámolóját elfogadta és 
egyben elismerte a végzett munkát. 

Molnár Jánosné, szerk. 
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Városházi Hírek

Februári számunkban adtunk 
arról tájékoztatást, hogy az Ady 
Endre Művelődési Központ és 
Könyvtár intézmény megüresedett 
igazgatói posztjára kiírt pályázati 
eljárást a Képviselő-testület ered-
ménytelennek nyilvánította, és 
ezzel egyidőben a feladatellátással 
megbízta Ferenczné Fajta Mária in-
tézményvezető-helyettest. Jogsza-
bályi előírásnak megfelelően, ered-
ménytelen pályázati eljárás estén, 
a pályázati kiírást 90 napon belül 
meg kell ismételni. Jelen pályázat 
benyújtási határideje 2017. május 
24-e volt, melyre két személy nyúj-
totta be pályázatát, melyek közül 

időközben az egyik pályázó visszalépett. A képviselő-testületi döntést 
megelőzően a pályázatot véleményező szakértő bizottság megállapí-
totta, hogy Bíró István pályázata a pályázati kiírásban megfogalma-
zott feltételeknek megfelelő, így a személyes meghallgatást követően a 
képviselő-testület bizalmat szavazott Bíró Istvánnak és határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszonya mellett megbízta az Ady Endre 
Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátására 5 
éves időtartamra, 2017. július 1-től 2022. június 30-ig. 

Az újonnan megválasztott igazgató vezetői programjáról, szakmai 
céljairól, törekvéseiről lapunk következő számában olvashatnak a 
Tisztelt Olvasók. 

Molnár Jánosné, szerk. 

Kinevezett igazgató az 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár élén

Közfoglalkoztatás –  
Járdaépítés és csapadékvíz  
elvezető árkok felújítása

Polgár Város Önkormányzata 2017. évben a Járási Startmunka 
Mintaprogram keretén belül a ”Polgár csapadékvíz-hálózatának kar-
bantartása – 2017”, valamint a „Belterületi közutak karbantartása – 
2017” elnevezésű programok célkitűzései között szerepel közel 1500 
m járdaszakasz teljes felújítása, valamint ehhez kapcsolódó csapa-
dékvíz elvezető árkok kiépítése és felújítása. Az említett programok 
megvalósítási helyei között prioritást élvez az Ady Endre utca két ún. 
„zsákutcája”, ahol a járda állapota erősen amortizálódott, valamint az 
utca vízelvezetése nem megoldott. Továbbá, megoldásra vár a Gábor 
Áron utca szikkasztó rendszerű csapadékvíz elvezető hálózata, ahol 
az évek óta feliszapolódott mederfenék, valamint a nem megfelelő lej-
tési viszonyok következtében egyes helyeken pangó víz alakult ki. A 
kialakult helyzet megoldását az érintett utcaszakaszok újra szintezése, 
előregyártott medertálcák kihelyezése, valamint kapubejárók átere-
szeinek cseréje oldhatja meg. Az említett építési és felújítási munká-
latok tervezett befejezése 2017. július vége. Megjegyzem, hogy a nem 
megfelelő mederszintek és az azt követő kapubejárók ráépítései, va-
lamint a szennyvízhálózatra való rákötések mind-mind több és több 
kihívások elé állítanak minket. 

Ezúton kérem a Tisztelt lakosokat, hogy a vízelvezetőkkel, valamint 
járdafelújítással kapcsolatos bejelentéseiket legyenek szívesek írásban 
benyújtani, illetve eljuttatni a Polgári Polgármesteri Hivatal Műszaki 
Irodájához, vagy e-mailben a varosfejlesztes@polgar.hu címre.

Német Máté, műszaki irodavezető

Gyors és hatékony tűzoltás
Június 17-

én az esti 
órákban tűz-
oltók sziréná-
jára figyelhet-
tünk fel, akik 
az Ipari Park-
ban működő 
G u m i é g e t ő 
E r ő m ű b e n 
bekövetkezett 
tűzesethez vo-

nultak. A két éve működő erőműben nem ez volt az első tűzeset, mely-
nek forrása most is a szállítószalagon lévő gumianyag volt, melyről a 
lángok az épületre is átterjedtek. A tűzoltóegységek Tiszaújvárosból, 
Mezőcsátról, Miskolcról, Hajdúnánásról indultak nagy erőkkel a 
helyszínre, illetve a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a 
katasztrófavédelmi mobil labor is kiérkezett – tudtuk meg Tóth József 
polgármestertől, aki a polgármesteri jelentés keretében nyújtott bő-
vebb tájékoztatást a lakosság számára. Az egységek négy vízsugárral 
oltottak, így a gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően sike-
rült megfékezni a tüzet. Az épületben jelentős anyagi kár keletkezett, 
de szerencsére személyi sérülés nem történt. A kedvező széljárásnak 
köszönhetően a felszabaduló füst nem veszélyeztette városunk lakos-
ságának egészségét, illetve a mérési adatok sem jeleztek károsanyag 
kibocsátást.  

Molnár Jánosné, szerk.

Miniszteri elismerés

Icsu Ferencné, a Napsugár 
Óvoda és Bölcsőde intéz-
ményvezetője kiemelkedő 
óvodapedagógiai munkájáért 
a miniszter által adományoz-
ható Brunszvik Teréz-díjat 
vette át a Zeneakadémián a 
Pedagógus Nap alkalmából  
megrendezett ünnepségen. 
Az emberi erőforrások mi-
nisztere által alapított elis-
merés a miniszter feladat- és 
hatáskörébe tartozó, illetve 
az azt támogató területeken 
végzett kiemelkedő, illetve 
magas színvonalú szakmai 
tevékenységért adományoz-

ható. Brunszvik Teréz magyar grófnő volt, az első magyarországi 
óvodák megalapítója. Icsu Ferencnét, a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 
Közalkalmazotti Közössége terjesztette fel a kitüntető díjra, melynek 
átvételéhez Tóth József polgármester is gratulációját fejezte ki a kép-
viselő-testületi ülésen. 

Molnár Jánosné, szerk.
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A Polgári Mazsorett és Táncegyüttes június 2-án tartotta 4. 
táncestjét az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár szín-
háztermében.

A rendezvényt Struba József képviselő-testületi tag, a Humán-
feladatok és ügyrendi bizottság elnöke nyitotta meg. Az est fo-
lyamán a hazai csapat mellett bemutatkozott még vendégként a 
tiszaújvárosi Derkovits Felnőtt Majorette csoport és a Fitt-Dance 
Tánccsapat is. A három tánccsoport visszarepítette a nézőket az 
időben, egészen a ’60, ’70, ’80, és ’90-es évek zenéire táncoltak a 
lányok és a fiúk is. Fergeteges este volt. Az éves munkájukat a gye-
rekeknek egy-egy névre szóló mazsorett bottartóval, tornazsákkal 
köszöntem meg. Köszönjük Tóth József polgármester úrnak az 
anyagi támogatást, Ferenczné Fajta Mária megbízott intézmény-
vezető asszonynak, hogy a színházteremben rendezhettük meg 
estünket. Köszönöm az összes szülőnek a támogatását és külön 
köszönöm a meghívott csapatoknak, hogy színesítették estünket. 
Vendégeinknek külön köszönöm a sok-sok visszajelzést és remé-
lem jövőre is találkozom Önökkel!

A nyáron lehet jelentkezni a lányokhoz, 6 éves kortól az Ady 
Endre Művelődési Központ és Könyvtár recepcióján!

Mindenkit sok szeretettel várunk!
  Török Judit Kinga 

művészeti vezető

Szórakoztató nyáresték Csillámos szappanbubik

Mindenünk a Retro!

Hagyományteremtő szándékkal indult útjára 2015-ben az 
a kezdeményezés, mely szerint, Polgár új Főterén a nyári idő-
szakban is olyan tartalmas kikapcsolódást nyújtó programokat 
kellene szervezni, melyek tovább erősítik a lokálpatrióta szel-
lemiséget, vagyis  alkalmat adnak a közösségi szórakozásra, a 
baráti összejövetelekre. 

Idén, a június 24-én, szombaton 18 órától kezdődő első Pol-
gári Nyári Buliestén városunk kiváló zenekara a White Ravens 
lépett elsőként színpadra, nagyszerű koncertjével megalapozva 
az est jó hangulatát.  Ezt követően hazánk egyik legelismertebb, 
fergeteges színpadi produkcióiról híres, szintifunkos, dance-
popos zenei formációja, The Biebers töltötte be népszerű sláge-
reivel a fülledt éjszaka csendjét. A fiatalok körében rendkívül 
kedvelt együt-
tes, frontem-
berével Puskás 
Petivel min-
dent beleadott, 
hogy meghó-
dítsa a polgári 
k ö z ö n s é g e t . 
A tér megtelt 
e m b e r e k k e l , 
é d e s - f a h é j a s 
kürtőskalács és a nyári este illatával. A nézősereg egyik része a 
színpad előtt „tombolt”, mások kicsit távolabbról vagy a büfék 
közelében barátok társaságában szórakoztak, de mindenki aki 
a Főtéren volt jól érezhette magát ezen az estén. 

Péterné Kiss Petronella

A megyei olva-
sónapló pályázaton 
résztvevő csapatok 
többnyire olyan ne-
vet választanak, amit 
sajátjuknak éreznek, 
ami jellemző rájuk. 
Tökéletes névvá-
lasztás volt Gyüge 
Vanda és Molnár 
Petra 7. c. osztályos 
tanulók részéről a Csillámos szappanbubik, hiszen pontosan olyan 
tüneményesek, kedvesek és finom lelkületűek. Ötödik éve készítik el 
pályázatukat, tanúbizonyságot adva kitartásuknak, kreativitásuknak. 
Éveken keresztül részt vehettek az ünnepélyes eredményhirdetésen, 
melyre csak a legjobb naplók készítőit hívják. Az idén megyei 4. he-
lyezést értek el, és a legdizájnosabb plakátért járó oklevelet is elhozták. 
Gratulálok a szép eredményhez, továbbá minden pályázó csapatnak 
köszönöm a munkáját és a sok vidám pillanatot! 

Ferenczné Fajta Mária, könyvtáros
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Szakmai (kör)út – beszélgetés Ferenczné Fajta Mária 
intézményvezető helyettessel

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazga-
tói álláshely betöltéséről döntött 2017. június 22.-én a Kép-
viselő-testület, és egyben – az addig végzett vezetői tevé-
kenysége, munkájának elismerése és megköszönése mellett 
– Ferenczné Fajta Mária intézményvezető helyettes, vezetői 
megbízását visszavonta.

- Az intézményben eltöltött több, mint egy évtizedes szak-
mai út beteljesedni látszott a vezetői megbízásoddal. Mi az 
oka, hogy mégsem pályáztad meg az igazgatói álláshelyet?

- Az előző vezető távozása váratlanul ért, helyettesként 
abban a helyzetben egy átmeneti időszakra koncentráltam. 
Elsődleges célom, a minőség elvének érvényesítésével foly-
tatni az éves városi rendezvényterv és az intézmény mun-
katerve szerinti programokat, tevékenységeket. A pozitív 
visszajelzések, személyes bíztatások hatására elkészítet-
tem vezetői koncepciómat és a korábbi pályázatra benyúj-
tottam. Az elbírálás során a szakértői bizottság megálla-
pította, hogy a jelenleg hatályos közművelődési rendelet 
alapján a végzettségem nem feleltethető meg a magasabb 
vezetői kinevezéshez. Az alapdiplomám óvodapedagógus, 
szakirányú továbbképzéseken szereztem meg a kulturális 
szolgáltatásfejlesztési szakember és a könyvtári szakember 
okleveleket. Az intézmény mindkét alaptevékenységéhez 
rendelkezem ugyan felsőfokú végzettséggel, ám a rendelet 
szakirányú alapdiplomát ír elő. Éppen ezért a Képviselő-
testület úgy határozott, hogy eredményes pályázat elbírá-
lásáig, legkésőbb 2019. január 19.-ig ad megbízást az intéz-
ményvezetői feladatok ellátására.

- Hogyan értékelnéd az elmúlt hónapok munkáját?
- Ha egyetlen szóval kellene kifejeznem, azt mondanám: 

csapatmunka. Helyettesként addig is kivettem a részem az 
intézmény munkájának szervezését és koordinálását illető-
en, különösen a könyvtári egység tekintetében. A körülmé-
nyek megváltozása azonban komoly kihívás elé állított. A 
szakalkalmazotti létszámból 2 fő művelődésszervező állás-
helye maradt üresen, így a kollégákat nem kevés többletfel-

adattal terhelve, túlfeszített tempóban, ám komoly össze-
fogással igyekeztünk a rendezvények, és az intézményben 
folyó munka színvonalát megtartani. Mára már rendeződ-
tek a személyi feltételek, újra teljes a szakállomány.

- Mennyiben változtak a rendezvények? Jelentek-e meg új 
programelemek?

- Amikor az ember átmeneti időszakra kap megbízást, 
akkor csak rövidtávú célokat tűz ki maga elé. Nem kezd 
bele olyan projektekbe, aminek a végeredménye csak hóna-
pokkal, esetleg évekkel később várható.  Az sem könnyítet-
te meg a dolgom, hogy az előző évhez képest egy jóval szű-
kösebb költségvetési kerettel rendelkezhettünk. A nagyobb 
szabású városi rendezvények hagyományát megtartva állí-
tottuk össze az éves munkatervet. Amit kiemelnék, a szín-
háztermi előadások számának növelése és azok stílusbeli 
változatossága. Volt már zenés bohózat, népies komédia, 
mulatós est, augusztusban új kezdeményezésként szabad-
téri színházat szervezünk a BSZC JAGSZI zárt udvarán, 
ősszel lesz musical és operett előadás is. 

- Tudnál-e olyan programot mondani, ami közel állt hoz-
zád?

- Tulajdonképpen mindegyik programot szerettem. Egy 
kisebb előadást a bensőséges hangulatáért, a nagyobb vá-
rosi rendezvényeket a sokszínűségéért, a színházi előadáso-
kat a szórakoztatásért, a játszóházakat a gyerekek örömé-
ért. Mindig azt tartottam szem előtt, hogy egy rendezvény 
sikere akkor garantált, ha a közönség igénye találkozik a 
szervezők elképzelésével. 

-  Hogyan tovább? Júliustól ismét a könyvtárosi hivatáso-
dat folytatod?

- Igen, vannak stratégiai vonatkozású terveim a könyvtár 
jövőjét illetően. Az elmúlt hónapokban is éppúgy szívemen 
viseltem a könyvtár sorsát, bár lényegesen kevesebb időm 
maradt az elmélyült munkára. A továbbiakban a Polgári 
Települési Értéktár Bizottság munkájával összehangolva a 
helytörténeti anyagok gyűjtésére, azok rendszerezésére és 
széleskörű megismertetésére helyezem a hangsúlyt. 

Gratulálok a kinevezett igazgatónak, jó egészséget és sok 
sikert kívánok munkájához, amit szakmai tudásommal se-
gíteni és támogatni fogok!

Úgy gondolom senki nem született vezetőnek, az a mun-
kában eltelt évek alatt fejlődik ki és mutatkozik meg a rá-
termettsége. A képviselő-testület Marikában felismerte ezt a 
képességet, és mi lakosok a részt vett programok, rendezvé-
nyek, fesztiválok igényes megvalósításával, jól megválasztott 
előadók által szerzett élményekkel telve tapasztalhattuk meg 
a színvonalas munkát. Kívánom, hogy nagyon sok elismerés 
érjen még a munkád során!

Köszönöm az interjút!
Molnár Jánosné, szerk. 
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Retro véradás és patika 
nap Polgáron

2017. június 7-én már ötödik alkalommal került sor a közös szer-
vezésű egészségnapra, melyet a Főnix Patika és a Vöröskereszt He-
lyi Szervezete az Egészségfejlesztési Irodával közösen szervezett. A 
nagy érdeklődésre számot tartó rendezvényen lehetőség nyílt külön-
böző egészségügyi szűrésekre, mind a Patika, mind pedig az Egész-
ségfejlesztési Iroda által. A Vöröskereszt szervezésében 51 fő adott 
vért, melyet ezúton is sörrel-virslivel köszöntönk meg donoraink-
nak. A Vöröskereszt gondoskodott a háttérrendezvényekről, ennek 
keretében Mazsorett csoport, Retro Táncbemutató, Jutka-torna, és 
a tiszaújvárosi Sodrás Színtársulat flasmobját tekinthették meg az 
érdeklődők. A Mentőszolgálat munkatársai újraélesztési bemutatót 
és gyakorlatot tartottak. A Retro hangulatot korabeli ruhákkal és 
zenével tartottuk életben. A gyerekek számára rajzversenyt rendez-
tünk, melyekből a legjobbakat apró ajándékkal díjaztuk. Új színfolt 
volt a Vöröskereszt sátránál a könyvadomány szétosztása. Egykori 
polgári lakosok Mohr Anna és Miholina Ákos könyvadományából 
válogathattak az érdeklődők, csekély pénzadomány ellenében. A 
pénzadományt polgári gyerekek táboroztatására fordítjuk. A Főnix 
Patika a szűrésen résztvevőknek hasznos ajándékkal kedveskedett, 
a programsorozat végén pedig értékes eszközöket sorsolt ki a meg-
jelentek között.

A tartalmas és szép napért köszönet mindenkinek, aki megszer-
vezte, a Vöröskeresztes önkénteseknek az egész napos helytállásu-
kért, a Patika és az EFI dolgozóinak hasznos munkájukért, támo-
gatóinknak a nagylelkű ajándékokért, a Művelődési Központnak a 
hangosításért. 

JÖVŐRE VELETEK UGYANITT! 
Andorkó Mihályné, vezetőségi tag

Nyári diákmunka
Önkormányzatunk és a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya 

2013. évtől szervezi közösen a nyári diákmunkát. Az előzetes felmérés 
szerint július és augusztus hónapokban 25-25 fő diák foglalkoztatására 
nyílik lehetőségünk az önkormányzat intézményeiben. Jellemző mun-
katerületek: Városgondnokság Strand és Camping, Művelődési Központ 
és Könyvtár, Szociális Szolgáltató Központ, Járóbeteg Szakellátó Intézet, 
Polgármesteri Hivatal. A diákok - a nyári szabadságolások idején – se-
gítséget nyújtanak a feladatok ellátásában. Részt vesznek a hőségriadó 
idején vízosztásban, locsolásban, medencefelügyeletet és animátori fel-
adatokat láthatnak el a strandon.

A diákok napi 4 órás munkaviszonyban, bruttó 63.750.-Ft összegű 
bérért dolgoznak.

Andorkó Mihályné, irodavezető

Kegyeletsértők
A temető a csend, a béke, a nyugalom és a meghitt emlékezés ott-

hona. Változó gyakorisággal, fel-fel keressük elhunyt szeretteink vég-
ső nyughelyét, rendezgetjük a sírokat és környékét, virágot viszünk a 
sírra, és ha olyan a sírhely élővirágot is ültetünk. Természetes emberi 
cselekedet, hogy szépek és rendezettek legyenek a sírok. Amikor ez-
zel kész vagyunk, a belsőnket is igyekszünk rendbe tenni. Feledve a 
hétköznapi teendők sokaságát, magunkban elmélyülve visszaidézzük 
szeretteink emlékét, nem feledve a hozzájuk kötődő élmények sokasá-
gát. Teendőink végeztével a jól végzett munka nyugalmával, lelki meg-
tisztulással hagyjuk hátra a múltidézést.

Sajnos az utóbbi időkben nem mindenkinek adatik meg az, hogy a 
szokásos temetői látogatás jó érzésekkel töltse el. Nem találja a tegnap 
kihelyezett vágott virágot, hűlt helye van a pár nappal ezelőtt kiültetett 
virágnak. A csendes, békés múltidézés hirtelen haraggá változik, tehe-
tetlen düh vesz erőt rajtunk. Ellopták!

Ki tehet ilyet? Mi-
lyen elvetemült szán-
dék vezérli azt az em-
bert (kétségbe vonom, 
hogy ember) aki ilyet 
tesz? Felelőtlen módon 
belerondítanak a ke-
gyelet és tiszteletadás 
szentségébe. A felhá-
borodás jogos! Vala-
mit tenni kell! 

A köztemető fenn-
tartása kötelező ön-
kormányzati feladat. 
Ezt a feladatot Polgár 
Város Önkormányzata 
a Korpusz ’93 Kft.-vel 
kötött megállapodás 
alapján látja el. A Kft. 
munkatársai a temető nyitvatartási idejében figyelő szolgálatot telje-
sítenek, de ezen túlmenően a településőrök és a polgárőrök vigyázzák 
a temető rendjét. Teszik ezt kellő körültekintéssel, nem zavarva a jó 
szándékú emberek temetői látogatását. A közelmúltban egy tettenérés 
történt, amelyet hatósági intézkedés követett. 

Bízunk benne, hogy az utóbbi időkben tett intézkedések és a lakos-
ság támogatása eredményes lesz és megszűnnek a temetői viráglopá-
sok, a temető nyugalmát zavaró cselekedetek. 

Vigyázzuk együtt a temető méltóságát! A rossz szándékú embe-
reknek meg üzenjük, hogy minden rosszindulatú szándék, cselekedet 
visszahullik. Csak hely, és idő kérdése.

Molnár János, alpolgármester
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hiszen ők is szedhették hozzá a meggyet. A többi hozzávalót is számba 
vettük, előkészítettük, és  lelkesen számolták hány tojás, hány kanál 
liszt, és mennyi cukor kell a nagy tepsi meggyes piskótához. Kuktás-
kodni szinte minden gyerek szeret, s az ilyen alkalmakkor lehet  - nem 
direkt módon -  okosodni, ügyesedni. Amíg sült a piskóta mondókáz-
tunk, énekel-
tünk. Amikor 
„végre” ehetőre 
hűlt ki a süti, jó-
ízűen elfogyasz-
tottuk. Egyik 
ovisunk megfo-
galmazása sze-
rint „mennyei 
finomságot” et-
tünk.  Bizonyos 
vagyok benne, hogy az elkövetkező hetekben is sok élménnyel lesznek 
gazdagabbak azok a gyerekek, akik a nyár nagyobb részét az óvodá-
ban töltik. 

Dovák Lászlóné, óvodapedagógus 
Móra úti Óvoda

Vége van az isko-
lai évnek, s ilyen-
kor az óvodában is 
csökken a létszám, 
összevont csopor-
tok működnek. Ki-
fejezetten izgalmas 
azonban az élet így 
nyáron is az oviban, 
hiszen reggel mind-

járt az udvaron lehet kezdeni a játékot, s a pihenésen kívül szinte az 
egész napjukat a szabadban tölthetik a gyerekek. Egész évben kiemelt 
feladataink közé soroltuk az egészséges életmódra nevelést, s most  -  
június lévén – még több lehetőség van a mozgásra, egészséges ételek, 
zöldségek, gyümölcsök fogyasztására. Óvodánk udvarán többféle 
gyümölcsfa kapott helyet (cseresznye, meggy, szilva, alma, dió) a gye-
rekek és felnőttek örömére. Alig vártuk, hogy megérjen a meggy, s 
közösen le tudjuk szedni, mert a fára mászás is jó móka.  Bár az idén 
jóval kevesebb gyümölcs  termett, mint a korábbi években. Fogyasz-
tottuk  nyersen és szörpnek készítve,  a többi pedig kimagozva, piskó-
tába került. A sütemény sütés most is nagy  élmény volt  a gyerekeknek, 

A tanév utolsó napjaiban diákjainkkal sokfelé kirándultunk: a má-
sodik évfolyamosok Diósgyőrben, az 1.a osztályosok Nyíregyházán, a 
hetedikesek Miskolctapolcán és Lillafüreden, a 6. és 8. évfolyamosok 
egy csoportja Sátoraljaújhelyen, az ötödikesek pedig Tiszalökön töl-
töttek el egy-egy élményteli napot.

Immár hagyományosnak mondható, hogy az „Iskolagyümölcs” 
program keretén belül év végén látogatást tehetünk a Tedej Zrt-nél. 
Idén is betekintést nyerhettünk a gazdaság működésébe, és megízlel-
hettük a cseresznyét is. Június 6-án a felső, 8-án pedig az alsó tagozat 
egy csoportjával utazhattunk el Tedejre.

Rendhagyó délutáni foglalkozás keretén belül a Phoenix Pharma 
Gyógyszerkereskedelmi Rt. polgári telephelyén jártunk. A telephely 
vezetője tájékoztatott bennünket az ott folyó munkáról, majd végig-
kísért minket az üzem területén. Köszönjük a lehetőséget, számítunk 
rá a következő tanévben is. Iskolánk tanulója, Vitos Zsófia Judit 7.c 
osztályos, sikeres sport teljesítménye és jeles tanulmányi eredménye 
elismeréseként elnyerte a „Magyarország jó tanulója - jó sportolója” 
címet. Büszkék vagyunk rá, s ezúton is gratulálunk neki. Zsófi június 

Suli Hírek

Ovi Hírek
Egy, megérett a meggy…

24-én Sukoróban az Országos Diákolimpián K4-ben 1000 méteren 8. 
helyezést ért el. Ezen a versenyen Tóth Petra 4.b osztályos tanulónk 
500 méteren 4. helyezett lett.

Az országos helyezésekhez Zsófinak és Petrának szeretettel gra-
tulálunk! Végzős diákjaink június 17-én ballagtak el iskolánkból. 
Köztük is sokan vehettek át elismerést tanulmányaik, magatartá-
suk, kulturális és sporttevékenységükért. Intézményünk fenntartója 
a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ elismerésében részesült 
iskolánk legeredményesebb tanulójaként Gólya István 8.a osztályos 
tanuló, valamint kiemelkedő tanulmányi eredményéért, példamutató 
magatartásáért, szorgalmáért nevelőtestületi dicséretet és tanulmányi 
versenyeken elért kiemelkedő teljesítményéért intézményvezetői di-
cséretet is kapott.

Kecskés Fanni 8.d osztályos diák példamutató magatartásáért és 
szorgalmáért nevelőtestületi dicséretben részesült. Példamutató ma-
gatartásáért intézményvezetői dicséretet kapott: Dévald Ferenc 8.b, 
Baráth Vanda, Izsvák Szabina 8.d osztályos tanuló. Jó sportolói 
teljesítményéért intézményvezetői dicséretben részesült: Kiss Péter 
8.a, Gulyás Bálint és Seres Viktória 8.b osztályos tanuló. A Magyar 
Labdarúgó Szövetség rendezvényein nyújtott kiemelkedő teljesítmé-
nyéért kapott elismerést: Gáspár Nikoletta és Németh Noémi 8.a 
osztályos tanuló.

Polgár Város Önkormányzatának elismerését vehette át Tóth József 
polgármestertől: Horváth Boglárka, Izsvák Réka, Pallagi Frida 8.b, 
valamint Juhász Pál és Szabó Patrik 8.d osztályos tanuló. 

Az elismerésben részesült végzőseinknek gratulálunk, sikeres közép-
iskolás éveket kívánunk minden elballagott diákunknak! A tanévzá-
róról a Polgártárs augusztusi számában adunk tájékoztatást. A nyári 
szünidőben július 5-től szerdánként lesz a Zólyom úti épületben ügye-
let, az át nem vett bizonyítványokat is ezeken a napokon vehetik át.

A vakáció idejére jó pihenést kívánunk! Mindenki vigyázzon ma-
gára, hogy szeptemberben újult erővel indíthassuk a 2017/2018-as 
tanévet!

Petrikné Sereg Ildikó
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JAGSZI Hírek
„Minden szívben lakozik egy szivárvány”

Ez a címe annak a projektnek, amelyet 
ebben a tanévben hozott létre a Centropa 
Alapítvány ösztönzésére és támogatásá-
val városunk egyetlen középfokú intéz-
ményében, a Berettyóújfalui Szakképzé-
si Centrum József Attila Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolá-
jában tanító két pedagógus, Gulyásné 

Lovász Mária és Pallagi Józsefné, két 
nyíregyházi kolléga, Csernyik And-
rás nevelőtanár és Babolcsi Andrea 
múzeológus közreműködésével. 

A Centropa Alapítvány tevékenységé-
nek egyik célja, hogy a másság elfoga-
dásának tanításához hozzájáruljon pro-
jektek létrehozásának ösztönzésével és 
támogatásával. Ennek a jegyében hozta 
létre a szervezet a Közös Nevező Oktatási 
Programot, melynek első szemináriuma 
még 2016. januárjában zajlott Budapes-
ten, amelyen 13 gyermekintézmény 37 
pedagógusa vett részt az ország minden 
részéről, köztük mi is. A program célja, 
hogy olyan tartós partnerségek jöjjenek 
létre a tanárok és diákok között, ame-
lyek üdítő színfoltot vihetnek az oktatá-
si rendszerbe, hidakat építenek tanárok, 
diákok és intézmények között egyaránt, 
olyan élményekkel gazdagíthatják az 
érintett tanulókat, melyre a későbbi-
ekben is emlékezni fognak. Az alapít-
vány segít a projektek megvalósításában 
szervezői tanácsadással, mentorálással 
és pénzügyi támogatással is. Tanuló-
ink számára a más hátterű fiatalokkal 

való megismerkedést a nyíregyházi 
Magdaléneum Fogyatékosok Reformá-
tus Ápoló, Gondozó Otthonának lakói 
jelentették. A találkozókat gondos szer-
vezői munka előzte meg, olyan progra-
mokat próbáltunk összeállítani, amelyek 
a fiatalok számára érdekesek, kreatívak, 
emlékezetesek lesznek, emellett a másik 

jobb megismerését, elfogadását szolgál-
ják. A mi iskolánk, 10 tanulója (Balogh 
Henrietta, Balogh Jázmin, Csirmaz Eve-
lin, Farkas Krisztina, Nagy Enikő, Sán-
dor Viktória, Szabolcsi Veronika, Tóth 
Kimberli, 9./A; Hasenauer Titanilla, 
Szabó Patrícia, 10./A osztályos tanulók) 
meglátogatták a partnerintézet fiatal-
jainak otthonát, foglalkoztató szobáit, 
betekintést nyerhettek az életkörülmé-
nyeikbe, életrendjükbe, életmódjukba, 
kis világukba. A projekt időtartama 
alatt több alkalommal is lehetőségünk 
volt közös programokra, a találkozók 
során közös produktumot hoztunk lét-
re és a csoportfoglalkozások mellett ki-
rándulásra, városnézésre, közös ebédre, 
sziklakert építésre is sor került. A pro-
jekt minden egyes résztvevője számára 
nagyon sok élményt, pluszt jelentett ez 
a programsorozat, és mindnyájunk vé-
leménye, hogy a következő tanévben is 
folytatni kellene ezt a nagyszerű rend-
hagyó programot, reméljük, hogy lesz rá 
lehetőségünk.

Pallagi Józsefné

Debreceni javítóin-
tézetben jártunk!

A BSZC József Attila Gimnáziuma és 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája   
Strubáné Fenyves Anita intézményveze-
tő szervezésében, továbbá a Hajdúnánási 
Rendőrkapitányság és a Polgári Polgár-
őr Egyesület közreműködésével 2017. 
május 31-én lehetőséget kaptunk, hogy 
az EMMI Debreceni Javítóintézetébe 
a szakiskola tanulóival bűnmegelőzési 
céllal   látogatást tegyünk.

Megérkezésünkkor Nagy Kálmán az 
intézmény igazgatója, valamint Antal 
Gábor hivatalvezető fogadott bennün-
ket, akik ismertették az intézmény szi-
gorú szabályait.

A látogatásunk során betekintést 
nyertünk az intézetben lakók életébe.  
Az épületbe történő belépéskor már 
érződött a börtöni szigor és fegyelem.  
A szakiskola tanulói tájékoztatást kaptak 
arról is, hogy milyen bűncselekmények 
elkövetése miatt kerülnek be a fiatalok 
a debreceni javító intézetbe. Ismertettek 
továbbá arról is, hogy az intézetben –  
melynek csak fiú lakói vannak – a 14-24 
év közötti korosztály  tölti  a büntetését.  

A szakiskola tanulói részére   elretten-
tő hatással voltak az intézmény falai kö-
zött látottak és hallottak, akik meg sem 
gondolták, hogy a fiatal korúak felelőt-
lenül elkövetett bűncselekményei miatt, 
milyen szigorú büntetést szabnak ki.

Bízunk benne, hogy a diákok a látoga-
tásuk során levonták a kellő tapasztala-
tot, és a későbbi életvitelük során  elke-
rülik azokat a helyzeteket, melyek ilyen 
szigorú büntetéseket vonnak maguk 
után.

Szabó Tiborné, a Polgári Polgárőr 
Egyesület elnöke
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Március végén jelent meg egy írásom a 
Fuku-Do Sportegyesület tevékenységével 
kapcsolatosan. Az eltelt több mint két hónap 
alatt három fontos jelentős rendezvényen 
szerepeltek az egyesületünk tagjai. A Május 
1-jén megrendezett városi ünnepségre ka-
pott felkérést a csoportunk, karate bemutató 
tartására. Nagyon örültünk a lehetőségnek, 
hiszen a legkisebbek most tudtak először be-
mutatkozni a város lakosságának. Több mint 
30-an mutattuk meg a karate alaptechnikáit, 
mozgásanyagának egy részét az érdeklődő 
közönségnek. Mindenki izgalommal készült, 

és nagyon várta ezt 
a fellépést. Ezzel 
a programunkkal 
viszont nem ért 
véget a bemutatók 
sora, mert a Pol-
gári Vásárhelyi Pál 
Általános Iskola 
„Tavaszi Zsongás” 
ha g yomá nyőr z ő 
rende z vényének 
lehettünk részesei. 
Húsz alsó tagoza-
tos kisdiák aratott 
sikert a színpadon. 
Nagyon fegyelme-

zetten, a küzdősportra jellemző pontosság-
gal mutatták karate sport mozgáskultúráját. 
Szakmai felkészültségünket nagyban segítet-
te Tanaka Masahiko 8. DAN-os japán mester 
által májusban tartott nemzetközi edzőtábor, 
ahol 9 fő haladó övfokozatú karatésunk vett 
részt. A tábor Budapesten került megrende-
zésre. Nagyon jó hangulatú bankettel záró-
dott. Azt gondolom, az edzőtábor minden 
résztvevőjének életre szóló élményt adott ez 
a három nap.

Nagyon jó felkészülési lehetőséget biztosí-
tottak ezek az a rendezvények a gyakorlásra, 

amely jó előkészülete volt a soron következő 
karate övvizsgának, melyre június második 
hetében került sor. Mindig nagy izgalom előzi 
meg a vizsgát, hiszen nagyon fontos lépcsőfok 
a gyerekek sportági előmenetelében. A karate 
vizsgánk nyílt , azaz a szülők és az érdeklődők 
megnézhetik gyerekeik vizsgateljesítményét. 
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt az ese-
ményt együtt éljék meg a karatés gyerekeink 
a szüleikkel, hiszen igazán csak így lesz meg-
határozó élmény számukra. 18 kisdiák vizs-
gázhatott a következő övfokozatra, olyanok, 
akik nagy valószínűséggel sikeresen tudják 
teljesíteni a Magyar Karate Szövetség vizsga-
szabályzata alapján a vizsgakövetelményeket. 
Minden vizsgázónk nagy akarattal, figye-
lemmel és tudásuk legjavát adva vizsgázott, 
így sikeresen teljesítették a megmérettetésen 
a feladatokat, ami három részből állt, kihon/ 
alapgyakorlatok/ kata / formagyakorlat/ és 
kumite /küzdés/.  A sikeres vizsgát igazolja a 
vizsgázók számára a Magyar Karate Szövet-
ség által biztosított diploma. 

Mint egyesületi elnök, sikeresnek értéke-
lem a 2017-es év első félév eltelt időszakát, és 
a nyári időszak után hasonló lendülettel kívá-
nom segítőimmel szervezni a Fuku-Do Sport-
egyesület munkáját.  

Tóth István, elnök

Sportegyesületünk felnőtt labdarúgó csa-
patának nem úgy sikerült a megye I. osztá-
lyú szereplése ahogy azt terveztük, mikor az 
osztálylépés mellett döntött az elnökség. Az 
eredmények nem jöttek és több olyan ténye-
ző is közrejátszott, amely megnehezítette a 
sportolók munkáját (edzőváltás, játékosok ki-
zárása a versenyzésből). A harminc lejátszott 
mérkőzésből mindössze öt győzelmet sikerült 
aratnunk és egy döntetlent, a többi összecsa-
pás vereséggel zárult. A sikertelen szereplés 
és sok más tényezőnek a következménye, 
hogy ismételten megyei II. osztályban indul 
a PIAC. Ennek megfelelően utánpótlás csa-
patunk is ebben az osztályban indul, továbbá 
U16-os korosztályt nem indít egyesületünk, 
tekintve, hogy ebben a korcsoportban jelen-
tősen megcsappant a létszám. A 16-os korcso-
portból „kiöregedő” játékosok az ifi csapatba 
csatlakoznak. A Bozsik egyesületi program 
keretében versenyeztetett utánpótlás csapata-
ink változtatások nélkül, négy korcsoportban 
továbbra is versenyeznek a 2017/18-as ver-
senyidényben is. 

Az új évad edzőváltást is hozott magával. 
Szőke Ferenc leköszönt vezetőedzői posztjá-
ról, a stafétabotot Kövér Zsolt veszi át a fel-
nőtt gárda élén. Az ifi csapat edzője továbbra 

is Rácz Ferenc marad, aki sikeresen vette a 
korosztállyal járó kihívásokat és vezetésével 
sikerült győztes mérkőzéseket felmutatni az 
U19-eseknek, mely biztató előjele a jövőben 
várható időszaknak. A Bozsikos korcsoport-
ok foglalkoztatását a következő szezonban 
is Dohány László látja el. Ezúton szeretné az 
elnökség megköszönni Szőke Ferenc (felnőtt 
csapat edzője 2016/17-es szezon II. félév) és 
Polgári Ferenc (serdülő csapat edzője 2016/17-
es szezon II. félév) munkáját. 

A fentieken túl köszönjük támogatóink-
nak, hogy hozzájárulásukkal segítették mun-
kákat: Polgár és Csege Coop Zrt. (Holló maxi 
Coop és Trafic), Vámosi Antal, Krup-Hús 
Kft., Schmidt János, Kanyó Kft., Kapin Al-
bert, Bölker Kft., Pócsi Sándor, Nóra-97 Kft., 
BMF Tools Kft., Juhász és Juhász Kft., Valen-
tin Cukrászda és Kisvendéglő, Gö-Rita Kft., 
Minibörze Bútorkereskedés, Fotfa Kft., Pol-
gár Város Önkormányzata és Városgondnok-
ság, Bákai Méhészet, Vámosi Gumiszerviz. 
Köszönjük továbbá az adójuk 1%-át felaján-
lóknak, hogy egyesületünk rendelkezésére 
bocsátották. 

Ismételten új év, új célok, új osztály... bí-
zunk benne, hogy az eddigi nehézségeken 

túllendülve, hatékony és sikeres felkészülést 
követően, egy sikeres bajnokság elé néznek 
csapataink. Az elnökség igyekszik minden 
olyan feltételt megteremteni, amely szük-
séges a labdarúgók fejlődéséhez és a sikerek 
eléréséhez. Felhívjuk olvasóink figyelmét, 
hogy továbbra is várjuk a labdarúgás iránt 
érdeklődő gyermekek jelentkezését egyesüle-
tünknél. Amennyiben 2004-ben vagy később 
született gyermeke, és szeretné versenyeztet-
ni, vagy csak egyszerűen megszerettetni vele 
a labdarúgást, úgy Dohány Lászlónál lehet ér-
deklődni az edzések időpontja felől. Abban az 
esetben ha 2000-ben vagy korábban születet-
tek szeretnék kipróbálni magukat, úgy Rácz 
Ferencet és/vagy Kövér Zsoltot kell keresni az 
edzésekkel kapcsolatban. 

Előzetes információink szerint 2017. au-
gusztus 12-én kezdetét veszi a bajnokság. A 
keretben történt változásokat, illetve a konk-
rét kezdés időpontját – amint hiteles infor-
máció van a birtokunkban – közzétesszük 
egyesületünk Facebook oldalán. Minden hír 
és esemény nyomon követhető az említett ol-
dalon, illetve az MLSZ honlapján.

Nagy Anita, elnök

Fuku-Do Sportegyesület rendezvényei

Sport Hírek

Foci Hírek
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Kék Hírek

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

Lapzárta: minden hónap 1-jén.
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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!

Szülők iskolája! Hogyan védhetem meg 
gyermekemet az internet veszélyeitől? Beszél-
gessen gyermekével!

Bizonyos tartalmak és viselkedési formák 
az Ön számára már aggasztóak, míg gyermeke 
egyáltalán nem talál bennük semmi rosszat. 
próbáljon meg minden esetben megfelelő kö-
zös beszélgetési alapot találni!

A gyermekével kapcsolatos internetes prob-
lémák, amelyről idejében kell beszélgetniük:

1.) Gyermeke adatokat ad ki (név, cím, tele-
fonszám, stb.)

2.) Olyan fényképek találhatóak a neten, ami 
kamasz gyermekét hátrányos helyzetben tüntetik 
fel (hiányos ruházatban, alkoholos állapotban).

3.) Szeretne valakivel találkozni, akit inter-
netes csevegés közben ismert meg.

4.) Nehézséget okoz az internetes-ismeret-
ség valódi identitásának megítélése. Gyerme-
ke csaló oldalra bukkan, pl.: egy ingyenesnek 
vélt oldalon neve és címe megadásával kellett 
regisztrálnia.

5.) Programokat tölt le a netről, tehát adott 
annak a veszélye, hogy vírusokat, vagy káros 
programokat is letölt ezekkel együtt. Illegáli-
san filmeket, vagy zenét tölt le a netről.

6.) Káros, vagy illegális tartalmak után ku-
tat (pornográfia, erőszak, politikai tartalmak, 
anorexia, öngyilkosság).

Mit tehetünk ellene, ha zaklatás (kiközösí-
tés, megleckéztetés, álprofil létrehozása) törté-
nik a neten keresztül? 

Tippek szülőknek:
1.) Legyen tudatában annak, hogy akár az Ön 

gyermeke is zaklathat másokat az interneten, 
illetve lehet zaklatás áldozata! Intő jel lehet, ha 
gyermeke feszültnek, idegesnek tűnik interne-
tezés, vagy mobilozás után.

2.) Beszélgessen vele arról, hogyan, mire 
használja az internetet, mobiltelefont!

3.) Emlékeztesse arra, hogy ne válaszoljon a 
rossz szándékú, zaklató üzenetekre!

4.) Mentse el bizonyítékként a zaklató e-ma-
ileket, üzeneteket, online beszélgetéseket!

5.) Jelentse be a zaklatást! Jelentheti a szol-
gáltatónak, a www.biztonsagosinternet.hu ol-
dalon a hotline-nak, a Rendőrségnek!

Mit tehetünk ellene, ha a közösségi oldal 
(Facebook, Twitter, Instagram) rejt veszélyeket?

Tippek szülőknek:
1.) Tájékozódjon a közösségi oldalak tartal-

máról! Néhány közösségi oldal tartalmaz szü-
lőknek szóló információkat, tanácsokat.

2.) Ismerje meg a biztonsági eszközöket, szű-
rőprogramokat (adatvédelmi beállítások, ho-
gyan utasíthatják el ismeretlenek jelöléseit, ho-
gyan blokkolhatják a nem kívánt üzeneteket)!

3.) Hívja fel a gyermeke figyelmét, hogy tu-
datosan használja a közösségi oldalakat!

4.) Beszéljék meg, hogy mit posztolhat és mit 
nem, mindig tartsa tiszteletben a többieket, 
például egy közös fotó közzététele előtt kérjen 
engedélyt a rajta szereplőktől!

5.)   Bizonyosodjon meg róla, hogy gyerme-
ke ismeri a biztonsági tanácsokat! Tudja, hogy 
személyes adatait csak a valóban megbízható 
barátokkal ossza meg. Ismeretlenekkel ne ta-

Akiket június hónapban 
újszülöttként köszöntünk:

• Tunner Marcell
• Zajácz Levente
• Pataki Levente

• Balogh Levente Attila
• Hegyi Hanna
• Lajtos Lotti

• Horváth Jenő Nikolasz
• Kurucz Bianka Nilla

Június hónapban 
házasságot kötött:

• Zámbó Anita – Orbán Zsolt
• Asztalos Viktória – Bíró László

• Horváth Irén – Rontó Dávid Tibor
• Rae Hely Marjatta – Tóth József Péter

• Makó Írma – Pokrócz Ferenc 

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk:
• Tóth Sándorné 

szül. Matolcsi Gizella élt:  83 évet
• Jónás Zoltán Mihály                              

élt:  56 évet

Anyakönyvi Hírek

lálkozzon felnőtt kísérő nélkül.
6.) Ha online zaklatást (e-mailben, chaten, 

internetes oldalakon küldött zaklató jellegű 
üzenet), vagy visszaélést (pl.: személyes adatok 
megszerzése, felhasználása) tapasztal, jelentse 
be a rendőrségen!

Kérjen segítséget! Amennyiben tanácsra, 
lelkisegélyre volna szüksége (akár névtelenül is), 
forduljon a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapít-
ványhoz a http://www.kek-vonal.hu/index.php/
hu honlapon, ahol chatelve is értekezhetnek, de 
a 06-1-116-111-es számon telefonon is elérhető-
ek éjjel-nappal. A biztonságos internetezéssel 
kapcsolatban hasznos információk találhatók 
az alábbi honlapokon:

1.: www.saferinternet.hu
2.: www.internethotline.hu
3.: www.biztonsagosbongeszes.org
Forrás: BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN ME-

GYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰN-
ÜGYI IGAZGATÓSÁG BŰNMEGELŐZÉSI 
OSZTÁLY http://bunmegelozes.eu

Monoki Viktor r. alezredes
 őrsparancsnok  
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CSOK + Polgár Lakásépítési 
Program - Vásárolja meg új 

lakását Polgáron!

Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy a kormányzati 
támogatási lehetőségekkel egyszerre, egyidőben helyben 
is támogatást nyújtson többek között új lakás vásárlásá-
hoz vissza nem térítendő támogatás formájában. A lakás-
építési program I. ütemének helyszíne a Hősök u. 28. sz. 
alatti ingatlan (volt ÖNO területe), ahol 2 szinten össze-
sen 7 lakás építése van tervben 60 m2 – 92 m2 alapterü-
lettel, zárt udvarral és parkolók kialakításával. Az építési 
telek a város frekventált részén, a város központjában van, 
a lakások az energiatudatosság figyelembe vételével épül-
nek, melynek fenntartási költsége, így jóval alacsonyabb 
szinten várható.

Az önkormányzati vissza nem térítendő támogatás 
mértéke új lakás vásárlása esetén a lakás vételárának a 
10%-a, maximum 2 millió forint.

Várjuk a lakásvásárlási szándékkal rendelkezők jelent-
kezését!

Bővebb információ kérhető a Polgármesteri Hivatalban, 
Andorkó Mihályné hatósági irodavezetőtől személyesen, 
vagy az 52/573-530-as telefonszámon. 

Polgármesteri Hivatal



(fizetett hirdetés)


