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Városházi Hírek
Nevelési év értékelése

A Képviselő-testület 2018. június 28-ai ülésén  adott számot az elmúlt 
nevelési évben végzett munkáról a Napsugár Óvoda és Bölcsőde, illetve 
nyújtott tájékoztatást az elkövetkező nevelési év beindításáról. Az in-
tézmény alapellátási körében a 2-7 éves gyermekek napközbeni ellátá-
sáról, fejlesztéséről gondoskodik, melyet 9 óvodai és 1 bölcsődei csoport 
szervezésével biztosít. Az elmúlt nevelési évben az óvodás és bölcsődés 
korú gyermeklétszám összesen 269 fő volt. A pedagógiai munkát 18 fő 
óvodapedagógus, 2 fő bölcsődei kisgyermeknevelő, 3 fő pedagógiai asz-
szisztens, 9 fő szakképzett pedagógiai munkát segítő munkatárs és 1 fő 
bölcsődei kisegítő látta el.  Az óvoda eszközellátottsága, tárgyi felsze-
reltsége megfelel a pedagógiai programban leírtak megvalósításához. 
Az intézmény továbbra is megfogalmazta, hogy a 2018/2019-es nevelési 
év előkészítésénél is nagy kihívást jelent a jelenleg indítható csoportok 
figyelembevétele mellett a 2015. szeptember 1-vel életbe lépett kötelező 
óvodáztatás bevezetése, mivel az óvoda már a nevelési év megkezdése-
kor túllépi a törvény által megengedett 25 fős létszámkeretet. A problé-
ma átmeneti megoldására a képviselő-testület a köznevelési törvényben 

foglalt jogkörében engedélyezte az elkövetkező nevelési évben is az óvo-
dai csoportlétszám maximális férőhelyének 20 %-al történő növelését. 
Az óvodai magas csoportlétszám csökkentésére végleges megoldást 
nyújthat az óvoda kapacitásbővítésére benyújtott és sikeres elbírálásban 
részesült pályázat, mely alapján 138.377.365 Ft támogatási összegből 
újabb két csoportszoba valósulhat meg a volt Matáv épületben.  

De nemcsak a férőhely okoz némi fejtörést az intézmény vezetése szá-
mára, hanem a magas számban nyugdíjba vonuló óvodapedagógusok 
pótlása is. Ebben az évben 5 fő óvodapedagógus, 1 fő intézményvezető, 
1 fő dajka kerül nyugdíjazásra, valamint további 1 fő óvodapedagógus 
és 1 fő technikai dolgozó távozik saját döntése alapján az intézmény-
ből. A képviselő-testületi ülésen az intézmény képviseletében jelenlévő 
Tóthné Soltész Tímea intézményvezető helyettes megnyugtató választ 
adott arra vonatkozóan, hogy az új tanév beindításakor minden óvodai 
csoportban biztosított lesz a megfelelő képzettségű óvónő. 

Szerk.

Beszámoló az elmúlt évi munkáról
Hagyományosan a júniusi ülésen ismertették 2017. évi tevékenységü-

ket, az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szerveze-
tek. Törvényből fakadó kötelezettségük ez, hiszen a testület így gyakorolja 
a tulajdonost megillető jogokat, és számoltatja be a gazdasági társaságot 
a feladat ellátására adott vagyonnal való felelős és rendeltetésszerű gaz-
dálkodásról.

Öt évvel ezelőtt kezdte meg működését a Polgári CSEMETE Szociá-
lis Szövetkezet. Az elmúlt év tevékenységéről adott számot Kapin Albert 
elnök, aki elmondta, hogy bár 2017-ben az előző évhez képest kevesebb 
árbevételt teljesített a szövetkezet, de mindenképpen örömteli tény, hogy 
pozitív eredménnyel tudták zárni az évet. Az árbevétel csökkenés oka, 
hogy szűkült a szövetkezet tevékenységi köre. A beszámoló tárgyalásakor 
képviselői kérdésként merült fel az erdőtelepítés és a lakossági szolgáltatói 
tevékenység, melyre vonatkozóan elhangzott, hogy a szövetkezet teljesí-
tette szerződésben foglalt vállalását, megtörtént az erdőtelepítés, illetve 
a szolgáltatói tevékenységnél korlátozottak a lehetőségek a rendelkezésre 
álló eszközállomány miatt, de ennek megfelelően a lakossági igényeket el 
tudják látni. Örömmel tett említést arról, hogy a szövetkezet meghívást 
kapott a novemberben megrendezésre kerülő Nemzetközi Konferenciá-
ra, mely szintén egyfajta elismerése tevékenységüknek. 

A 2011-ben kapuit megnyitó Járóbeteg Szakellátó Központ működé-
séről nyújtott tájékoztatást Kiss Ilona, a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vezér-
igazgatója, aki elmondta, hogy az egészségügyi intézmény 17 szakrende-
lés mellett 6 egyéb ellátási formát nyújt a gyógyulásra szorulók részére. A 
szakrendelő kihasználtsága maximális, Polgár tekintetében szinte minden 
lakos igénybe vette már a szolgáltatásokat, de a többi 7 (Folyás, Görbeháza, 
Újszentmargita, Tiszacsege, Újtikos, Tiszagyulaháza, Tiszadob) tulajdonos 

önkormányzat lakossága is jelentős mértékben veszi igénybe az ellátásokat. 
Az otthoni ápolás tekintetében megközelítőleg havi átlagban 217 vizitet te-
jesített az intézmény az elmúlt évben. A szakellátó központ alaptevékenysé-
gét jól kiegészíti az Egészségfejlesztési Iroda egészségre nevelő és szemlélet-
formáló életmódprogramok lebonyolítása, prevenciós tevékenysége. 2017. 
december 31-én 30 fő munkavállalója volt az intézetnek, 25 szakorvosa és 
18 fő egyéb foglalkoztatási jogviszonyban került alkalmazásra. Az ülésen 
képviselői hozzászólásban kiemelésre került, hogy az elmúlt évben az Álla-
mi Számvevőszék által gazdálkodásra vonatkozóan végzett vizsgálat nem 
tárt fel hiányosságot, ezért  megfogalmazásra került, hogy szakmailag és 
gazdaságilag is megbízható alapokon áll az intézmény. 

Az önkormányzat által ellátandó kötelező feladatok közé tartozik a 
köztemető fenntartása, melynek végrehajtására a KORPUSZ 93’ Kft. 
kapott megbízást, aki szintén beszámolt az elmúlt évi tevékenységről.  
Zlehovszky István ügyvezető a képviselő-testületi ülésen elmondta, hogy 
a lehetőségekhez képest próbálják a szolgáltatás színvonalát növelni az 
árak megtartása mellett. Nagy gondot fordítanak a temető tisztántartá-
sára, rendezettségének megőrzésére is. Képviselői felvetés érkezett a meg-
rongálódott síremlékekkel kapcsolatban illetve a viráglopás problémára, 
melyre vonatkozóan az ügyvezető elmondta, hogy napi rendszerességgel 
járják a temetőt és ha megrongálódott síremléket észlelnek, akkor azt biz-
tonságos helyzetbe helyezik el a síron és értesítik a hozzátartozót. Meg-
említette továbbá, hogy sajnos vissza-vissza térő probléma a viráglopás, 
mely ellen igazán a tettenéréssel lehetne hatékony eredményt elérni. Min-
den nap figyelik, őrzik a temető rendjét, ezzel próbálják visszaszorítani a 
rendellenes tevékenységet. 

Ez évi fejlesztési tervekről, beruházásokról is tájékoztatást nyújtott a 
társaság ügyvezetője. Amennyiben a benyújtott LEADER pályázaton 
sikerül támogatási összeget elnyerni, úgy önkormányzati beruházásként 
valósulhat meg a temető központi részének felújítása, 150 méter útalap 
lezárása, a ravatalozó külső állmennyezetének cseréje, és az Ady utcai 
nagykapuk cseréje. Ezen túlmenően Újszentmargitával közösen vállal-
kozásfejlesztés pályázat keretében urnafal építésére nyújtanak be pályá-
zatot, hiszen az elmúlt két évben közel duplájára emelkedett az urnás te-
metések száma. Szükséges továbbá a hátsó nagykapuk és az irodaépület 
tetőszerkezetének felújítása.    

A képviselő-testület mindhárom gazdasági szervezet beszámolóját el-
fogadta és egyben elismerte a végzett munkát. 

Szerk.
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Városházi Hírek
A város rendezettsége közös érdekünk!

„Polgárőr város” lett Polgár Örökbe fogadott zebrák 
Polgáron

Minden évszaknak megvan a maga sajátossága és szépsége, így a ta-
vaszi-nyári zöldfelület kezeléssel együtt járó  tennivalóknak is, melyek 
szükségesek ahhoz, hogy lakókörnyezetünk szép, tiszta és rendezett 
legyen. Járva-kelve a várost jó érzés azt látni, hogy a lakosság döntő 
többsége nagy gondot fordít a saját portájának a rendben tartására, 
de mint mindenben itt is találni kivetni valót egy-egy porta és annak 
utcafront előtti részének kinézetében. Ez a probléma adódhat abból, 
hogy a megüresedett lakások tulajdonosai csak időnként érkeznek 
haza úgymond „rendet tenni”, illetve adódhat az idősebbek esetében 
a sajátságos élethelyzetből, -bár erre, inkább pozitív példákat tudok 
hozni - megint máshol az emberi nemtörődömségből fakadóan van-
nak rossz tapasztalásaink és ez talán adódhat abból is, hogy nem iga-
zán vagyunk mindannyian annak tudatában, hogy a portánk határán 
túlmenően meddig is vagyunk kötelesek a tiszta, rendezett állapotokat 
fenntartani. A képviselő-testületi ülésen, a polgármesteri jelentés ke-
retében Tóth József polgármester ezen érzékelhető problémára hívta 
fel a lakosság figyelmét, és ismertette az erre vonatkozó szabályokat. A 
város környezetvédelméről szóló önkormányzati rendelet 4.§ alapján 
az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni:

- az egyes ingatlanok, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, be-
építetlen területek tisztántartásáról, 

- az ingatlan határvonalaitól az úttestig terjedő teljes terület, va-
lamint az ingatlan határvonalai melletti nyílt árkok és ennek 

műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyá-
sát akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,”

A lakosság mellett természetesen az önkormányzatnak is van dolga 
ezen a területen, hiszen a fent hivatkozott önkormányzati rendelet 3.§ 
értelmében a Városgondnokság feladata:  

- a város belterületén lévő sétányok, közparkok, játszótér járdá-
inak, az utak kiépített úttesteinek tisztántartása,

- a város belterületén lévő nyílt vízelvezető főgyűjtők, átereszek, 
zárt csapadékvíz csatornák karbantartása, felújítása, 

Az elmúlt években a közmunkaprogramok segítségével erőn felül 
is vállalt ezen a téren feladatokat az önkormányzat, ugyanakkor a 
közfoglalkozatottak számának a csökkenése és az állami támogatás 
szűkítése miatt, a jövőben annyi, - a jogszabályban mások feladata-
ként rögzített - zöldfelületkezelési és köztisztasági feladatot nem tu-
dunk ellátni. Szükséges szóvá tenni a problémát, mert az lenne jó, 
hogyha mindenki, ha többet nem is, de legalább a saját kötelezettségét 
teljesítené.

A polgármester felszólította a Városgondnokságot és egyben kérte 
a városlakókat is a jogszabályban  foglaltak betartására annak érde-
kében, hogy lakóhelyünk, sokak elvárásának megfelelve mindinkább 
tiszta, rendezett és virágos legyen!

Szerk.

Újabb elismeréssel gazdagodott településünk, amikor a Baján meg-
rendezett Országos Polgárőr Napon dr. Pintér Sándor belügyminisz-
ter és dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség elnöke átadta 
Tóth József polgármesternek és Szabó Tiborné egyesületi elnöknek a 
„Polgárőr város” kitüntető címet. E cím elnyerésére pályázatot nyúj-
tott be a Polgári Polgárőr Egyesület.  A pályázat kiírójának célja, hogy 
a „Polgárőr város” kitüntető címmel elismerje azon városok, községek 
és fővárosi kerületek önkormányzatait - a polgárőr egyesület munká-
ját is figyelembe véve -, amelyek vezető szerepet játszanak a polgárőr 
mozgalomban, valamint a helyi közrend, közbiztonság, a lakosság 
biztonságérzetének növelése érdekében hatékony támogatói és kezde-
ményezői a társadalmi bűnmegelőzésnek.

Külön büszkeségre ad okot, hogy értékelve az egyesület és az ön-
kormányzat közötti munkát az idén országos elismerésben részesült 6 
település sorában, városunk is a díjazottak között szerepel. 

Szerk.

A Polgári Polgárőr Egyesület a „Fogadj örökbe egy zebrát” pá-
lyázaton is részt vett, melynek célja a gyorsforgalmú útszakasz 
mellett elhelyezkedő gyalogos átkelőhelyek biztonságosabbá té-
tele, ott, ahol az jelzőlámpával nem szabályozott és/vagy oktatási 
intézmény közelében van. A pályázat sikeres lett, így az Országos 
Polgárőr Szövetség logójával és a „Nézz körül” járdagrafikával 
hívja fel a gyalogosok figyelmét a biztonságos közlekedésre. Polgár 
város központjában 4 gyalogos átkelőhelyen találkozhatnak a zeb-
rán közlekedők a figyelemfelkeltő járdafestéssel.  

Szerk.



2018. júliusPolgárTárs4. oldal

Közfoglalkoztatás - VIRÁGOS POLGÁR 2018.

Kegyeletsértők 2

A Start közmunkaprogramok keretében 
2018. évben is folytatódik a városközpont 
közterületeinek a virágosítása, zöldterület 
fenntartása.

Az árvácska palánták kiültetése már az 
elmúlt év őszén megtörtént, akkor több 
mint 25.000 tő palánta került ki a virág-
ágyásokba. Ezek a virágfelületek egészen 
május végéig színesítették a város központi 
belterületét, melyek elvirágzása után meg-
kezdődött az egynyári virágok kiültetése. 
Az egynyári virágpalánták mennyisége is 
több mint 25.000 tő, amik a Városgondnok-
ság fóliakertészetében kerültek felnevelésre, 
gondozásra. A kiültetések előtt az ágyások 
mindenhol mélyásást kaptak, illetve talaj-
minta vizsgálat eredményeként talajmi-
nőség javító tápanyagpótlást végeztünk. A 
kiültetések után megtörtént a csepegtető 
szalagok újratelepítése és a vízhálózatra 
való csatlakoztatása.

A gondozásban és kiültetésekben jórészt 
közmunkaprogramokban foglalkoztatott 
dolgozók vettek részt, akik munkájukat 
már néhány év óta lelkiismeretesen és oda-
figyeléssel végzik. Természetesen a virágpa-
lánták neveléséhez, a kiültetések koordiná-
lásához kertész szakmai irányítót (Juhász 
Sándor) veszünk igénybe az Önkormányzat 
megbízásával. 

A városközponti rehabilitációs beru-
házások kapcsán kialakult zöldfelületi és 
virágfelületi területek bővítését évről évre 
stratégiai zöldfelület fejlesztési terv alapján 
határozzuk meg, amely magában foglalja és 

előrevetíti a Zólyom u.-Kiss E. u. irányába, 
valamint a Honvéd u.- Munkácsy u. irányá-
ba terjeszkedő rekonstrukciós elképzelése-
ket. A város közlekedési területeit díszítik 
szintén a közmunkaprogramban gyártott 
virágládáink, amelyeknek beültetésére nagy 
gondot fordítunk. Több mint 100 db olyan 
virágládás kiültetéseink vannak, amelyek-
nek csepegtetőrendszerét is kiépítettük, 
ezen kívül több mint 100 db cserepes mus-
kátli színesíti a közterületi oszlopokat. 

Az elmúlt időszakban jelentősebb bőví-
tési területeink voltak a volt „Tarka-Barka” 
üzletház előtti évelős és egynyári felületek, 
a központi játszótér teljes zöldfelületi és vi-

rágfelületi felújítása, illetve a „Zöld Elefánt” 
előtti közterület bevonása, és nem utolsó 
sorban az idegenforgalomban érintett Für-
dő utca és Strandfürdő-VG irodaház előtti 
területek. 

A játszótér és közösségi tér rehabilitációja 
talán több is mint zöldterület felújítás, hi-
szen új burkolati felületek (teresítés), ivókút 
kiépítése, közösségi pihenőhelyek (padok-
virágtartók), külterületi kondicionáló park, 
automatikus öntöző és csepegtetőrendszer, 
játszótéri eszközök felújítása és új játszótéri 
elemek telepítése, kerítés felújítása valósult 
meg.

A célunk az, hogy a már megvalósult 
zöldfelületek és virágfelületek intenzív 
fenntartása mellett a központi belterülethez 
kapcsolódóan bővüljenek a fenntartható 
felületek ,természetesen a kapacitások és a 
rendelkezésre álló források függvényében.

A zöldfelületek és virágfelületek különle-
ges szerepet töltenek be egy település életé-
ben. Nemcsak díszítenek, hanem a klímára, 
a környezet minőségére és a téralakulásra is 
befolyást gyakorolnak, meghatározzák az 
ott lakók komfortérzetét, életminőségét. A 
zöldfelületek fennmaradásának és fejlődé-
sének biztosítása az önkormányzatok szá-
mára jogszabály általi előírás, ezzel együtt 
az élhető környezet biztosításának záloga is, 
amely nemcsak a településen élők számára 
fontos, de a település vonzerejét is megha-
tározza.

Hágen József, intézményvezető

A múlt év hasonló időszakában „Kegyelet-
sértők” címmel írtam egy rövid cikket a városi 
temető rendjét zavaró,  időnként vissza, -  visz-
sza térő jelenségekről. 

Hogy azóta több-e, avagy netán kevesebb a 
viráglopások, a temető közrendjét zavaró nem 
kívánatos esemény, nem tudom megítélni. 
De hogy vannak, az biztos. Ezt tapasztaljuk a 
facebook bejegyzésekből, fogadóórán elmon-
dott panaszokból, dühödt telefonhívásokból.  
Mert egyes honfitársaink nem akarják tudo-
másul venni, hogy a temető a csend, a béke, 
a nyugalom és a meghitt emlékezés otthona. 

Sajnos, ma is aktuálisak a múlt évben papírra 
vetett mondások. 

Közös ügyünk, hogy véget vessünk a bosz-
szantó cselekedeteknek, hogy igaz legyen 
mindenki számára, a tavalyi írás; „feledve a 
hétköznapi teendők sokaságát, magunkban 
elmélyülve visszaidézzük szeretteink emlékét, 
nem feledve a hozzájuk kötődő élmények soka-
ságát. Teendőink végeztével a jól végzett mun-
ka nyugalmával, lelki megtisztulással hagyjuk 
hátra a múltidézést.” Csak így tudjuk biztosíta-
ni a temetői csend és a béke nyugalmát.

Az önkormányzat, a Korpusz 93 Kft. és a 

polgárőrség felelős vezetői egyeztettek a temető 
rendjét sértő cselekmények visszaszorítása ér-
dekében, melynek lényege…… Ezt azért még-
sem írom le. Talán majd jövőre! És akkor majd 
azt is leírhatom, hogy hány semmirekellő, el-
vetemült szándék által vezérelt személyt kellett 
felelősségre vonni temetői lopások, temetői 
rendzavarás miatt. Annyit már most is tudunk; 
nincsenek sokan. Néhány személy csupán. Mi 
vagyunk többen, - sokkal többen, és nekünk 
kell megőriznünk a temető méltóságát. 

Molnár János, alpolgármester
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Nyári pezsgés
A country zene és életérzés elevenedett meg június 23-án, szombaton, 

városunk főterén, az immár harmadik éve megrendezésre kerülő Nyári 
Buliesték elnevezésű rendezvény alkalmával. 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében meg-
valósuló,  19 órától éjfélig tartó program keretében két nagyszerű country 
együttes: a Route 35 Country Band és a Long Dusty Road felváltva szó-
rakoztatta a hűvös idő ellenére is lelkes, kitartó közönséget. A koncertek 
vidám, messze hangzó dallamai mellett grillhúsok, sült kolbász finom 
illata csalogatta a szórakozni, kikapcsolódni vágyókat. Az együttesek 
fellépéseinek szünetében pedig, három nagyszerű linedance csapat ki-
tartóan igyekezett a polgári közönséggel elsajátíttatni a country tánc 
alaplépéseit. A debreceni Dancing Boots Country Line Dance Club  és a 
Cactus Country Club, valamint a nyíregyházi Eastern Eagles Line Dance 
Club remek táncosai igazi kopogós, ropogós „pajta party” hangulatot 
varázsoltak percek alatt. A rendezvényre kilátogatott az országos Capri 
Country Fesztivál főszervezője, Páli Norbert is, aki a szervezet közössé-
gi oldalán lelkes beszámolóban dicsérte a fellépő zenekarok koncertjét, 
külön kiemelve a tagok egyéni teljesítményét. A Long Dusty Road igazi 
szénaillatú, western muzsikát nyújtott és előadásukban több autentikus 
hangszer is megszólalt, mint a dobró, mandolin, bendzsó, ukulele. A 
Route 35 Country Band egy régi zenekar új formációja. Repertoárjukban 
a mai kor divatjának megfelelő, populárisabb hangszerelésű, legnépsze-
rűbb észak-amerikai, ausztrál és magyar előadók feldolgozásai szere-
peltek. Dallamos, magával ragadó, könnyed, kifejezetten szórakozásra, 
táncra hívogató zenéjük igazi fesztivál hangulatot biztosított a közönség 
számára. Van az úgy néha című saját számuk pedig, nagy tetszést aratott 
és egyből a közönség kedvence lett. Az est folyamán nyereményjátékot is 
hirdetettek a szervezők a jelenlévők között, a kihúzott szerencsés tombola 
tulajdonosa egy páros belépőjegyet vehetett át az Én és a kisöcsém című 
színházi darab megtekintésére. 

A kedvezőtlen időjárás ellenére egy jó hangulatú, közösségi rendez-
vény részesei lehettek azok a családok, baráti társaságok, akik ezen az 
estén kilátogattak a főtérre és finom étkek, italok mellett élvezhették a 
jó muzsikát. 

P.K.P. 

Kultúr-nyár

RETRO VÉRADÁS ÉS 
PATIKA NAP

A nyár első hónapjában szinte minden hétvégére jutott  valamilyen 
kulturális esemény. Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 
június 9-én és 30-án is várta a színházkedvelőket  egy-egy szórakoztató 
programmal. 

Június 9-én, szombaton a Körúti Színház produkciójaként az Endre és 
barátai című műsort tekinthette meg a közönség. Az egész estét betöltő 
rendezvényen Beleznay Endre színész, humorista stand-up comedy mű-
fajú előadásaival, kollegái pedig operett és musical slágerekkel szórakoz-
tatták a közönséget. 

Június 30-án, szombaton egy vidám nyáresti darabbal, Eisemann Mi-
hály és Szilágyi László 1934-ben írt, kedves és szellemes klasszikus darab-
jával az Én és a kisöcsém című zenés vígjátékkal vártuk a kedves nézőket. 

2018. június 6-án már hatodik alkalommal került sor a közös szer-
vezésű egészségnapra, melyet a Főnix Patika és a Vöröskereszt Helyi 
Szervezete az Egészségfejlesztési Irodával közösen szervezett. A nagy 
érdeklődésre számot tartó rendezvényen lehetőség nyílt különböző 
egészségügyi szűrésekre, mind a Patika, mind pedig az Egészségfej-
lesztési Iroda által. A Vöröskereszt szervezésében 25 fő adhatott vért, 
melyet ezúton is sörrel-virslivel köszöntünk meg donorainknak. 

A Vöröskereszt gondoskodott a háttérrendezvényekről, ennek ke-
retében Mazsorett csoport, Jutka-torna, makett kiállítás szórakoz-
tatta az érdeklődőket. A Retro hangulatot zenével tartottuk életben. 
A gyerekek számára kvízversenyt, csokievő- és rajzversenyt rendez-
tünk, melyekből a legjobbakat apró ajándékkal díjaztuk.

A Főnix Patika a szűrésen résztvevőknek hasznos ajándékkal ked-
veskedett, a programsorozat végén pedig értékes eszközöket sorsolt ki 
a megjelentek között.

A tartalmas és szép napért köszönet mindenkinek, aki megszervez-
te, a Vöröskeresztes önkénteseknek az egész napos helytállásukért, 
a Patika és az EFI dolgozóinak hasznos munkájukért, a Művelődési 
Központnak a hangosításért. JÖVŐRE VELETEK UGYANITT! 

Andorkó Mihályné, vezetőségi tag

Remek humor, némi pimaszság, valamint mély emberismeret jelenik meg 
a bohózatban, csipetnyi bölcsességgel fűszerezve.  A vicces, időnként tra-
gikomikus történések közepette rámutat arra, hogy néha egyetlen tétova 
pillanaton áll vagy bukik a sorsunk.  A darab végén azonban garantált 
a boldogság, a happyend. A komédiából kiderült, hogy „Holdvilágos éj-
szakán miről álmodik a lány?”, miért utazik Velencébe fiúruhában egy 
szerelmes kisasszony, és ki az a „dr. Sas és dr. Vas, a borzasztó furcsa két 
pasas”. S, ha maga a történet nem lett volna elég, ráadásul, olyan sztárok 
játékát láthattuk színpadunkon, mint Gyebnár Csekka, Placskó Emese és 
Koltai Róbert. A közönség elégedetten távozott, igazi élmény volt ez az 
előadás. 

P.K.P.
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Suli Hírek
A megyei Atlétikai Diákolimpia dön-

tőjében, Debrecenben nagyszerűen 
versenyző Karikó Zsolt (távolugrás) és 
Balogh Rebeka (magasugrás), mint Haj-
dú-Bihar megye bajnokai jogot szereztek 
a 3. korcsoport Országos Diákolimpia 
Döntőjében való induláshoz. A csodás 
természeti környezetben elhelyezkedő, 
kiválóan felszerelt győri Olimpiai Sport-
park adott otthont a 2018. május 28-án 
rendezett versenynek, ahol közel 400 fia-
tal atléta mérte össze tudását a „fairplay” 
szellemében. Magyarország 28 legjobb 
távolugrója versengett egymással, ahol 
Zsolt az értékes 11. pozíciót szerezte meg.  
Eredménye: 500 cm. Rebeka magasug-
rásban hozta a tőle elvárható eredményt, 
ami 120 cm-ben realizálódott. „Szabó Jó-
zsef testnevelő tanár úr beszámolója, aki 
a diákokat felkészítette és elkísérte a ver-
senyre” Június 4-én megemlékeztünk a 
nemzeti összetartozásunkról, Molnárné 
Kovács Judit állított össze műsort felsős 
diákok szereplésével. 

A „Zöld Kör” nevű egyesület a 
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft megbízásával tartott 
iskolánkban előadásokat a fenntart-
ható hulladékgazdálkodásról. A te-
vékenységek legizgalmasabb eleme 
egy 5-6. osztályosok számára meg-
hirdetett, több fordulós házi tudás-
próba volt, amelynek jutalma több 
napos zempléni ökotúra lett, a Zöld 
Kör bodrogolaszi táborhelyén - amely 
szintén csiszolta a diákok szemléletét. 
A versengés első helyezettje a „Zöld 
Őrség” csapata lett, akik két napos 
zempléni ökotúrát nyertek. Tagjai: 
Kiss Gusztáv, Mecsei Sára, Pákh Lívia 
6.a A második és harmadik helyezett 
tokaji ökotúrát nyert: „Veszélyes hul-
ladékok” : Asztalos Barbara Mézes 
Lizandra Nótári Anna „Környezetvé-

dők” csapata Sipos Levente Papp János 
Reszler Csaba Tanáruk: Pető Erika

Ötödik évfolyamosaink számára ál-
lított össze Krusóczkiné Barna Mária 
történelmi vetélkedőt, melyet egy vidám 
délután keretein belül tartottak meg.

Június 15-én, diákönkormányzati 
napon versenghettek egymással az 
osztályok ügyességi, szellemi és sport-
versenyekkel. Az alsósok a kerékpáros 
közlekedésről tájékozódhattak, rendőr-
autóval ismerkedtek, és versengtek.

Június 16-án, szombaton délelőtt bú-
csúztattuk el iskolánk három nyolcadi-
kos osztályát.

A következő elismerések kerültek át-
adásra:

Kiemelkedő tanulmányi eredmé-
nyéért, példamutató magatartásáért és 
szorgalmáért nevelőtestületi, valamint 
tanulmányi versenyeken elért kiemel-
kedő teljesítményéért intézményvezetői 
dicséretet kapott: 

GULYÁS ENIKŐ  8.c, GYÜGE VAN-
DA 8.c, KONDÁS TÍMEA 8.c, MOL-
NÁR PETRA 8.c

Példamutató magatartásáért és szorgal-
máért nevelőtestületi, valamint közösségi 
munkájáért intézményvezetői dicséret-
ben részesült:  KÁRTIK FANNI 8.b

Példamutató magatartásáért és szor-
galmáért nevelőtestületi, tanulmányi 
versenyeken elért kiemelkedő teljesít-
ményéért, és jó sportolói eredményei-
ért intézményvezetői dicséretet kapott: 
VITOS ZSÓFIA JUDIT  8.c

Kulturális és közösségi munkájáért in-
tézményvezetői dicséretet kapott: SZA-
KÁCS ENIKŐ  8.c

Példamutató magatartásáért és kultu-
rális munkájáért , valamint sportverse-
nyeken elért kiemelkedő teljesítményéért 
intézményvezetői dicséretben részesült: 
VÁNDOR DOMINIK  8.c

Példamutató magatartásáért és közös-

ségi munkájáért intézményvezetői di-
cséretben részesült: KOVÁCS ZSANETT  
8.b

Példamutató magatartásáért intéz-
ményvezetői dicséretet kapott: KAPUS 
RÉKA 8.c, POLONKAI GÁBOR 8.c

Közösségi munkájáért intézményve-
zetői dicséretet kapott: OSZLÁNSZKI 
MILÁN SZILÁRD 8.b, BÁRTFAI HEN-
RIETTA KLAUDIA 8.c

Sport versenyeken elért kiemelkedő 
teljesítményéért intézményvezetői di-
cséretben részesült: MOLNÁR FERDI-
NÁND 8.a, RÁCZ MARTIN 8.c

A Tudásbajnokság versenyen végzett 
kitartó és kiváló tanulmányi munkáért 
a szervezők által adományozott elisme-
résben részesült: KONDÁS TÍMEA 8.c, 
SUHAJDA ZSOMBOR 8.c

Ebben a tanévben alapított Vásárhe-
lyi Kiválóság Díj elismerésben részesült 
nyolc év kitűnő tanulmányi eredményé-
ért: GYÜGE VANDA 8.c, KONDÁS TÍ-
MEA 8.c, MOLNÁR PETRA 8.c

Polgár Város Önkormányzatának elis-
merő oklevelét adta át Tóth József polgár-
mester Polgár város kulturális rendez-
vényein végzett több éves munkájáért: 
KOVÁCS ZSANETT  8.b, SZAKÁCS 
ENIKŐ  8.c, VÁNDOR DOMINIK 8.c 
osztályos tanulóknak,  - több éves ki-
emelkedő sportteljesítményéért VITOS 
ZSÓFIA JUDIT 8.c osztályos tanuló-
nak.

OSZLÁNSZKI MILÁN SZILÁRD 8.b 
osztályos diákunk a Zrínyi Ilona Mate-
matikaverseny megyei döntőjén többszáz 
versenyző közül 16. helyezést ért el, ami 
nagyon szép eredmény.

Büszkék vagyunk elismert tanulóink-
ra, további sikereket kívánunk nekik kö-
zépiskolás éveikhez!”

Petrikné Sereg Ildikó
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JAGSZI Hírek
A Határtalanul! – Kárpátaljai akció-

program keretében a BSZC József Attila 
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája diákjai utazhattak el Kár-
pátaljára. 

Ez alatt a 6 nap alatt számos programon 
vettünk részt a Nagymuzsalyi Középisko-
la tanulóival közösen.

Izgalommal várták tanulóink a kár-
pátaljai magyar diákokkal a közös prog-
ramokat. Anélkül, hogy a tankönyveket  
kinyitották volna, számos történelmi 
eseménnyel bővült tudásuk. Megtapasz-
talhatták, hogy a határon túl élő ma-
gyaroknak mennyivel nehezebb megélni 
magyarságukat, a szokásaikat, kultúrá-
jukat, és milyen nehézséget jelent a ma-
gyar nyelvet és identitásukat fenntartani. 
Az egy hét alatt voltunk Beregszászon, 
ahol a Múzeumot tekintettük meg. A 
Huszti Vár romjai és onnan a kilátás 
mindenkit lenyűgözött. Az „asszonyval-
lató” hídon való átkelés mindenki szá-
mára nagy próbatétel volt. Átéreztük a 
málenkij robotban részvevők tragédiáját 
a Szolyvai Emlékpark meglátogatása so-
rán. A Munkácsi és Ungvári Várak meg-
látogatásakor is sok történelmi ismeretre 
tettek szert tanulóink. De a szórakozás is 
belefért a programjainkba: voltunk gyer-
meknapon, ahol kézműveskedhettünk, 
íjászkodhattunk, különböző progra-
mokon vehettünk részt. Vendéglátóink, 
Nagymuzsalyon pikniket szerveztek ne-
künk, ahol nagyon jól éreztük magunkat. 
Bográcsos étellel kínáltak bennünket és 
még a strandolás sem maradt el. Minden-
ki nagyon élvezte, amikor a beregi szőt-
tes hímzéstechnikájának egy kis szeletét 
tanulhatta meg. Beregszentmiklóson egy 
festőművész – aki egyben a tulajdonos is 
volt – vezetett bennünket végig a várkas-
télyban, tőle tudtuk meg annak történel-
mi jelentőségét. A kárpátaljai Schönborni 
kastély jelenleg szanatóriumnak ad ott-
hont, de a kastélyparkban kellemes volt 
nagyon az időtöltés. Mindenki megmos-
ta az arcát a fiatalító forrásban, hogy az 
amúgy is szép és fiatal tanulóink még 
tetszetősebbek legyenek. Tiszaújlaknál a 
Turulmadaras Rákóczi emlékműnél he-
lyeztük el az emlékezés koszorúját. Végig 
kísérőnk volt egy muzsalyi tanárnő, aki 

nemcsak szállásadó, történelemtanár, de 
idegenvezetőnk is volt egyben. Rengeteget 
tanultunk tőle, kedvessége, fantasztikus 
tudása, magyarságtudata példaértékű. 
Megható pillanatokat éltünk át, amikor 
Nagymuzsalyon, a régi iskola épületében 
egy budapesti általános iskola, egy Rá-
kóczi Szövetség által támogatott siófoki 
helyi alapszervezet tagjai, valamint a mi 
intézményünk diákjai közösen ünnepel-
tük meg a Nemzeti Összetartozás Napját, 
a budapesti hetedik osztályosok műsorá-
nak megtekintésével. Fantasztikus volt.
Ekkor került sor a pályázatban vállalt 
adományok átadására is. A Nagymuzsalyi 
Középiskolát könyvekkel, sportszerekkel, 
ajándékcsomagokkal, egy multifunkcio-
nális fénymásolóval – több mint kétszáz-
ezer forint értékben – támogattuk, úgy 
gondoljuk, hogy nagyon jó helyre kerül-
tek ezek az eszközök.

Nehéz volt a búcsú a házigazdáktól, hi-
szen a szállások helyi családoknál voltak, 
kényeztettek bennünket minden szem-
pontból. Anya és nagymama pótlók is 
voltak, mindig nagyon finom ételeket és 
helyi jellegzetességeket főztek nekünk. 
Hálásak vagyunk nekik nagyon a gon-
doskodásukért, a jólétünkért.

2018. június első hetében mi is vendé-
gül láthattuk a nagymuzsalyi diákokat. 
Először Polgárral és nevezetességeivel 
ismertettük meg őket, többek között fel-
mászhattunk templomunk tornyába is, 

nagyon szép a mi kis városunk madártáv-
latból is. Mezőkövesdi látogatásunkkor 
megismerkedhettünk a matyók életével, 
Takács István életmű kiállítása minden-
kit elragadott, a Hadas városrészben való 
sétálgatás pedig felért egy kis időuta-
zással. Debrecennek, a cívis városnak a 
hangulata mindenkit magával ragadott. 
Óriási élményt nyújtott a Munkácsy-
trilógia megtekintése, de a Debreceni 
Nagytemplom panoráma teraszán lenni 
és nézelődni is felejthetetlen élmény volt. 
Az egyetem főépületének és környéké-
nek bejárása után utunkat a Nagyerdőn 
folytattuk. Az állatkerti és nagyerdei séta 
mindenki számára jó lesett. A nap végén 
a fáradt testek a Polgári Strandfürdőn lel-
tek pihenésre. A Lillafüreden töltött idő 
is nagy élményt nyújtott mindannyiunk 
számára, nem lehet megunni a táj szép-
ségét és gazdagságát. Reméljük, hogy mi 
is feledhetetlen élményeket adhattunk a 
nagymuzsalyiaknak.

Köszönet az Emberi Erőforrás Minisz-
tériumának, hogy a Határtalanul! Kár-
pátaljai akcióprogramnak köszönhetően 
fantasztikus napokat tölthettünk el Kár-
pátalján és Magyarországon is. Érzelmi-
leg feltöltődtünk, tudásunk gyarapodott, 
testünk edzetté vált, szavakkal nem is 
tudjuk kifejezni mit is jelentett számunk-
ra ez a két hét. Csoda volt és köszönjük.

Agócs Zsoltné, szervező
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„Elcsitult a szív, mely értünk do-
bogott, megpihent a kéz, 

mely értünk oly sokat dolgozott.
Számunkra te sohasem 

leszel halott,
Szívünkben örökké élni fogsz, 

mint a csillagok.”

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk 

Kulcsár Imréné (Mályi Mária) 
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes 

bánatunkban részvéttel osztoztak. 

a gyászoló család

Anyakönyvi Hírek

Házasságot kötött:
Illés Beatrix – Berki Róbert

Kiss Boglárka – Bene Attila

Bodó Erika – Antóni Sándor

Lajtos Anita – Zsólyomi Zoltán

Akiket újszülöttként 
köszöntünk: 

• Balogh Linett Zoé

• Lakatos Bence Zoltán

• Orbán Zsolt Kristóf

• Csikai Anna Margit

• Raduly Martin Noel

• Tóth Andor Kristóf

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk:
• Bartók Lászlóné 

szül.: Molnár Veronika élt: 81 évet

• Kapusi János élt: 63 évet

• Kovács István élt: 55 évet

• Répási Antal élt: 72 évet

• Puskás Istvánné 

szül.: Éliás Enikő élt: 72 évet

• Kovács László Ferenc élt: 75 évet

• Répási Vendel élt: 86 évet   

• Kulcsár Imréné 

szül.: Mályi Mária élt: 92 évet

• Kedves Béla élt: 57 évet

• Császár Antal élt: 69 évet

• Benke József élt: 69 évet

Polgári könyvbarátok
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 39. 

alkalommal hirdette meg idén a Bará-
tunk a könyv megyei olvasónapló pályá-
zatát általános iskolások számára. Gyer-
mekek és szülők kitartó munkájának 
köszönhetően összesen négy csapat tel-
jesítette az olvasásélményen és kutatáson 
alapuló pályázat feltételeit. Az ismerete-
ik bővítése érdekében az alsósok Mátyás 
király, a magyar tudósok, feltalálók és az 
elsüllyedt városok után kutattak; míg a 
felsősök érdekes információkat tudtak 
meg a Világörökségekről és Kittenberger 
Kálmánról, az afrikai vadászról. A szép-
irodalmi feladatok megoldásának kul-

MAMMOGÁRFIAI SZŰRÉS
Polgár Város Önkormányzata és Védő-

női Szolgálata, a Hajdúböszörményi Járási 
Hivatal, Népegészségügyi Osztálya, vala-
mint a debreceni Mammográfiai Szűrőál-
lomás  2018.  június 27. és július 3. napja 
között mammográfiai szűrést szervezett. 
Mindannyian tudjuk, hogy a prevenció, 
a megelőzés mennyi fontos része egészsé-
günk megőrzésének, az esetleges problé-
mák kezelésének. Mindannyiunknak van 
olyan ismerőse, akinek a szűrővizsgálat 
alkalmával derült ki a betegsége, és az-
óta már a gyógyulás útjára lépett. A szű-
rővizsgálatokon 160 fő polgári hölgy vett 
részt, a beutazáshoz szükséges autóbuszt 
és a naponta kisorsolt nyereményeket Pol-
gár Város Önkormányzata biztosította. A 
szerencsés nyertesek Pöstényi Mártonné, 
Görömbei Gyuláné, Juhász Józsefné és 
Gyurisné Csontos Katalin.

Kedves Hölgyeim, köszönjük, hogy az 
egészséget választották!

Andorkó Mihályné, irodavezető

csát a regényekből megismert szereplők, 
helyszínek és tárgyak jelentették. Az 
előző évekhez képest változtak a pályá-
zat feltételei, így mindössze két csapat 
juthatott be az ünnepélyes eredmény-
hirdetésre. 2018. június 9-én a Csillámos 
szappanbubikkal /Gyüge Vanda, Kondás 
Tímea, Molnár Petra 8.c./ és a Szorgal-
mas olvasókkal /Tóth Lili, Vándor Han-
na 3.a/ utaztunk Debrecenbe a megérde-
melt jutalmuk átvételére. Gratulálunk a 
díjazottaknak és minden csapatnak kö-
szönjük a részvételt!

Ferenczné Fajta Mária
könyvtárvezető

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik felejthetetlen halottunk 

Puskás Istvánné 
(Éliás Enikő) 

temetésén megjelentek, ravatalá-
ra koszorút, virágot helyeztek és 

mélységes bánatunkban részvéttel 
osztoztak. 

a gyászoló család

FIGYELEM!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, az érintetteket, hogy a Látássérültek Észak-al-

földi Regionális Egyesülete 2018. július 11. napjától, az adott hónap minden második 
szerdáján 10.00-12.00 óra között fogadó órát tart a Polgármesteri Hivatal Gazdasági 

Szolgáltató Házának 2. sz. tanácskozó termében.
Tisztelettel várjuk az érdeklődőket.

Polgármesteri Hivatal
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Bronzérmes lett a PIAC! -Tájékoztató a 
sportegyesület 2017/2018-as szezonjáról

Felnőtt: A 2017/2018-as versenykiírás sze-
rint 10 csapat képviseltette magát a megye 
II. osztály északi csoportjában. Felemás őszi 
teljesítmény után a csapat célja volt dobogós 
helyen végezni. A téli átigazolási időszakban 
sikerült további polgári játékosokat visz-
szaigazolni. Bene Levente, Sebők Gergő, és 
Nagy László játékosokkal kiegészülve egy 
stabil játékoskeret állt Kövér Zsolt vezető-
edző rendelkezésére. A tavaszi fordulók so-
rán elért 8 győzelemmel, 2 döntetlennel, és 
1 vereséggel a csapat a tabella 3. helyén vég-
zett! A gólokat elsősorban Csorba Tamás és 
Dobó Viktor szállították összesen 52 rúgott 
góllal zárták a bajnokságot. Figyelembe véve 
a gyengébb őszi teljesítményt ez a harmadik 
helyezés egy nagyszerű eredmény, hiszen 
Polgár több mint 10 éve nem ért el dobo-
gós helyezést megyei bajnokságban így az 
értékét mindenképpen növeli ez a mostani 
eredmény!  Sajnálatos módon nem mindenki 
tudta sérülés nélkül befejezni a bajnokságot, 
Pöstényi István és Molnár Gergő a szezon 
folyamán komolyabb sérülést szenvedtek, 

nekik mielőbbi felépülést kívánunk!
Ifjúsági:   Rácz Ferenc vezetésével indult 

neki a bajnokságnak a csapat. A gárda nagy 
része helyi játékos, de járnak át Újtikosról 
és Tiszadobról is edzésre és mérkőzésre. Az 
U-19-es bajnokságot a tabella 5. helyén zár-
ta a csapat. 11 győzelem mellett 2 döntetlent 
és 11 vereséget tud felmutatni a csapat ami 
felemás eredménynek mondható. A házi gól-
király Rácz Gergő lett 21 rúgott góllal. Az ifi 
csapat korösszetétele fiatal, az átlag életkor 
17 év ami azt jelenti hogy a jövőben egy ösz-
szeszokottabb egységesebb csapat válhat az 
ifiből. A cél jövőre nem lehet más, mint do-
bogós helyen végezni! 

Az utánpótlás neveléssel az elmúlt évekhez 
hasonlóan ifj. Dohány László foglalkozik. Az 
edzéseket a Móricz úti iskola műfüves pályá-
ján  valamint  téli időszakban a Zólyom úti 
iskola tornatermében végzik a futballpalán-
ták. Az ovisok tavasszal 4 fesztiválon vettek 
részt Hajdúböszörményben. A 11, 13 éves 
korosztály 5 fesztiválon vett részt, Hajdú-
nánáson és  Hajdúböszörményben. Ameny-

nyiben gyermeke szeretné kipróbálni magát 
a labdarúgásban, úgy forduljon bizalommal 
edzőinkhez.

A bajnoki szezon zárásaként, ezúton sze-
retném megköszönni az edzőknek a szezon-
ban végzett munkát. Köszönjük támogató-
ink és segítőink egész éves közreműködését, 
különösen Polgár Város Önkormányzatának 
valamint, a csapatot támogató Krup-Hús Kft 
és Gö-Rita Kft-nak.  A következő szezon vár-
hatóan augusztus végén kezdődik. 

Hajrá PIAC!
Tóth Máté, Szakosztály vezető  PVSE

TABELLA - FELNŐTT! VÉGEREDMÉNY
1. BOCSKAI SE VÁMOSPÉRCS 53p
2. PENTAFROST NYÍRMÁRTONFALVA 48p
3. POLGÁRI VSE 42p
4. EGYEKI SBSE 39p
5. JÓZSA SE 38p
6. ÚJSZENTMARGITAI GYSE 20p   
7. LÉTAVÉRTES SC’97 20p   
8. TISZACSEGEI VSE 18p
9. GÖRBEHÁZI K.S.E 16p
10. NYÍRÁBRÁNYI KSE (KIZÁRVA) 0p  

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályá-
zatot hirdet a fenntartásában lévő

magasabb óvodavezető (magasabb vezető) munkakör
 közalkalmazotti kinevezéssel és vezetői megbízással 

történő betöltésére.

A vezetői megbízás határozott időre 5 évre: 
2018. október 01-től - 2023. szeptember 30-ig szól.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár 
Bessenyei u. 4-5. sz.

Pályázati feltételek
• Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör 

betöltéséhez szükséges – a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében 
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség

• Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szak-
képzettség, 

• Legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
• A nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fenn-

álló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a 
megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határo-
zatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, 

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Büntetlen előélet, magyar állampolgárság
• A vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, pedagógia 

szakirányú végzettség, vagy közoktatás vezető szakképzettség, to-
vábbá nyelvvizsga 

Illetmény és egyéb juttatások:
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben 

és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő  végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)  Kormányrendelet-
ben meghatározottak  alapján.

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
• a pályázó szakmai önéletrajzát,
• az intézmény vezetésére vonatkozó  vezetői programot, a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.

A pályázathoz csatolni kell:
• iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok 

másolatát,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatának tár-

gyalását, zárt vagy nyílt ülésen kéri, 
• hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kap-

csolatos kezeléséhez
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 06.
A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a véleményezé-
si határidő lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 27.
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Tóth József polgármester, 
a 06-52/573-512 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikusan, valamint  zárt 
borítékban A borítékra kérjük ráírni „Napsugár Óvoda és Bölcsőde 
Óvodavezetői pályázat”, és a pályázati adatbázisban szereplő azonosí-
tási számot: I/4433-1/2018.  Postai cím: Polgár Város Önkormányzata 
4090 Polgár, Barankovics tér 5., E-mail cím:  j.toth@polgar.hu   
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát 
fenntartja.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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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, Hágen Bence · 52/573-510 ·  

• Hirdetés: 52/573-510 · polgartarshavilap@gmail.com • Grafika, tördelés, nyomda: Reproprint Kft. · Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 5.
Terjesztés: Polgármesteri Hivatal, Polgár • ISSN: 1217 - 8799

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!

Helyi értékünk 
A Polgári Települési Értéktár Bizottság 8/2017. (V.03.) határozata alapján a „Polgár története” Monográfia a tele-

pülés kulturális örökségének része. A monográfia átfogja Polgár történetét a korai bronzkortól az 1970-es évekig. 
A szerkesztő és munkatársai mélyre ható elemzésekkel, kutatásokkal végezték el az egyes témakörök bemutatását, 
mely a könyv írott szövegén túl jelentős helyi értéket képvisel.

Ferenczné Fajta Mária, PTÉB elnöke

Hatvanöttől… című versével harmadik helyezést nyert el Herbák István András 
Az én városom versíró pályázaton.

Van egy város a Tisza mentén,
Nem a partján – kicsit beljebb,
Tokajtól le, Szeged felé
Pár arasznyit, alig lejjebb.
Mit se tudtam bizony erről…
Hatvanötnek legelején!

Igaz, akkor még csak község,
Majd lett Nagy-is, járás központ,
Mi a falvak szálaiból
Egy szép, színes, nagy csokrot font.
Mit se tudtam bizony erről…
Hatvanötnek közepén se!

De mit tud egy elemista,
Másodikos szertelenség?
Hiszen azt, hogy elköltözünk,
Önmagában képtelenség!
Csak éreztem a lelkemben:
Ismeretlen tájra mentem!

Ott az első magas bérház
Másodiknyi emeletén,
Az otthonunkból elhozott
Előszoba kerevetén…
Csak éreztem a lelkemben:
Még nem tudom hová mentem?!

Ám a gyerek – külön szerzet,
Belakja a szabad teret.
Különösen ott ahol már
Játszani is nagyon szeret.
Megbékéltem új hazámmal:
Kicsiny, megosztott szobámmal!

Hatvanötből…messze mentünk…
Kisiskolás – gimnazista,
S markánsabb lett mind-e közben
Pelyhes állú fizimiska!

Megbékéltem új hazámmal:
Szívhez szóló, szép babámmal!

Nagyvilág lett közben sorsom,
Munka, játék és szerelem.
Helyemet, hogy mi a dolgom? –
Csak tétovaként kerestem.
Elfogadtam: Ez otthonom,
Keresni már csak őt fogom! 

Gyereksírás, öröm, könnyek,
Ott a Mirhó csendes ölén…
Majd megpihenni, már együtt
Nagy eperfa széles tövén.
Elfogadtam: Itthon vagyok.
Nékem a csillag itt ragyog!

Selypes-part, vagy a Sportpálya,
Tisza-mente, Kálvária…?
Bárhol vagyok – hazám földje,
Egyik, másiknak a párja.
Megéreztem: gyökerem nőtt.
A gyerekből így lett felnőtt!

Elment apám, majd jó anyám…
Kiköltöztek a Dantéra.
Véget ért a gyerekkorom,
Nem nyílik már andantéra!
Úgy élek már…ritmustalan,
Szabadelvűn és gondtalan!

Hej, város a Tisza mellett…
Beléd nőttem – mindenemmel!
Ismerős lett minden utcád,
S benned lakó sok-sok ember.
Úgy élek már…az öledbe,
Ahogy nőttünk – nem feledve.

Te változtál, követtelek,
Arcod szépült, csinosodott.

S míg te kortalan maradtál,
Az idő csak rajtam fogott!
Emlékszek ám…hogy volt, mint volt?
Bennem maradt minden színfolt!

Volt egyszer egy…szép mozink is,
Ferde terű, magas zsöllye,
Szerelemnek furcsa nesze,
Nevetések igaz könnye!
Éreztem, hogy itt a helyem,
Nem csak csalfán játszik velem.

„Fényes”, hol volt élőzene…
Sarokban a kis asztalnál
Leány lelket simogattak…
Szilveszterkor, kicsiny bál vár!
Megéreztem: Helyben vagyok,
S nem kellenek nékem nagyok!

„Hajrá PIAC!” – zúg erdő,
Ha gól esett, messze hallik…
Nálunk – most is! – vasárnapon
A sportélet ekképp zajlik!
Együtt sírtunk és nevettünk,
Fénylő ég volt mi felettünk!

Itt éltek a nagyszüleim,
Erre járt-kelt anyám, apám.
Itt rovom az én utamat,
S neveltem fel két fiamat.
Félszáz bizony és még kettő,
Annyi már az össz-esztendő.

Pillanatot meg nem bántam…
Nem vagyok a Nagy-világban!
Eljöttem, hogy megérkezzek…
Mert a Világ nékem itt van – 
Selypes hídtól – Hizlaldáig –
Polgár táblák vonaláig.
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„Gólya Áron udvarol”
A Városi Gyermeknap alkalmából Pete 
Margit polgári versíró válogatott  gyer-
mekverseinek illusztrálására meghirdetett 
rajzpályázat eredményei: 
Óvodás kategóriában:

1. helyezés: Rapcsák Dóra   6 éves
2. helyezés: S zedleczki Noémi   6 éves
3. helyezés: Tóth Lelle  5 éves

1-2. osztályos kategóriában: 
1. helyezés: Gáspár Kitti 2.b
2. helyezés: Berki Viktória 2.b
3. helyezés: Oláh Eszter 2.b
Különdíjasok: 
Matócsi Nelli Kerekes Panna

3-4. osztályos kategóriában: 
1. helyezés: Magera Laura  4.c
2. helyezés: Orgován Dávid   4.b
3. helyezés: Pikács Iván  3.c
Különdíjasok: Papp Bettina  5.b

Pete Margit
Gólya Áron udvarol

Múltkor hallom,
Gólya Áron
udvarolt a

gólyabálon:

- Békát fogtam
Mocsoládon.

Elfogadja,
lesz a párom?

- Ez az álmom,
Gólya Áron!
Pír fut át a

gólyalányon...

Tegnap látom,
jó barátom
szaporázza
gólyalábon.

Vár a párom!
- kiált Áron,
s átgázol a

Breki-lápon.

Lakodalom
lesz a nyáron!

Olvashatja
a plakáton:

Dínom-dánom
hét határon,
békacombra
önt is várom!

Magera Laura 4.c

Matócsi Nelli 8 éves



Gyermekétkezés  
2018/19 tanév

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy az iskolai 
étkezés igénybevételéről továbbra is nyilatkoz-
ni szükséges. A nyilatkozat kitöltése akkor is 
szükséges, amennyiben nem kéri az étkezést. 

A nyilatkozatok leadhatók:

2018. július 16-tól  2018. augusztus 17-ig.

A nyomtatvány az Iskola konyha élelmezésveze-
tői irodájában átvehető (Polgár Zólyom út 14.), 
valamint a www.polgar.hu oldalról letölthető.

Kérünk a gyermekvédelmi támogatás határo-
zatból egy példány fénymásolatot mellékletként 
csatolni.

Venczel Lászlóné
Élelmezésvezető
Iskola Konyha


