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Városházi Hírek
Fizetni kell a vízért

 A képviselő-testület december 18-án 14 napirendi 
pontot tárgyalt,  köztük a közkifolyók  vízhasználatáról 
szóló rendeletet is. 

A víziközmű-szolgáltatás ellátása helyi önkormányza-
ti feladatok közé tartozik. A közkifolyókon szolgáltatott 
ivóvizet – háztartási célú vízhasználatra – a közműves 
ivóvízellátásba be nem kötött vagy ivóvíz-szolgáltatás 
korlátozással érintett ingatlan lakói vehetik rendszere-
sen igénybe. 

Az ivóvíz-törzshálózatról történő közterületi vízvétel az 
önkormányzat vízfogyasztásának minősül, a díjat a vízi-
közmű-szolgáltatónál a települési önkormányzat fizeti.

2013. január 1-től Polgár város közigazgatási terüle-
tén a víziközmű szolgáltatást a Hajdúkerületi és Bihari 
Víziközmű Szolgáltató Zrt. látja el.

 Településünkön 35 db közkifolyó üzemel,  s ezen  köz-
kifolyókból előzetes felmérés alapján 63 ingatlan (kb. 
300 fő) veszi igénybe az ivóvíz szolgáltatást.

 A szolgáltató az ivóvízellátásba be nem kapcsolt ingat-
lanok után negyedévente bruttó 234.939,- Ft-ot számláz 
ki az önkormányzat részére a közkifolyókból vételezett 
ivóvíz után.

A megnövekedett terhek miatt az önkormányzat a jö-
vőben nem tudja vállalni közkifolyók számláinak fize-
tését is, ezért rendeletben állapította meg Polgár város 
közigazgatási területén a közműves vízellátásba be nem 
kötött ingatlanok lakóinak vízhasználatát.

 Az ivóvízellátásba be nem kapcsolt ingatlanok la-
kóinak tehát a közkifolyókból vételezett ivóvíz után a 
vízdíjat kell fizetni, melynek átlagmennyisége 30 liter/
fő/nap.

A rendelet megállapítja a közkifolyók vízhasználatá-
nak igénybevételét, valamint a közszolgáltatási díj fize-
tésének módját, melyről minden érintett tájékoztatást 
kap.

szerk.

Térfigyelők
Tavaly januárban szá-

moltunk be először a 
város központjában elhe-
lyezett 23 kamerából álló  
térfigyelőrendszerről. Az 
elmúlt egy év alatt szá-
mos bűntett felderítésé-
ben a rendőrség segítsé-
gére voltak a felvételek  

valamint visszatartó erejük is számottevőnek bizonyul. 
Decemberre  tovább bővült a térfigyelő kamerákkal 

ellátott városrész, immár 32 kamera figyeli közterülete-
inket. Jövőbeli cél a hálózat tovább fejlesztése, a telepü-
lés kritikus pontjainak biztonságosabbá tétele. 

szerk.

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!

Felhívás
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a téli 

időjárás beköszöntével az ingatlana előtti járdaszakaszt 
szíveskedjen járhatóvá tenni. A tulajdonos és használó 
köteles télen a havat, jeget, az ingatlan mentén lévő já-
rófelületről letakarítani, a síkossá vált gyalogutat síkos-
ság - mentesíteni.

Szerves anyagot, illetve káros vegyi anyagokat erre a 
célra felhasználni tilos.

Ezen munkálatok elvégzése a tulajdonos (kezelő, bér-
lő) kötelessége a Polgár Város Környezetvédelméről 
szóló többször módosított 22/2010. (XI.26.) rendelet 4. 
§ (3). bekezdése alapján.

Kérjük, hogy a fenti kötelezettségnek szíveskedjenek 
eleget tenni.

Polgári Polgármesteri Hivatal
 Közterület-felügyelet
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Tájékoztató a pénzbeli és természetbeni szociális 
állátásokat érintő változásokról

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. 
évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakulás fő elemei: 
-  Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos fel-

adatai élesen elválasztásra kerülnek. 
-  Egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök;
-  Módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó 

ellátások köre;
-  Bővül az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott el-

látások meghatározásában.
-  Átalakul a finanszírozás rendszere.

A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával ösz-
szefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti feladat-
megosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakul: A 
jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának meg-
állapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak el-
látása keretében kétféle ellátástipus állapítható meg: 

- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás ( új 

ellátás, a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy 
része erre válik jogosulttá) 

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korú-
ak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tar-

toznak az alábbi ügykörök: alanyi ápolási díj (az alapösszegű, 
a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt 
összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),

- időskorúak járadéka,
- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott, és 100%-ban 

központi költségvetési forrásból kifizetett szociális ellátásokon 
túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkor-
mányzatok döntenek az ún.települési támogatás keretében.

A módosítás az Szt. által jelenleg szabályozott ellátások közül 
az alábbiakat érinti, ezekre vonatkozóan az Szt. 2015.március 
1-jétől nem tartalmaz szabályozást:

- lakásfenntartási támogatás
- adósságkezelési szolgáltatás
- méltányossági ápolási díj
- méltányossági közgyógyellátás
 A fentieken túl az önkormányzati segély is átalakul: a rendkí-

vüli élethelyzetre tekintettel is a települési támogatás keretében 
nyújtható majd támogatás.

Polgári Polgármesteri Hivatal

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

törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

területi védőnő
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű – várhatóan 2016. október 1. 

THGY, GYED, GYES időtartamára - .
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 4090 Polgár Hősök u. 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A területi védő-
női ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben 

meghatározottak szerint.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, Egészségügyi Főiskolai karon 
 szerzett védőnői oklevél, 
• védőnői munkakörben – legalább 1-3 év 
 szakmai tapasztalat, 
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. február 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 22. 16 óra

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 29-ig.

Bővebb információ a város honlapján közétett 
pályázati kiírásban : www.polgar.hu

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet

a Polgári Szociális Központ intézményvezető 
(magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye: 4090 Polgár, Dózsa György u. 1.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 
2015. március 01-től 2020. február 29-ig szól.

Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 

3. számú mellékletének 5. pontjában az intézmény-
vezetőre, vagy a 15/1998. (IV.30.)NM rendelet 2. 
sz. mellékletének I. rész I/1  pontjában a magasabb 
vezetőre előírt szakképesítés és szociális szakvizsga.

• Legalább 1-3 év felsőfokú végzettséget, vagy felső-
fokú szakmai képesítést igénylő a gyermekvédelem, 
a szociális ellátás,  az egészségügyi ellátás területén 
betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

•  Felhasználói szintű informatikai rendszerismeret. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. január 22. 16 óráig beérkezően.

A pályázat benyújtási határidején a beérkezés napját kell 
érteni, nem a postára adás napját. A pályázat elbírálásának 
határideje: 2015. február 19. A pályázat kiírója a pályázat 

eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.
Bővebb információ a város honlapján közétett 

pályázati kiírásban : www.polgar.hu
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Élő Betlehem a főtéren
November végén nagy sürgés-forgást, kopácsolást tapasztal-

hattak a téren keresztül haladó emberek. Mindenki találgatott, 
mi készül ilyen nagy igyekezettel. 

- Honnan jött  az élő Betlehem állítás ötlete ? - kérdezem a 
Polgári Csemete Szociális Szövetkezet elnökét, Kapin Albertet.   

- Sokunk gyermekkori emlékében él még a régi Betlehemek 
hangulata. Minden évben nagyon vártuk, mert még varázsla-
tosabbá tette számunkra az ünnepet. Innen jött az ötlet, hogy 
vissza kellene hozni ezt a szép szokást. 

- Hogyan sikerült kivitelezni az ötletet?
- Szerencsére mások számára is fontos ügy lett a megvalósí-

tása, így érkezett segítség magánemberektől is. Természetesen 
a munka nagy részének elvégzése, a szövetkezet dolgozóinak az 
érdeme. 

- Mónika, a csacsi, nagy sztár lett városszerte. Rengeteg szelfi 
készült vele az ünnepek alatt.  Milyen állatokkal találkoztak 
még a látogatók?

- Mónika, a barátságos szamár mellett még  két racka juh és 
két kecske is várta a gyermekeket. Sok kisgyermekes család, de 
még felnőttek is,  naponta visszajártak megnézni, megsimogatni 
az állatokat. 

- Köszönjük Albert, hogy életet hoztak kezdeményezésükkel 
a város főterére. Nagy élmény volt mindenki számára. A jászol 
mellett rég nem látott ismerősök találkoztak és idegenek ele-
gyedtek beszélgetésbe egymással. Azt hiszem ez volt a legfőbb 
küldetése. 

szerk.

Karácsonyváró Gála
A karácsonyt megelőző időszakhoz idén is hozzátarto-

zott az adventi vasárnapok megünneplése és a karácsony-
váró gála megtartása. A gyertya-gyújtásokra a fõtéren 
került sor, vasárnaponként ünnepi műsort adtak az óvo-
dások és  általános iskolások. A téren minden alkalom-
mal forralt borral és meleg teával várták az ünneplőket. 

Az ünnepi gálára telt ház lett a Művelődési Központban, 
a nézőket idén is színes és változatos műsorokkal szóra-
koztatták a fellépők.  A műsor után a téren folytatódott 
az ünnepvárás. A forralt bor és tea mellé, a Csemete Szö-
vetkezet jóvoltából pattogatott kukorica is járt, a Vörös-
kereszt Polgári Szervezete pedig játékokkal ajándékozta 
meg a gyerekeket. 

Az est fényeit a Lángoló Csigák táncoltatták meg, pro-
dukciójukat ámulva nézte a tömeg. A debreceni csa-
pat egyik merész tűzzsonglőr lánya, városunk szülötte, 
Bacskai Stella. 

A tűzfújó fiatalok műsora után ünnepi beszédet mon-
dott Tóth József polgármester, Maga László plébános és 
Czető Norbert református lelkész. A hagyománynak 
megfelelően a negyedik adventi gyertyát közösen gyúj-
tották meg, majd a város karácsonyfáján is kigyúltak a 
fények. A rendezvényekről készült fotók és videók Polgár 
Város Facebook oldalán megtekinthetőek.

szerk.

Polgár Városért Alapítvány
  A  “Polgár Városért” Alapítvány 2015-ben is várja mind-
azok támogatását, anyagi hozzájárulását, akik fontosnak 

tartják Alapítványunk céljait, és akik elképzeléseink meg-
valósításához hozzá kívánnak járulni.

 A személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása is segít-
séget jelent az Alapítvány munkájában, kérjük, ennek 

felajánlással támogassanak bennünket. 
Adószámunk: 18544189-1-09

Számlaszámunk, ahová a támogatásokat várjuk: 
11738156-20002664-00000000

“Polgár Városért” Alapítvány Kuratóriuma
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Évértékelő
A város intézményeinek, gazdasági társaságainak veze-

tői, a civil szervezetek és egyesületek elnökei valamint a 
képviselő-testület tagjai és a polgármesteri hivatal vezető 
munkatársai voltak hivatalosak arra az évértékelő összejö-
vetelre, ami december 30-án délután került megrendezés-
re a Városháza Házasságkötő termében.

A meghívottakat Molnár János alpolgármester köszön-
tötte, majd Tóth József polgármester mondott  évértékelő-
évzáró beszédet, melyet így fejezett be:

“2014-ben egy sikeres évet zártunk. Köszönet az együtt-
működésért:

a közösségi ügyek segítéséért,
a polgári családok foglalkoztatásáért,
a befizetett adóforintokért,
a természetben kapott adományokért,
a szerződések teljesítéséért. 

Polgár a mi városunk! Mi közösen : önkormányzat, 
civilek és gazdasági szereplők tehetjük szebbé és jobbá, - 
élhetővé és szerethetővé. Közösen védhetjük meg a város 
érdekeit! Polgár közéleti szereplőiként megfogalmazhatjuk 
céljainkat, képviselhetjük érdekeinket, ha kell, összefo-
gunk a jó ügyekért, ha kell - akkor zárjuk sorainkat. 

Partnerséget, nyitottságot és korrekt együttműködést 
ajánlunk 2015-re is! Kívánjuk Önöknek, a társadalmi és 
gazdasági céljaink teljesülését! Legyen eredményes vállal-
kozói tevékenységük, hozzon üzleti sikereket az új eszten-
dő. Kitartást a hétköznapi küzdelmekben, jó egészséget és 
sok szerencsét!”

A polgármester könnyebben megélhető, eredményes és 
sikeres Boldog Új Évet kívánt, majd a találkozó pezsgős 
koccintással, kötetlen beszélgetéssel zárult. 

szerk.

Újévköszöntő városbögrével
Évek óta az a hagyomány városunkban, hogy az újév első nap-

ján összegyűlik a város apraja-nagyja,  köszöntjük egymást és az 
új esztendőt. 

Idén sem volt ez másként, sütőtök, pattogatott kukorica és meleg 
tea várta a polgáriakat csütörtökön városunk főterén. Most is kap-
ható volt a nagy sikerű városbögre, amibe ajándék forralt bor járt.

Újévköszöntő beszédében a polgármester kifejezte köszönetét, 
hogy sokan jöttek el a város főterére ünnepelni és egymásnak jókí-
vánságokat mondani. 

 “A mai program a városlakók számára fontos üzenetet hordoz, 
hiszen a várostűz meggyújtása a családi tűzhely melegét jelképezi, 
a sütőtök azt üzeni, hogy legyen étel mindenki asztalán, míg a for-
ralt bor és a tea szomjazók, a nélkülözők megsegítésére figyelmez-
tet bennünket. 

 A tombolasorsolással jó szerencsét, a tűzijátékkal pedig vidám-
sággal teljes hétköznapokat kívánunk a polgári embereknek  “ – fo-
galmazott a polgármester.

 “A 2015-ös esztendő legyen szerencsét hozó, kerüljenek el ben-
nünket természeti csapások, ne legyen jégeső és özönvíz, sem aszály 
vagy szárazság. Kerülje el városunkat minden tragédia, ne sújtson 
járvány vagy betegség, a betegek mielőbb gyógyuljanak meg, az 
egészségesek maradjanak azok.”

 Az kérte a polgármester, hogy a polgáriak közössége legyen még 
inkább összetartó, a másikat megértő, egymást elfogadó az újesz-
tendőben. A jelenlévők egyéni céljaik és vágyaik teljesülését remél-
ve, eredményekben és sikerekben gazdag boldog újévet kívánt a 
város minden lakójának.  

 A Borockás Néptáncegyüttes műsorát követően Tóth József és 
három polgári fiatal meggyújtották a város tüzét, melynek lángjai 
felmelegítették a körülötte állókat. 

 A tombola sorsoláson idén is a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom 
madáretetőit, városbögréket, fődíjként pedig egy  egy újévi kisma-
lacot lehetett nyerni. A szerencsés nyertes, Soltész Balázs , a mala-
cot nagylelkűen a Lokálpatrióta Mozgalomnak adományozta. 

 A hideg idő ellenére rendkívül jó hangulat uralkodott a téren. 
Az emberek bizakodva néznek az új év elé, mert január elsején így 
kell ennek lennie. Csillogó tekintetek, szeretetteljes ölelések, vidám 
nevetések és meghittség a tűz körül. Ezt láttam aznap este. Az em-
berek nem rohantak, megálltak, örültek a rég nem látott ismerő-
söknek, barátoknak. Jó volt látni a munkájuk miatt messze élő, de 
szívükben polgári lokálpatrióta fiatalokat és a vizsgaidőszakot itt-
hon töltő diákokat is, hogy jól érzik magukat, mert itthon vannak.

szerk.
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Újévi 
jókívánságok

Borongós napok tűnjetek tova,

Okkal szomorú ne legyél soha.

Lépteid kísérje töretlen szerencse,

Derűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre .

Oszoljanak el az óévnek sötét árnyai,

Gúzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai.

Új évet hozzon a nesztelen iramló idő,

Jöjjön már a rég várt, csodálatos jövő.

Évek ha múltok, ha elszálltok napok,

Vidámságot, örömet számolatlan adjatok.

Elfusson most az óévnek malaca,

Többé ne legyen senkinek panasza.

Kerüljön betegség, bánat messzire,

Írmagjuk is vesszen mind a semmibe.

Vágyaid sorra valóra váljanak,

Álnok szavak többé ne bántsanak.

Növekedjen az igaz barátok tábora,

Okosan élj, ne legyél ostoba.

Kívánom neked, legyen 365 szép ünneped.

(Erdélyi népi köszöntő)

“Bursa Hungarica” ösztöndíjak átadása

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2015. évi for-
dulójában 64 „A” típusú (felsőoktatási intézmény hallgatója) és 16 „B” típusú 
(felsőoktatási tanulmányait kezdeni kívánó középiskolás tanuló) nyújtotta be 
pályázatát önkormányzatunkhoz.

Az e hatáskörében eljáró Humánfeladatok és Ügyrendi Bizottság minden 
pályázó esetében pozitív döntést hozott, és részükre 3.500.-Ft/hó ösztöndíjat 
állapított meg, melyet az EMMI ugyanezen összeggel egészít ki. Az ösztöndí-
jak átadására 2014. december 19-én került sor. 

Polgármesteri Hivatal

Vöröskeresztes évzáró

A helyi Vöröskeresztes szervezet 2014. december 15-én tartotta meg szoká-
sos évértékelőjét és a véradók köszöntésére szolgáló ünnepségét. Az ünnepség 
keretében véradók kitüntetésére is sor került. 
10-szeres véradó: Szabó István,  Bencze Zsuzsa, Kapusné Molnár Katalin, 
Polonkai Gábor, Szakácsi Csaba
20-szoros véradó: Bacsa Jánosné, Mészáros Zsolt, Fajta László, Rőczei István, 
Tóth József
25-szörös véradó: Balogh Zsuzsanna, Tóthné Szőke Bernadett,  
Takács Józsefné
30-szoros véradó: Ádám Attila, Tóth Zoltán,  Bíró Sándor
40-szeres véradó: Gál Zoltánné, Szitai László, Budinszky Zsolt
60-szoros véradó: Hamar János, Szkíta László

Ezúton is szeretnénk megköszönni életeket mentő segítségüket!

Vöröskereszt helyi szervezete
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Mikulás a Baba-Mama 
Klubban

A legkisebbeket is meglátogatta a Mikulás a december 
elején tartott klubfoglalkozáson. Műsorról a hóemberek-
nek öltözött ovis gimnasztrádások gondoskodtak - Szrogh 
Vivien vezetésével - a közönség nagy megelégedésére. 

 A kicsik többnyire még csak anyukájuk ölében mertek 
közeledni a  fehér szakállú Mikuláshoz, de a piros csomag 
kibontása után minden bizalmatlanságuk elszállt.  

szerk.

Szép színes karácsonyi 
ajándék!

A Moyra shop által hirdetett, „Tegyük együtt színesebbé 
a világot” című rajzpályázaton, a Móra úti óvoda Rügyecs-
ke csoportja különdíjat nyert, Illés Zsófia, Sepsik Orsolya 
és Szarka Péter rajzaival.

A Moyra 20.000 forint értékben rajzeszközöket küldött 
az óvodánknak, mellyel segíteni szeretné az óvoda esélyte-
remtő szerepét.

Óvodásaink 2014. december 19.-én kapták meg az aján-
dékot, amely nagy öröm volt a gyermekek, a szülőknek és 
az óvoda dolgozóinak.

Köszönjük a Moyra segítségét!
Ferenczné Szikora Erzsébet

óvodapedagógus

Suli Hírek

A decemberi hónap az általános iskola számára is az adventi 
készülődést, a karácsonyvárást jelentette. December 2-án egy 
sikeres pályázat keretében 45 tanulónk 3 kísérő pedagógussal/ 
Pető Erika, Kiss Attila, Petriké Sereg Ildikó/ adventi kirándulá-
son vehetett részt Budapesten. 

A városi adventi ünnepségeken, illetve a Karácsonyváró Gá-
lán is szerepeltek diákjaink. Az iskolában pedig alsósaink az 
óvodásoknak, felsőseink diáktársaiknak kedveskedtek ünnepi 
műsorral. 

A téli szünetet követően január 5-én folytatjuk a tanévet: min-
denkinek boldog új évet kívánunk!

Petrikné Sereg Ildikó

Köszönetnyilvánítás
A város lakóinak nevében köszönjük az

Ady Endre Művelődési Központ dolgozóinak és a 
Tisza Dráma és Táncszínház tagjainak azt a lelkes és 

áldozatos munkát, amivel egész évben városunkat szolgálták.
szerk.
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Karácsonyi 
adományozás

Négy évvel ezelőtt a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom ado-
mánygyűjtő akciót indított a polgári rászoruló családok részére. 
2012. óta pedig a Vöröskereszt helyi szervezetével közösen, így 
idén is megszervezésre került a karácsonyi adománygyűjtés és 
osztás.

A gyűjtésnek a hagyomány szerint most is két iránya volt: de-
cember elejétől a Térségi Járóbeteg Szakellátó Intézet előterében 
a Vöröskereszt gyűjtötte az adományokat, tartós élelmiszer, já-
tékok, gyermekkönyvek formájában.  A Lokálpatrióta Mozga-
lom pedig a karácsonyi ünnepeket megelőző három napon át a 
főtéren gyűjtötte az adományokat. 

A mindennapok nehézségeinek terhét nehezen viselő gyer-
mekes családokat és az egyedül, magányosan élő időseket meg-
viseli a téli időszak. Ezen próbáltunk enyhíteni, és a szeretet ün-
nepén Nekik akartunk meglepetést szerezni a nem várt hasznos 
ajándékokkal. 

Az összegyűlt adományokból közel 200 polgári családnak jut-
tatott el a Lokálpatrióta Mozgalom és a Vöröskereszt élelmiszer-
csomagot, a gyermekeknek játékokat, könyveket.

Bízva abban, hogy szándékunkkal segítettünk embertársain-
kon, jövõre is folytatni kívánjuk ezt a hagyományt.

Köszönjük minden polgári lakosnak az önzetlen felajánlását, 
pénzadományát, amellyel lehetővé vált, hogy a lakosságtól ér-
kezett javaslatok alapján 200 rászoruló polgári családnak köny-
nyebbé tehettük a Karácsonyát.

Békés, Boldog Új Esztendőt kívánunk a város valamennyi la-
kójának!

Lokálpatrióta Mozgalom és a 
Vöröskereszt Polgári Szervezete

2014. 12. 31.
PÉTEGISZ NONPROFIT ZRT
SAJTÓKÖZLEMÉNY
KÉPZÉSI PÁLYÁZAT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT 
SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A POLGÁRI 
JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓBAN
A Polgári Térségi Járóbeteg Szakellátó Központ az Új Szé-
chenyi Terv keretében kapott vissza nem térítendő, 100%-os 
támogatás keretében 20,19 millió forint pályázati pénzből 
valósította meg 2013.01.01. és 2014. 12.31. között képzési és 
ösztöndíj pályázatát.
A képzések keretében 5 különböző szakképesítés megszerzésé-
re került sor:
- Fizioterápiás szakasszisztens
- Kardiológiai- és angiológiai szakasszisztens
- Szemészeti szakasszisztens
- Pszichiátriai szakasszisztens
- Diabetológiai szakasszisztens
A képzéseken részt vevők száma 5 fő.
A pályázat során 6 különböző típusú menedzserképzés valósult 
meg alkalmanként 10 résztvevővel. Mindezek a képzések 
hozzájárulnak a Polgári Térségi Járóbeteg Szakellátó Központ 
további sikeres működéséhez, a betegek magasabb színvonalú 
ellátásához.

Tisztelt Polgáriak!

Az önkormányzat intézményeinek konyhái – a Vásárhelyi Pál Ál-
talános Iskola és a Napsugár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Polgár 
Város Önkormányzat Szociális Konyha – a tanulói étkeztetés mel-
lett továbbra is lehetőséget biztosítanak a vendégétkeztetés igénybe 
vételére. Hogy a változatos menü kínálatunkat mind többen tudják 
igénybe venni a Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksá-
ga által üzemeltetett oktatási intézmények konyháin, étkezési helye-
in lehetőség van a tanulók és a vendégétkezők ebédjének Széchenyi 
Pihenőkártyával és Erzsébet Utalvánnyal való fizetésére. További 
szolgáltatásként csoportos rendelés esetén (min. 5 adag) az ebéd ház-
hoz szállítását térítésmentesen vállaljuk!

Továbbra is rendelkezésre állunk az Önök elvárásaihoz igazod-
va rendezvények, összejövetelek, fogadások lebonyolítására.

Vendégétkeztetés: EGY EBÉD ÁRA 750 Ft
Érdeklődni és igény bejelentése:
Fónagy Sándorné élelmezésvezető Zólyom úti Iskola 
konyha Telefon: 52-391-224
Bodnár Hajnalka élelmezésvezető Napsugár Óvoda és Bölcsőde 
Telefon: 52-573-154
Vitányi Lászlóné élelmezésvezető Szociális Konyha 
Telefon: 52-237-449

Várjuk és kiszolgáljuk Önöket!
POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

VÁROSGONDNOKSÁGA
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Meghívó
Az Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár szeretettel meghívja önt a
 Magyar Kultúra Napi „ Örökség ” 

című Gálaműsorra
Időpont: 

2014. január 24.-én (szombat) 15 óra
Helyszín: 

az Ady Endre Művelődési Központ 
Színházterme
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Ne égesd el!
Harminc-negyven évvel ezelőtt még sok-

szor borította vastag füstköd Magyarország 
településeit, ha kedvezőtlen volt a széljárás. 
Először Budapesten, aztán országszerte rit-
kultak ezek az alkalmak, ahogy elterjedt 
a gázfűtés. Az utóbbi években azonban 
jelentős anyagi terhet ró a lakosságra a fű-
tésszezon ezért sok ember szokott vissza a 
fafűtésre vagy a lignitre. A korábbinál töb-
ben fűtenek hulladékkal is annak ellenére, 
hogy azt tiltja a törvény. Mert a farostlemez, 
a műanyag jól ég a kályhában és „ingyen 
van”. Azonban ezeknek az anyagoknak a 
fűtő értékük  csekély és a világon semmi 
nincs ingyen. Egészségünkkel, életünk-
kel fizetünk tudatlanságunkért és nem- 
törődömségünkért. 

 Késő délutántól városunk utcáin sétálva 
sokszor érezzük az égő műanyagok, gumi, 
pozdorja jellegzetes, kellemetlenül édes-
kés-fanyar szagát... S lélegezzük be a füstöt 
a tüdőbe... a véráramba... marja a szemün-
ket… kikészíti idegeinket... nem értjük, mi-
ért kiabálunk a gyerekkel... veszünk össze a 
párunkkal… miért ülünk megint az orvosi 
rendelőben vagy jön értünk a mentő.

A hulladékok égetésekor sokféle mérgező 
anyag szabadul fel. Ezek nagy koncentráci-
óban azonnali halált is okozhatnak, kisebb 
koncentrációban megbetegítenek, mag-

zatban-gyermekben fej-
lődési rendellenességet 
okoznak. 

A PVC égéstermékei 
közé tartozik például a 
foszgén vagy a dioxinok. 
A foszgén az első világ-
háborúban harci gáz-
ként bevetve katonák 
ezreinek halálát okozta. 
A dioxinok egészség-
romboló hatása kiemel-
kedően sokrétű: nőknél 
meddőséget, torzszülött 
csecsemőket, férfiaknál 
impotenciát okoznak. 
Károsítják az immun-
rendszert és a hormonháztartást. A zsír-
szövetben elraktározódva felezési idejük 
7–11 év.

A PVC-n kívül nagyon sokféle egyéb 
műanyagot használunk, mindenféle ada-
lékanyagokkal. Az égéstermékek ártalmai 
is ennek megfelelően sokrétűek és súlyosak. 
Csak néhány példa: bőrirritáció, rák, ideg-
rendszeri zavarok és következményeik, az 
immunrendszer zavarai, mandulák króni-
kus duzzanata, a hormonháztartás zavarai, 
meddőség, impotencia, fejlődési rendelle-
nességek, magzati károsodás, veleszületett 

szívproblémák, halva születés, fejfájás, vér-
sejtek károsodása, máj- és vesekárosodás, 
légzési elégtelenség, asztma, tüdőgyulladás, 
tüdővizenyő, halál...

A mérgeket a mi kéményünkből messze 
viheti a szél. Ne égesd el! A kertünkben 
lecsapódó, az ajtón-ablakon, réseken át a 
lakásba kúszó égéstermékek nemcsak a 
saját kéményünkből származnak, hanem 
a szomszéd házból, a szomszéd utcából, a 
szomszéd faluból is. Mindezen okok mi-
att tiltja jogszabály a hulladékok, köztük a 
műanyaggal ragasztott pozdorja, festékes fa 
égetését is. 

A jogszabály megszegői 500 ezer forintig 
terjedő bírságra számíthatnak, vagy a Btk. 
248.§-a alapján 5 évig terjedő szabadság-
vesztésre. 

Mit tegyünk, ha valaki a környezetünk-
ben műanyagot éget?

• Adjuk oda neki oda ezt a cikket, hogy 
lássa, milyen ártalmakkal jár a műanyag-
égetés.

• A tűzoltóság (105) vagy rendőrség (107) 
segítségét kérhetjük.

• Forduljunk a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalhoz postai levélben. A közérdekű 
panasz bejelentése illetékmentes. 

A jogszabályok, melyekre hivatkozha-
tunk:

• a 2004. évi XIX. törvény 141-143. §-a 
(közérdekű bejelentés),

• az 1995. évi LIII. törvény 97. § (2) bekez-
dése (környezetkárosítás bejelentése),

• és a 306/2010. kormányrendelet (ez sza-
bályozza a levegő tisztaságát és tiltja a hul-
ladékok égetését)

Forrás: Levegő Munkacsoport

2015. év szelektív szemétszállítási napjai

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
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Kék hírek
Köszöntöm Polgár Város Lakóit! A 

teljesség igénye nélkül tájékoztatom 
Önöket a hatóságunknál az elmúlt 
hónapban indult nyomozásokról.

Hatóságunknál 2014. december hó-
napban szabálysértési őrizetre nem 
került sor. Az alábbi bűnügyekben in-
dult büntető eljárás:

Kapcsolati erőszak bűntette miatt 
indult bűntető eljárás egy polgári férfi 
ellen, aki a vele egy háztartásban élő 
volt feleségét rendszeresen bántal-
mazta. 2014. november 21-én a lakhe-
lyéül szolgáló lakóházban oly módon 
bántalmazta a volt feleségét, hogy az 
elsődleges orvosi vélemény alapján 
nyolc napon túl gyógyuló súlyos sé-
rülést szenvedett.

Garázdaság vétsége miatt folytat 
hatóságunk büntető eljárást egy pol-
gári lakos ellen, aki 2014. november 
30-án, a Kárpát úton bántalmazta 
egyik ismerősét és annak testvérét, 
akik helyi lakosok. A sértetteket a 
kiérkező mentő kórházba szállította, 
sérülésük előreláthatólag nyolc napon 
belül gyógyuló könnyű sérülés.

Szintén garázdaság vétsége miatt 
folytat hatóságunk büntető eljárást 
egy polgári nő és lánya ellen, akik 
2014. december 13-án délelőtt Polgár, 
Hősök útján, a rendelőintézet előtt 
előzetes szóváltást követően bántal-
maztak egy fiatal kesznyéteni lányt. A 
sértett a bántalmazás következtében 
nyolc napon belül gyógyuló könnyű 
sérülést szenvedett.

Súlyos testi sértés bűntett megala-
pozott gyanúja miatt indult büntető 
eljárás egy folyási férfi ellen, aki 2014. 
december 11-én 13 óra körüli időben 
Polgáron az egyik söröző előtt belekö-
tött és tettleg bántalmazott egy helyi 
férfit, úgy, hogy hátulról a földre rán-
totta, aki az eséstől védekezésképte-
lenné vált. A terhelt a sértettet több 
alkalommal arcon rúgta és a fejét 
taposta. A sértett a beszerzett orvosi 
vélemény szerint a bántalmazás során 
nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérü-
lést szenvedett.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
ha gyanús személyeket, vagy bűncse-
lekményt észlelnek, haladéktalanul 
hívják a rendőrséget a 107-es, vagy 
112-es központi segélyhívó számok 
valamelyikén, illetve tegyenek be-
jelentést az ingyenesen hívható 06-
80/555-111-es „Telefontanú” zöld szá-
mán (hétfőtől-csütörtökig: 8 órától 16 
óráig, pénteken: 8 órától 13 óráig).

A vagyon elleni bűncselekmények 
elkerüléséhez szeretnénk néhány jó 

tanáccsal szolgálni.

Trükkös lopások

Vagyon elleni bűncselekmények kö-
rében egyik elterjedt módszer, hogy 
valamilyen ürüggyel próbálnak bejut-
ni a bűnözők a lakásunkba és a figyel-
münket elterelve lopnak meg minket.

 Elsősorban az idősebb korosztály 
van kitéve veszélynek ezen elkövetési 
módszer kapcsán, ugyanis közülük 
sokan élnek egyedül, könnyű a bizal-
mukba férkőzni, hiszékenyek és köny-
nyű elterelni a figyelmüket.

Különböző módszerekkel próbál-
nak bejutni a lakásba: 

• Polgármesteri Hivatal munkaválla-
lójának   

•  villanyóra leolvasónak / karbantar-
tónak, elektromos művek dolgozó-
jának

• tüzelőanyag árusítást folytató vál-
lalkozónak 

•  jelzáloghitel ügyintézőjének 
• hulladék fém, fa, bútor felvásárlásá-

val foglalkozónak 

•  a társadalombiztosító, vagy nyug-
díjbiztosító munkatársának

• rendőrnek 
• alapítvány, segélyszervezet, illetőleg 

a segítő szféra valamely szervezeté-
nek munkatársának adja ki magát 

• egy pohár vizet kér gyógyszer bevé-
tel, vagy szomjoltás címén,  

• pénzváltás ürügyén keresi fel a po-
tenciális sértettet,

• tartozás rendezésére,
• létező, vagy nem létező közös isme-

rősre hivatkozik

Védekezzünk ellenük:
 

• ha idegen személy akar bejönni, ne 
engedjük be a lakásba

• ha mégis be kell engednünk, előtte 
hívjunk egy ismerős személyt (ro-
kont, szomszédot), mindig legyünk 
többen, mint az idegenek!

• bizonyosodjunk meg a szándékáról, 
jövetele céljáról, kérjünk tőle hiva-
talos iratot, fényképes igazolványt

• ne hagyjuk magára a lakásban, ne 
engedjük hogy elterelje a figyelmün-
ket

• ne váltsunk fel neki nagycímletű 
pénzt, mert vagy becsap minket a 
váltásnál, vagy kifigyeli a megtaka-
rított pénzünk rejtekhelyét és meg-
próbálja ellopni 

• a szolgáltatók (Titász, Tigáz stb.) 
nem küldenek vissza pénzt szemé-
lyesen, hanem jóváírják a következő 
számlán, vagy postán küldik meg

Monoki Viktor r. őrnagy
  őrsparancsnok 



Ovis fellépők A negyedik gyertya meggyújtása

Betlehem A Boroczkás Néptánc Együttes

Vöröskeresztes ajándékok Újév ünneplők

Lángoló Csigák - Tűzzsonglőr Csapat Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni ...


