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A tartalomból:
– Költségvetés 2013: 2.

végrehajtás szigorú feltételekkel.

– Farsangi mulatságok: 6-7.
maszkarások az iskolában.

– Tavaszi indulás: 8.
elstartolt a Polgári VSE.

– Nem szurkoltak: 9.
a pályán voltak, de rongáltak.

“ Szabadság, mit legyûrt a zsarnok.
Egy nép mely gyászol, s ünnepel!
Temetni jöttünk és siratni,
de e nép többet érdemel!”        

/Aranyosi Ervin/

Polgár Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a

2013. március 15-én /péntek/ 15 órától
tartandó,

az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 
165. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre.

Ünnepi mûsor:
Tisztelgés a Szabadságharc hõsei elõtt

Zászlófelvonás

“Rabok legyünk vagy szabadok?” címmel mûsor a Tisza Dráma és Táncszínház elõadásában
Közremûködik a Tiszavirág Citerazenekar és a Polgári Lovas Hagyományõrzõ Egyesület

Helyszín: Római Katolikus templom kertje

Kapcsolódó programok:
13.00 órától 

• TÖRTÉNELMI JÁTSZÓHÁZ ÉS VETÉLKEDÕK.
A '48/49-es eseményekhez kötõdõ, szellemi és ügyességi

feladatokból összeállított vetélkedõ, akadályverseny. 

• HUSZÁRTÁBOR. 
A Polgári Lovas Hagyományõrzõ Egyesület

huszáréletet - a huszárok életmódját,
eszközeit - felelevenítõ bemutatója.  

Helyszín: Móricz úti iskola parkolója 
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Polgár Város Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete 2013. február 14.-én
megtárgyalta és elfogadta az elõterjesz-
tett 2013. évi költségvetési javaslatot.
A település 2013. évi költségvetési fõ-
összege 2.023.326 e Ft. A bevételi forrá-
sok közül a központi költségvetésbõl ka-
pott támogatások összege 505.582 e Ft,
átengedett központi adók összege
16.457 e Ft. A bevételi források között
41.913 e Ft felhalmozási célú pénz-
maradvánnyal lehetett számolni, mûkö-
dési célú maradvánnyal nem tervezhet-
tünk a költségvetésben. Átengedett köz-
ponti adó címén 2013. évben sem a 8%
helyben maradó SZJA (amelynek összege
tavaly 64.366 e Ft volt), sem az SZJA
kiegészítés (mely elõzõ évben 175.799 e
Ft volt), nem illeti meg a helyi önkor-
mányzatot. Ebben az évben a gépjár-
mûadó 60 %-a sem marad a telepü-
léseken, az állam bevétele lesz, Polgár
esetében a bevételi források emiatt továb-
bi 24.685 e Ft-tal csökkentek. A helyi
iparûzési adóbevételbõl is 45.387 e Ft
központosításra került.  A szociális fel-
adatokra kapott támogatás ebben az
évben 59.933 e Ft, mely összeg 26.190 e
Ft-tal kevesebb, mint tavaly volt. A járási
kormányhivatalhoz átkerült feladatok

közüzemi díjak, épületek mûködtetési
költségei kerültek tervezésre.  
A költségvetés ebben az évben is számol a
civil szervezetek és sportegyesületek
támogatásával. A költségvetésben a ha-
tályos jogszabályok szerint mûködési célú
hiány nem tervezhetõ, így városunk ter-
vében sem szerepel mûködési hitel fel-
vétele, azonban az önkormányzat köte-
lezõ feladatainak ellátására és az intéz-
mények kiadási szükségleteire a fedezetet
biztosítani kell. Ennek érdekében ter-
veztünk a bevételek között a 62.008 e Ft
forráshiány kezelésére olyan – év közben
elnyerhetõ – támogatásokkal, mint az
elõzõ években is kapott ÖNHIKI támo-
gatás, illetve a központi költségvetésbõl
elnyerhetõ egyéb támogatások. 

Csépányiné Bartók Margit
pénzügyi irodavezetõ

Polgár Város Önkormányzata és
intézményei 2013. évi költségvetése

nagyságrendjét is figyelembe véve 6.513
e Ft-tal kevesebb forrással kell e területen
számolnunk. 
A Képviselõ-testület a lecsökkent állami
támogatás ellenére sem bõvítette a város
helyi adóbevételeinek körét, a meglévõ
adótípusok mértéke sem növekedett, hisz
a lakosság anyagi helyzete további ter-
heket már nehezen tudna elviselni. 
A helyi önkormányzatoknál a korábbi
években alkalmazott állami támogatás
rendszerét 2013. évben a feladatfinanszí-
rozás váltotta fel. A köznevelési feladat
közül a középiskola fenntartása és üze-
meltetése, az általános iskola fenntartása
állami feladatellátásba került át. Az óvodai
nevelés, illetve az iskolák étkeztetésének
ellátása a helyi önkormányzatok feladata
maradt. Az államigazgatási feladatok egy
része az feladatátrendezõdés következté-
ben 2013. január 1-jétõl a járási kormány-
hivatalokhoz került át, ugyanakkor a fela-
datellátás helye maradt a településen. 
Az önkormányzati szintû létszám az álla-
mi feladatátvételt követõen 2013. évben
138 fõre csökkent, a közfoglalkoztatás-
ban az intézményi feladatellátásban részt
vevõk tervezett éves létszáma 24 fõ. A
Startmunka programra benyújtott pá-
lyázat a költségvetés készítésének idõsza-
kában még nem került elbírálásra, így a
tervadatok nem tartalmazzák a bevé-
teleket és kiadásokat, így a közmunkában
részt vevõk tervezett létszámát sem.
Kiemelkedõ nagyságrendû beruházás a
„Városfejlesztés Polgáron I. ütem” fej-
lesztés megvalósítása, amelynek bevételei
és kiadásai a költségvetésben tervezésre
kerültek. A 2013. évre vonatkozóan el-
nyert LEADER pályázatokhoz szükséges
önerõ fedezetével minden érintett költ-
ségvetési szerv számolt. Az önkormány-
zati intézmények épületeinek karban-
tartására, a belterületi utak javítására,
illetve egyéb feladatokhoz kapcsolódóan
városi szinten 12 millió forint áll rendel-
kezésre, melynek felhasználásáról a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
dönt átruházott hatáskörében. A 2013.
évi költségvetés mûködési kiadásain belül
a közszféra béreit szabályozó törvények
alapján a bérek nem növekedhetnek, ezek
járulékainak mértéke is maradt az elõzõ
évi szinten.  Az intézmények költségveté-
sében a dologi kiadások között elsõdlege-
sen a biztonságos mûködéshez szükséges

Felhívás
Polgár

Lakosaihoz!
Polgár város alapítványa kiemelt fela-
datának tartja a 20 évvel ezelõtt, is-
mételten megkapott városi cím méltó
megünneplését. Az évfordulóhoz kap-
csolódó városi rendezvények gazda-
gabbá, a kiadványok színesebbé téte-
lére kívánja fordítani az Önöktõl be-
érkezett összeget. Ezért kérjük, hogy
adója 1%-a felajánlásával Ön is tá-
mogassa a Polgár Városért Alapít-
vány munkáját.

Adószámunk: 18544189-1-09

Köszönjük a segítségét!
Polgár Városért Alapítvány

TÁJÉKOZTATÓ
Az adó 1+1%-ának

felajánlásáról:

A jövedelemadó-bevallás nyomtatvá-
nyaihoz tartozik egy "EGYSZA" el-
nevezésû lap is, ezen a személyi jöve-
delemadó 1+1%-ának felhasználá-
sáról lehet rendelkezni. Önállóan a
"12EGYSZA" nyomtatványon 2013.
május 21-éig elektronikusan, vagy
papíron is lehet a felajánlásról ren-
delkezni az adóhatóságnál. Ha valaki
munkáltatói adómegállapítást kért,
akkor legkésõbb 2013. május 10-éig
lezárt borítékban (ragasztott részén
aláírva) a munkáltatójának is átad-
hatja a nyilatkozatot.
A rendelkezés érvényességének fel-
tétele az adókötelezettség határidõ-
ben történõ teljesítése.

NAV
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Tíz napirendi pontot tárgyalva, februári
ülését a hónap közepén tartotta Polgár
város képviselõ-testülete.  A legfontosabb
napirendnek a város 2013. évi költségve-
tésének az elfogadása bizonyult, a képvi-
selõk emellett elfogadták a város idei
rendezvénytervét, döntöttek a bölcsõde és
óvoda nyári szüneteinek idõpontjairól,
illetve az intézmény energiafelhasználást
megújító pályázaton való részvételérõl. 
A képviselõ-testület a város 2013. évi
költségvetési fõösszegét 2.023.326.000
forintban fogadta el. A magasabb szintû
jogszabály értelmében egy település pénz-
ügyi tervét nem lehet forráshiánnyal elfo-
gadni, Polgár esetében azonban valamivel
több, mint 62 millió forint hiányzik ah-
hoz, hogy ennek a törvényi elõírásnak
megfeleljen az idei költségvetés. – A for-
ráshiány megszüntetése az önként vállalt
kötelezettségeink jelentõs részének a fel-
adásával, illetve a bevételek kényszerû nö-
velésével, illetve új adók kivetésével járna
együtt, valamint azonnali és drasztikus
munkáltatói intézkedések meghozatalát is
jelenté – mondta Tóth József polgármes-
ter a költségvetési vita kapcsán, majd
hozzátette: a forráshiány nélküli állapot-
hoz a bevételi oldalon keressük a meg-
oldást. Bevételeket tervezünk és építünk

be a költségvetésünk „az egyéb államház-
tartáson belülrõl kapott bevételek” sorá-
ba, amelyeket a központi költségvetésben
a helyi önkormányzatok támogatására
állítottak be. Ilyenek a fejezeti tartalék
(24.5 milliárd), a szerkezetátalakítási tar-
talék (20 milliárd), vagy az általános tar-
talék (400 milliárd) – hangsúlyozta a pol-
gármester. Annak érdekében, hogy a vá-
ros költségvetése egy pillanatra se billen-
jen ki egyébként is fokozottan érzékeny
egyensúlyából, Struba József képviselõ ja-
vaslatát némileg továbbfinomítva, kiegé-
szítve, a képviselõ-testület elfogadta azt
az indítványt, hogy március 31-ig készül-
jön egy vészforgatókönyv, amely a költ-
ségvetés folyamatos és állandó figyelem-
mel kísérésére irányul, konkrét cselekvési
programokat tartalmazva mind az önként
vállalt, mind a kötelezõen ellátandó fel-
adatok tekintetében.  

Adósság, átvállalás részben
A képviselõk döntésükkel kinyilvánítot-
ták, hogy a város adósságállományának
az állam által történõ átvállalását igénybe
kívánják venni, a tárgyalásokra február 1-
jén a Hajdú-Bihar megyei Kormányhiva-
talban került sor a Belügyminisztérium
Önkormányzati Államtitkársága, a Nem-

zetgazdasági Minisztérium munkatársai,
valamint Polgár önkormányzata között. A
város 2012. december 31-i állapot szerint
valamivel több, mint 220 millió forintos
hitellel rendelkezik, aminek az 50%-át
legkésõbb június 28-ig kifizeti az Állam-
adósság Kezelõ Központ Zrt.
Elfogadta a képviselõ-testület az Ady Endre
Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2013. évi
városi rendezvénytervét, amely részleteiben
tartalmazza a 2013-ban megvalósítandó
programokat, ünnepi eseményeket, fesz-
tiválokat. A városatyák a rendezvényterv
megvalósítását 6.740.000 forinttal támo-
gatják. Ezt követõen a mûvelõdési ház és a
könyvtár részletes szakmai munkájáról
szóló 2012-es beszámolót vitatták meg és
fogadták el a képviselõk.

Óvoda, napenergia
Elfogadta a testület a Napsugár Óvoda és
Bölcsõde nyári takarítási szüneteinek
idõpontjait (8. oldal), illetve az intéz-
ménnyel kapcsolatban jóváhagyta annak a
Környezet és Energia Operatív Progra-
mon (KEOP) való részvételét. Az önkor-
mányzat valamivel több, mint kétmillió
forintos önrészének vállalásával az óvoda
több, mint 12 millió forint pályázati for-
rást hívhat le, amelyet napelemes rend-
szer kialakítására fordíthatnak.

Székely zászló lengedez
A különfélék napirendi pontban Puskás
Ferenc képviselõ kért szót, aki javasolta;
Polgár városa csatlakozzon azon telepü-
lések sorába, akik a Székelyföld iránt ér-
zett szolidaritásuk kifejezéseként kitûzik
a polgármesteri hivatalra a Székely nem-
zeti zászlót. A javaslatot azzal a kiegé-
szítéssel, hogy valamennyi határon túli
magyar honfitársunk iránt fejezzük ki a
szolidaritásunkat, illetve azzal a feltétele-
zéssel, hogy ezzel nekik a szülõföldjükön
nem okozunk hátrányos helyzetet, helye-
selték a képviselõk a kezdeményezést.
Ugyanakkor az „átmeneti hivatal” okán
jelenleg nincs lehetõség a Székely zászló-
nak a városházára való elhelyezésére – a
képviselõ is a sajátját ajánlotta fel – átme-
neti megoldásként arról döntöttek, hogy
felveszik a kapcsolatot a Római Katolikus
plébániával és amennyiben engedélyt kap-
nak rá, úgy a zászlónak a templomkert-
ben való kihelyezését támogatják.

FA

Pénzügyi terv szigorú monitoringgal,
vészforgatókönyvvel 

Az idei rendezvénytervben is kiemelt program Március 15-e.
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Polgár Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete február 14-én elfogadta
a város 2013. évi költségvetését. A pénz-
ügyi terv végrehajtását azonban minden
eddiginél nagyobb figyelem kíséri. A
miértekrõl, a költségvetés alakulásáról
a testületi ülést követõen Tóth József
polgármester nyilatkozott a Polgár-
Társnak.
- Véleményem szerint az önkormány-
zatiság óta Magyarországon a 3175
önkormányzat egyike sem élte még
meg ilyen mértékû bizonytalansággal
a költségvetés készítését, mint most. Az
állandóan változó törvényi környezet-
ben, illetve a törvények, szabályozások
hiányában Polgáron is rendkívül ne-
hezen állt össze a költségvetés, amit
végül elfogadott a képviselõ-testület;
határozatot hozva arról, hogy azt szi-
gorú monitoring alá veszi, mind az
önként, mind pedig a kötelezõen ellá-
tandó feladatok tekintetében. Mit
jelent ez pontosan?
- Ez azt jelenti, hogy a költségvetésben
jelenleg mintegy 62 milliós forráshiány
van, és ha a kormányzat nem ad az ön-
kormányzatoknak a feladatalapú finan-
szírozás keretében több pénzt, vagy a
kötelezõen ellátandó feladatokhoz továb-
bi mûködési támogatást, akkor várhatóan
megszorításokat kell életbe léptetni. Ezen
kényszerû lépések egyike sem lenne
örömteli, hiszen az érintheti a dolgozói
juttatásokat, a szociális támogatásokat, a
városüzemeltetési feladatokat, a lakástá-
mogatási rendszert, az intézményi kar-
bantartásokat és még folytathatnám. A
képviselõ-testület egy úgynevezett vész-
forgatókönyv elkészítésének a szükséges-
ségérõl hozott határozatot, amelyet már-
cius végéig kell konkrét intézkedésekkel
és a prioritásokkal (fontossági sorrend-
del) kidolgozni.
- A számok tükrében, hogyan változott
Polgár Város költségvetése az elmúlt
évekhez viszonyítva?
- Az önkormányzatoknak a központi költ-
ségvetésbõl való részesedése 2013-ban
drasztikusan csökkent, a tavalyi 1034
milliárdról 647 milliárdra. Ezzel össze-
függésben a városunkat megilletõ köz-
ponti támogatás az idén 87 millió forint-
tal lett kevesebb. Azonban nem ez az
egyedüli negatív hatás, hanem ettõl sok-
kal nagyobb csapás az eddigi saját bevé-
teleink igen jelentõs elvonása, amit a költ-
ségvetésrõl szóló törvényben rögzítettek.
Ez mindösszesen 134 millió forint saját

„De csodát nem tudunk tenni….” 
bevételkiesést jelent. Igaz, elvitt korábban
az önkormányzatnál lévõ feladatok köré-
bõl jó néhányat, pl. az oktatás, az igaz-
gatás vagy a vízszolgáltatás területérõl, de
összességében finanszírozási szempont-
ból nem jöttünk ki jól a változásokból.
Egyszerûbben fogalmazva több pénzt
vont el, mint amennyi feladatot nem
nekünk kell ellátni, illetve nem ad annyi
pénzt, mint amennyibe a ránk háruló fela-
dat végzése ténylegesen kerül. 
- A legfontosabb kérdés az; miként
befolyásolja, befolyásolja-e ez a város
mûködését és hogyan, illetve, hogy
ebbõl érezhetnek-e valamit a polgári
lakosok?
- Azt gondoltam két évvel ezelõtt, amikor
is létszámleépítésekkel a város költ-
ségvetését strukturális egyensúlyi pályára
állítottuk, hogy a következõ évek már
nem igényelnek olyan döntéseket, ame-
lyek a lakosság számára többletterhet,
vagy bármilyen megszokott juttatás-
szûkítést jelentene. Ma ilyet felelõsségtel-
jesen nem tudok kijelenteni, s nem azért,
mert ma másképpen gondolkodom a
költségvetésrõl, a településmûködtetésrõl,
a városfejlesztési céljainkról vagy a közös-
ségi szolidaritásról, hanem azért, mert a
kormányzati döntések más forgatóköny-
vet írnak az önkormányzatok számára. A
mi dolgunk, hogy a helyi „való világot” is
lássuk, hogy jobban figyeljünk arra - ha
már százak és ezrek élnek nehezebben,
mint ahogy azt szeretnék, vagy mint
korábban azt remélték -, hogy lehetõség

szerint segítsünk a rászorulóknak. Ha
nem kerül kényszerhelyzetbe az önkor-
mányzatunk, akkor ne terheljük a lakos-
ságot, még akkor, sem ha a kormányzati
politika esetenként ilyen iránymutatást ad
vagy elvárásokat rak a helyhatóságokra.
Azon dolgozunk, hogy minél kevesebbet
érzékeljenek a polgári lakosok abból,
hogy milyen nehéz a helyzetünk és mek-
kora erõfeszítések árán próbáljuk a tör-
vény által elõírt önkormányzati feladato-
kat végrehajtani. De csodát nem tudunk
tenni, - a ráolvasás meg szerintem a sá-
mánok mûfaja.
- Ez, a nevezzük, új törvényi szabály-
ozásokkal készült költségvetés elõre
vetíti a jövõ költségvetéseinek készíté-
sét is. Ha maradnak a mostani kondí-
ciók és szabályozások, mire számíthat
Polgár hosszú távon?
- Nehéz megválaszolni. Nem mondom,
hogy fogalmam sincs, de ma néhány hó-
napig, legfeljebb félévig látok elõre fix
pontokat. Az átalakulóban lévõ rendszer
olyan módon instabil, amelyre nem volt
még példa, amióta én költségvetés ké-
szítések közelében vagyok. Hogy mi lesz
a helyi oktatással, a szakképzéssel, a járó-
beteg szakellátóval vagy a szociális
intézménnyel hosszabb távon, az most
döntõen nem a településvezetõk szándé-
kán vagy a képviselõ-testületek akaratán
múlik. Azt látjuk, hogy erõteljes közpon-
tosítás és állami befolyásnövelés zajlik, …
az önkormányzatok rovására.

FA

A lakók remélhetõleg semmit sem éreznek majd a város nehéz anyagi helyzetébõl
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Véradási
naptár
2013.

A Magyar Vöröskereszt Területi
Szervezete

(Hajdúnánás Dorogi u. 5. sz.)
2013-ban a következõ idõpontokban

és helyszíneken tervez kiszállásos
véradást.

Aki teheti, adjon vért,
hisz azzal három ember életét

mentheti meg.

1. 2013. 03. 07. (csütörtök)
Polgár Kistérségi Járóbeteg
Rendelõ Intézet
Hõsök u. 1.

2. 2013. 03. 20. (szerda)
József Attila Gimnázium és 
Szakképzõ Iskola
Kiss Ernõ u. 10.

3. 2013. 05. 01. (szerda)
Városgondnokság
Fürdõ u. 2.

4. 2013. 05. 30. (csütörtök)
Polgár Kistérségi 
Hõsök u. 1.

5. 2013. 07. 30. (kedd)
Polgár Kistérségi 
Hõsök u. 1.

6. 2013. 10. 01. (kedd)
József Attila Gimnázium és
Szakképzõ Iskola és Vásárhelyi P.
Ált. Isk.
Kiss Ernõ u. 10.

7. 2013. 10. 17. (csütörtök)
Polgár Kistérségi Járóbeteg 
Rendelõ Intézet
Hõsök u. 1.

8. 2013. 12. 05. (szerda)
Polgár Kistérségi 
Hõsök u. 1.

Az önkormányzat oktatási intézményeinek konyhái - a Vásárhelyi Pál Általános Iskola
és a József Attila Gimnázium és Szakképzõ Iskola- a tanulói étkeztetés mellett tovább-
ra is lehetõséget biztosítanak a vendégétkeztetés igénybevételére. Hogy a változatos
menü kínálatunkat mind többen tudják igénybe venni a Polgár Város Önkormányz-
atának Városgondnoksága által üzemeltett étkezési helyeken lehetõség van a tanulók
és a vendégétkezõk ebédjének Széchenyi Pihenõkártyával és Erzsébet Utalvánnyal
való fizetésére. További szolgáltatásként csoportos rendelés esetén (min. 5 adag) az
ebéd házhoz szállítását térítésmentesen vállaljuk!

Vendégétkeztetés: EGY EBÉD ÁRA 725 FT 
Érdeklõdni és igény bejelentése: 

Fónagy Sándorné élelmezésvezetõnél Zólyom úti Iskola konyha
Telefon: 52-391-224 

Várjuk és kiszolgáljuk Önöket!
POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSGONDNOKSÁGA

Tisztelt Polgáriak!

Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága

mûszaki vezetõ 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4090 Polgár, Fürdõ utca 2. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Önállóan gazdálkodó és mûködõ intézmény alapító okirata, valamint SZMSZ-e szerinti fela-
datainak vezetõi szintû mûszaki irányítása, humánerõforrás koordinálása, mûszaki adminisztrá-
ciós feladatok, stat.jelentések elkészítése. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Fõiskola, gépészmérnök, mélyépítõ mérnök , 
• 5 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetõi tapasztalat, 
• Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások), 
• B kategóriás jogosítvány, 
• Magyar Állampolgárság 
• üntetlen elõélet

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• Fõiskola, Településüzemeltetési, településfenntartási szakmérnöki képesítés,

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2013. április 1. napjától tölthetõ be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 20. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hágen József nyújt, a 52/391-188 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága címére
történõ megküldésével (4090 Polgár, Fürdõ utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: SZI1/471-1/2013., valamint a munkakör
megnevezését: mûszaki vezetõ. 

• Személyesen: Hágen József, Hajdú-Bihar megye, 4090 Polgár, Fürdõ utca 2. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 27. 
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Ha farsang,
akkor

mulatozás,
vidámság,
álarcok,

jelmezek…
Február végén a vidám szórakozásé
volt a fõszerep a Vásárhelyi Pál Álta-
lános Iskolában. Télûzõ farsangi kar-
nevált szerveztek a diákok a peda-
gógusok segítségével.
Hagyomány az intézményben, hogy
farsang idején valamennyi osztály kis
produkcióval készül. Ezúttal is na-
gyon kreatívak voltak a gyerekek.
Egy-egy produkció után hatalmas
tapssal jutalmazták a szülõk, nagy-
szülõk az osztályokat. A 8. évfolyam
tanulói - a bécsi keringõ bemutatása
után - a tanári kart és a szülõket is
táncra kérték. A farsangi mulatság
ezúttal is elérte célját, mert mindenki
jól érezte magát.
Köszönet a gyerekeknek és felkészítõ
tanáraiknak a színvonalas mûsorért,
a kitûnõ szervezésért.

Keringõhöz öltözve

Tájékoztatás beiratkozásról

Tisztelt Szülõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Napsugár Óvoda és Bölcsõde, a 2013/2014-es nevelési

évre az alábbi idõpontban várja az óvodás és bölcsõdés korú gyermeküket beíratni
szándékozó szülõket:

Beiratkozás helye: Bessenyei úti óvoda
Beiratkozás ideje: 2013. április 15 - 19-ig, (hétfõ-péntek) 8.00-16.00 óráig

Kérjük, a beiratkozáshoz feltétlenül hozzák magukkal az alábbi dokumentumokat:
– A gyermek anyakönyvi kivonatát
– TAJ-kártyáját
– Lakcímet igazoló kártyát
– Gyermekvédelmi támogatásban részesülõk a támogatásról szóló határozatot 

A beiratkozás ideje alatt lehetõséget biztosítunk az érdeklõdõ szülõknek a
bölcsõdei/ óvodai csoportokba való betekintésre!

(Rossz idõ esetén belépés csak benti cipõben!)

Tisztelettel:

Icsu Ferencné 
intézményvezetõ

Napsugár Óvoda és Bölcsõde Polgár

Tájékoztatás
a nyári takarítási szünet

ütemezésérõl
Tisztelt Szülõk!

Intézményünkben a 2012/13-as nevelési évben az alábbiak szerint
alakul a nyári kötelezõ takarítási szünet:

2013. július 1 – július 26-ig Takarít: Móra úti óvoda
Ügyeletet tart: Bessenyei úti óvoda

2013. július 29 – augusztus 23-ig Takarít: Bessenyei úti óvoda
Ügyeletet tart: Móra úti óvoda

2013. július 29 – augusztus 23-ig Takarít: Bölcsõde és a konyha

2013. augusztus 26 - augusztus 30-ig Ügyeletet tart: Móra és Bessenyei úti 
óvodák

Tisztelettel: 

Icsu Ferencné 
intézményvezetõ
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Farsangi vetélkedõ a JAGSZI-ban
Különleges rendezvénynek adott otthont
a gimnázium tornaterme február 22-én
pénteken, ugyanis a suli diákjai és taná-
rai egyaránt jelmezbe öltöztek, étellel-
itallal vigadtak és nem utolsó sorban
összemérték ügyességüket és kreativitá-
sukat a farsangi mulatság során. 
A nyolc tanulói és egy pedagógus csapat-
tal, valamint a népes szurkolótáborral
együtt a gimnázium közössége nagy
számban vett részt, a tornaterem tele is
lett a farsangolókkal. Mint kiderült, nem-
csak a csoportos és egyéni jelmezbe öltö-
zéshez, de a legkülönbözõbb tréfás fel-
adatok megoldásához is komoly tehetsége
volt mind az osztályok küldöttségeinek,
mind a tanári kar elit alakulatának: kac-
kiás bajszú Zorrótól kezdve a tízedikesek

„zombi osztag”-án át az õrült tudósig és
az elmúlt évtizedeket idézõ úttörõ
kislányig mindenféle furcsa népséggel ta-
lálkozhattunk a sokadalomban. A beöltö-
zött csapatok bemutatkozása maga is
élményszámba ment, voltak, akik üdvözlõ
dallal, mások tánccal, vagy akár verssel
oldották ezt meg. A feladatok közt játékos
képrejtvények és fejtörõ kvíz, valamint
ügyességet és kreativitást is igénylõ ver-
senyszámok is szerepeltek. Volt plakát-
tervezés és eszperente versköltés, bekö-
tött szemmel rajzolás és szerepjáték. A
versengés persze arra is jó volt, hogy a

tanulók még jobban megismerjék egymás
rejtett tehetségeit és képességeit, arról
nem is beszélve, hogy a hétköznapok is-
kolai munkája és komolysága helyett a
tanárokat is egészen más oldalukról is-
merhettük meg. És ha már farsang, akkor
a tombola sem maradhatott el; Polgár
város és a környék legkülönfélébb üzletei
és magánszemélyei is voltak kedvesek fel-
ajánlásaikkal hozzájárulni a farsang sike-
réhez, valamint ehelyütt kell, hogy meg-
köszönjük a szülõk hozzájárulását is,
amely finom sütemények torták és szend-
vicsek formájában jelent meg. Nemcsak a
farsangolásban résztvevõk, de az egész
gimnáziumi közösség nevében is szeret-
nénk hálánkat kifejezni rendezvényünk
szervezõinek, Gulyásné Lovász Mária és
Agócs Zsoltné kolléganõknek, valamint a
zsûri tagjainak: Tóth József polgármester
úrnak, Oláhné Szõke Zsuzsanna nyugdí-
jas tanárnõnek és Molnárné Gargyi Márta
gazdaságvezetõnek! Reméljük, hogy a
rendezvény hagyománnyá válik isko-
lánkban!

Zsignár Attila angoltanár
(aki egyébként hippinek öltözött)

FIGYELEM !!!

Április 11-e a Költészet Napja. 
József Attila Születésnapjának 108. évfordulója alkalmából 

az Ady Endre Mûvelõdési Központ és Könyvtár, 

Kistérségi Versmondó versenyt 
hirdet tíz korcsoportban a Polgári kistérségi települések iskoláinak, óvodáinak
(Polgár, Görbeháza, Folyás, Újszentmargita, Újtikos, Tiszagyulaháza).

Az idén van Weöres Sándor születésének 100. évfordulója. Ebben az évben a kötelezõ
verseket az õ verseibõl állítottuk össze, ezzel tisztelgünk a nagy költõ elõtt.

I. korcsoport Óvoda- Weöres Sándor: Fiúk, lányok
II. korcsoport 1. osztály- Weöres Sándor: Dongó

III. korcsoport 2. osztály- Weöres Sándor: Déli felhõk
IV. korcsoport 3. osztály- Weöres Sándor: Vásár
V. korcsoport 4. osztály- Weöres Sándor: Ugrótáncot jókedvembõl

VI. korcsoport 5. osztály - Weöres Sándor: Tavaszi változatok
VII. korcsoport 6. osztály- Weöres Sándor: Buba éneke

VIII. korcsoport 7.osztály- Weöres Sándor: Ballada három falevélrõl
IX korcsoport 8. osztály- Weöres Sándor: Hazatérés
X. korcsoport Gimnázium- Weöres Sándor: A két nem

A kötelezõ versek mellett egy szabadon választott verssel is készüljenek.

A verseny idõpontja: 2013. április 13. /szombat/ 9 óra
Helye: Vásárhelyi Pál Általános Iskola Polgár, Zólyom út 14.

Jelentkezési határidõ: 2013. március 22. /péntek/

Télûzõ kis busók
Farsang idõszaka alkalmából játé-
kos folklór elõadást és játszóházat
szervezett az általános iskola alsó
tagozatos nebulói részére az Ady
Endre Mûvelõdési Központ és
Könyvtár 2013. február 14-én,
csütörtökön délután.
Rendhagyó könyvtári óra keretében
az alakalomhoz kapcsolódó nép-
szokásokat, hagyományokat elevení-
thették föl képes, rejtvényes for-
mában a 3-4. osztályos tanulók, akik
lelkesen vetették bele magukat az
interaktív játékba.
A foglalkozás második felében kar-
tonból, szõrmébõl, zsákvászonból,
rémisztõ busó álarcot készítettek, s a
munka folyamán néhányan igazi
kreativitásról tettek tanúbizonyságot.
A gyerekek nagy élvezettel tépkedtek,
vágtak, ragasztottak és versengtek a
legijesztõbb maszk címének elnye-
réséért. 

Péterné Kiss Petronella
mûvelõdésszervezõ

Busók, vagy gyerekek?

„Éva kedvencei” végül az elsõk lettek
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Felkészülés után élesben
A korábbi bajnoki kezdés miatt rövi-
debb felkészülési idõszakon vannak túl
együtteseink. A felnõtt és ifjúsági keret
január 26-án kezdte el az edzéseket az
iskola tornacsarnokában és a mûfüves
pályán. Az ilyenkor szokásos alapozó és
erõnlétgyûjtõ foglalkozások nem a
sportolók álma, de ez is szükséges az
eredményes szerepléshez. 
A csapat a felkészülés során természete-
sen edzõmérkõzéseket is játszott, jellem-
zõen a szomszédváros, Tiszaújváros ed-
zõpályáján különbözõ osztályú ellenfe-
lekkel. A keretet illetõen voltak távozóink,

a 3 tiszavasvári kölcsönjátékost visszaren-
delték, igazolni Kállai Gábort és Harsányi
Mátét sikerült, folyamatában továbbra is a
helyi fiatalok részvételét próbáljuk
preferálni a keret összetételét illetõen, és
ha kellõ motiváltságot és kitartást tanú-
sítanak, polgári fiúknak kívánjuk megad-
ni a lehetõséget a szereplést illetõen, ez
vonatkozik az ifjúsági együttest érintõ
korosztályra is.
Az egyesület idei mûködését jelentõsen
tudja segíteni, hogy az általunk elké-
szítetett sikeres TAO pályázat révén az
utolsó pillanatokban- az önkormányzat és

a polgármester hathatós közremûkö-
désének köszönhetõen- megkötött támo-
gatási szerzõdés a Hajdúsági Hulladék-
gazdálkodási Kft-vel biztosít olyan forrá-
sokat, mely révén garantálni tudjuk meg-
felelõ szintû mûködésünket, eszköz és
felszerelés beszerzéseinket. A megmaradt
pályázati keret kihasználását, további
támogatást illetõen a helyi gazdasági
szereplõkkel sajnos nem sikerült megál-
lapodni.
Várjuk szurkolóinkat tavasszal is csapa-
taink mérkõzéseire.

Mészáros László

Fordulók
16. forduló 2013.03.02. Szombat 14.30 POLGÁRI VSE - EBESI KKSE

17. forduló 2013.03.09. Szombat 14.30 POLGÁRI VSE - HOSSZÚPÁLYI SE

18. forduló 2013.03.16. Szombat 15.00 HAJDÚSÁMSONI T. - POLGÁRI VSE

19. forduló 2013.03.23. Szombat 15.00 POLGÁRI VSE - NAGYHEGYES KSE

20. forduló 2013.03.30. Szombat 15.00 SÁRRÉTUDVARI KSE - POLGÁRI VSE

21. forduló 2013.04.06. Szombat 15.30 POLGÁRI VSE - KABAI METEORIT SE

22. forduló 2013.04.14. Vasárnap 15.30 DERECSKEI LSE - POLGÁRI VSE

23. forduló 2013.04.20. Szombat 16.00 POLGÁRI VSE - NYÍRADONY VVTK

24. forduló 2013.04.27. Szombat 16.00 JÓZSA SE - POLGÁRI VSE

25. forduló 2013.05.04. Szombat 16.30 POLGÁRI VSE - MONOSTORPÁLYI SE

26. forduló 2013.05.11. Szombat 16.30 SZÖVETKEZETEK SE - POLGÁRI VSE

27. forduló 2013.05.19. Vasárnap 17.00 HAJDÚNÁNÁS GB. FK - POLGÁRI VSE

28. forduló 2013.05.25. Szombat 17.00 POLGÁRI VSE - TÉGLÁSI VSE

29. forduló 2013.06.02. Vasárnap 17.00 DEAC-SZERTÁR SPORT - POLGÁRI VSE

30. forduló 2013.05.01. Szerda 16.30 POLGÁRI VSE - BERETTYÓÚJFALUI SE

HORGÁSZAT A STRANDFÜRDÕN
NAPONTA 06.00  - 16.00 ÓRÁIG

NAPIJEGY VÁLTHATÓ HÉTKÖZNAPOKON A VÁROSGONDNOKSÁG
PÉNZTÁRÁBAN HÉTVÉGÉN A VÁROSGONDNOKSÁG PORTÁJÁN

FELNÕTT NAPIJEGY: 1.000.- Ft
GYEREK NAPIJEGY:  500.- Ft
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Ebbõl elég volt …

A József Attila Gimnázium és
Szakiskolában mûködõ
Por Lingvo Alapítvány

legfontosabb céljai:
nyelvoktatás segítése,
tanulmányi versenyek,

oktatás,
diák kezdeményezések

támogatása.

Az iskola hírnevét erõsítõ
tevékenységek jutalmazása. A SZJA
1 %-os felajánlások összegét teljes
egészében a céloknak megfelelõen

használjuk fel.

Kérjük Önöket, hogy gyermekeik
érdekében adójuk 1 %-át

ajánlják a Por Lingvo
Alapítványnak.

Adószámunk:
18544969-1-09

Köszönettel:

Por Lingvo Alapítvány
Kuratóriuma

A Labdarúgó Városi
Sportegyesület köszönetét

fejezi ki mindazon
személyeknek, akik a

2011. évi 1%-os
felajánlásukkal az egyesület

mûködését segítették.

A támogatási összeget
132.000 Ft-t, eszköz és
felszerelés vásárlására

fordítottuk.

Kérjük, 2013-ban is
tiszteljenek meg
felajánlásaikkal.

Az egyesület adószáma:
19850841-1-09

Számlaszám:

OTP Bank Rt.
11738156-23490251

Az egyesület elnöksége

Polgár város népszerû karate
egyesülete: a

FUKU-DO SE

tisztelettel fordul az adózó
állampolgárokhoz,

hogy adójuk 1 %-át
ajánlják egyesületünknek.

Adószámunk:

18566976-1-09

Köszönettel:
az egyesület vezetõsége

A Rákóczi úti sporttelep Polgár város
tulajdona, amelyben a sportegyesületek
nagyon fontos közösségi célokat teljesí-
tenek, tevékenységükkel megyeszerte a
városunk jó hírnevét öregbítik. Az elmúlt
években számtalan alkalommal szándé-
kos rongálás, értelmetlen rombolás, betö-
réses lopás keserítette az ott folyó egye-
sületi munkát, tette alkalmanként kilátás-
talanná a közösségért, az ifjúságért, a
sportsikerekért tett erõfeszítéseket. A pá-
lyázati pénzbõl megépített fedett kispa-
dokat ész nélkül szétrombolták, idióták
rézdrótot égettek, amellyel kis híján fel-
gyújtották az öltözõ épületét, elloptak
tavaly közel ezer darab fémkerítés betétet,
s most sem aprózták el a károkozást. A
labdarúgó bajnokság tavaszi szezon
kezdésére ismeretlen tettesek ellopták a
pálya fémbõl készült bejárati kapuját és
mintegy kétszáz méternyi fémkerítést.
Ismeretlenek? Jelzem mindenkinek, hogy
már nem azok. A rendõrség hatékony
munkájának köszönhetõen az ellopott
kerítéselemek egy jelentõs része lefogla-
lásra került a Rákóczi út 105. szám alatti
Rontó testvérektõl. No, ebbõl tényleg elég

volt. Mindent el fogok követni, hogy a
barbár cselekedeteknek véget vessünk.
De egyedül nem megy, kell hozzá a ren-
dõrség, a polgárõrség, a közterület felü-
gyelet hatékony munkája és bizonyos
hogy szükséges a törvénytisztelõ polgári-

ak figyelõ tekintette, s ha a helyzet azt
kívánja aktívabb fellépése a közös
értékeink megóvásáért. …állítsuk meg a
vandálokat!

A cikket jegyzi:
Tóth József polgármestere

A Polgári Seriff
elérhetõségei:

+36-30-697-41-87
illetve

52-573-530
e-mail: seriff@polgar.hu
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Köszöntöm Polgár Város
Lakóit! Hatóságunknál az
elmúlt hónapokban az aláb-
bi bûncselekmények elkö-
vetése miatt indult bûntetõ
eljárás, a felsorolás termé-
szetesen nem teljes.

� A Btk. 271. § (1) bekezdésébe ütközõ
és az (1) bekezdése szerint minõsülõ
garázdaság vétség elkövetésének mega-
lapozott gyanúja miatt rendeltünk el
nyomozást K. Krisztián polgári lakos
ellen, aki 2013. február 16-án 23:50 óra
körüli idõben Polgár egyik sörözõjében
nézeteltérés miatt bántalmazta a sértetett,
akinek a bántalmazás következtében orra
sérült, szája kirepedt. 

Kék hírek
� A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütközõ
és a (2) bekezdés szerint minõsülõ lopás
vétségének megalapozott gyanúja miatt
rendeltünk el nyomozást V. Tibor és F.
Dénes polgári lakosok ellen, akik 2013.
02. 13-án az esti órákban bemásztak a
kerítésen át a sértett Polgár, Iskola utcai
lakatlan házának udvarára, majd onnan
ablakkifeszítés módszerével behatoltak, és
különbözõ ruhanemûket, háztartási mû-
szaki cikkeket kíséreltek meg eltulajdoní-
tani kb. 45.000 Ft értékben. Az elköve-
tõket állampolgári bejelentés alapján a
kiérkezõ járõrök az eltulajdonítani kívánt
értékekkel együtt a ház udvarán tetten-
érést követõen elfogták. 
� A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütközõ

és a (2) bekezdés szerint minõsülõ lopás
vétségének megalapozott gyanúja miatt
rendeltünk el nyomozást R. Dávid és R.
Márk polgári lakosok ellen az alábbiak
alapján. 
2013. február 12-én 13 óra 30 perckor a
szolgálat ellátó nyomozók Polgár, Rá-
kóczi u. 101. szám alatt lévõ Sportpályá-
nál észlelték amint a sportpálya területén,
a labdarúgó pályán körbehúzódó vasból
lévõ kerítést két személy egy náluk lévõ
baltával üti, és azokat a vasakat egy zsák-
ba, majd a kerékpárra rakja fel. A két el-
követõt a helyszínen elfogták, majd bûn-
cselekmény elkövetésén tetten ért szemé-
lyekként õket Polgár Rendõrõrsre elõállí-
tották. A kerítés a futballpálya teljes

Lassú, de biztos a javulás
Február 22-én ismét összeültek a város
közbiztonságában érdekelt szervezetek,
intézmények, társaságok képviselõi és a
hivatalos személyek, hogy a negyed-
évente szokásos találkozó keretében
megvitassák az eltelt idõszak fejlemé-
nyeit, történéseit, valamint, hogy a ta-
pasztalatok alapján meghatározzák a
cselekvési programokat, feladatokat.
A tanácskozás elsõ részében az eddig
eltelt idõszakról esett szó; elhangzott:
mind a Polgári Rendõrõrs mind a Polgári
Polgárõr Egyesület új gépjármûvel gazda-
godott, amely nagymértékben meg-
könnyíti a szervezetek munkáját. A ren-
dõrség részérõl megfogalmazódott; a la-
kosság és a szervezet közötti együttmû-
ködés területén van még javítani való, a
rendvédelmi szerv továbbra is kéri a la-
kosságot, bármilyen rendkívüli eseményt
észlelnek, azonnal jelezzék azt a rendõr-
ségnek. A seriff és a természetvédelmi
õrök örömmel adtak számot arról; csök-
kenés tapasztalható a falopások számá-
ban, a fémtolvajlás azonban még mindig
komoly problémát jelent (a futballpályán
történt rongálás a tanácskozás után tör-
tént. a szerk.). Csak úgy, mint a kóbor
ebek elszaporodása, amely visszaszorítása
érdekében a kellõ intézkedéseket már
megtette a hivatal – jelezte a közterület
felügyelõ. Most érünk oda, hogy a koráb-
ban felvetett problémákban már látszanak
némi pozitív irányú elõrelépések – fogal-

sével talán újból elindulhat a Településõr
program, amely idén is hathatós segítsé-
get nyújthat a város közbiztonságának
javulásán fáradozó szervezeteknek. 2013-
ban megkezdõdik a Polgármesteri Hiva-
talt és a kálvária elõtti teret összekötõ,
buszpályaudvar szakasz felújítása, mely
programnak szerves részét képezi majd a
térfigyelõ rendszer kiépítése is – hangzott
el a találkozón – melynek megvalósítása
nagyban hozzájárulhat a város közbizton-
ságának javításához.

FA

A napokban készült el a Hajdúnánási
Rendõrkapitányság Polgári Rendõrõsé-
nek hatoldalas kiadványa, amely a leg-
fontosabb bûnmegelõzési tudnivalókat
tartalmazza, feldolgozva, részletesen
bemutatva a leggyakrabban elõforduló
bûncselekményeket, illetve irányt mutat
azok elkerülésére, megelõzésére. A kiad-
vány olyan fejezeteket tartalmaz, mint a
besurranás, trükkös lopások, zseblopá-
sok, lakásbetörések megelõzése, a
bankkártya védelme, megóvása, a
jellemzõ veszélyforrások és a megelõzés
módjai, valamint az uzsora-bûncselek-
mény. A kiadvány szakmai elkészítését a
Hajdúnánási Rendõrkapitányság dolgo-

zója Halmi Zoltán r. õrnagy és a Polgári
Rendõrõrs parancsnoka, Monoki Viktor
r. õrnagy végezte. A füzetet elképzelések
szerint hamarosan Polgár lakosai is
kézbe vehetik.

Hogyan ne váljunk áldozattá

Az érintettek negyedévente tanácskoznak

mazott Tóth József polgármester hozzá-
téve: a közfoglalkoztatás márciusi kezdé-



2013. március 11. oldal

Felelõs kiadó: Polgár Város Önkormányzata • Szerkesztõség, nyomda: Reproprint Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2 · polgartarshavilap@gmail.com
Fõszerkesztõ: Fenyves Attila· 06/70 948-0667 · Önkormányzati hírek: dr. Váliné Antal Mária

Grafika, tördelés: Bujdosó Csaba · bujdoso.csaba@reproprint.hu • Hirdetés: 06/70 948-0667 · polgartarshavilap@gmail.com

Terjesztés: Polgármesteri Hivatal, Polgár • ISSN: 1217 - 8799

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

Lapzárta: minden hónap 1-jén.

Meg nem rendelt fotókat, kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! Az újságban megjelenõ hirdetések tartalmáért a szerkesztõség felelõsséget nem vállal. Az újság
fejléce, grafikai megjelenése a szerkesztõség szellemi terméke, tulajdona, mindennemû felhasználása csak a szerkesztõség elõzetes írásos hozzájárulása esetén lehetséges!

hosszában fut végig, körbe azon kb. 120
cm magasságban. A kerítés a pálya hátsó
részénél kb. 200 méter hosszan teljesen
hiányzik, annak egy darabját verték, majd
törték le dolog elleni erõszakkal az
elkövetõk. 
� M. János és N. Sándor polgári lakosok
ellen folytatunk elõkészítõ eljárást, akik
Polgár területén január és február hónap-
ban különbözõ idõpontokban a Vereckei,
illetve a Virág utcán található kapubeállók
elõtt lefektetett vízelvezetõ csatornát tu-
lajdonították el. 2013. 02. 25-én Polgár
egyik fémátvevõ telephelyén az egyik sér-
tett felismerte a tõle még 2013. 02. 21-én
nappali órákban eltulajdonított vasrácsot. 
� A Btk. 282. § (1) bekezdésébe ütközõ
és az (5) bekezdés a. pontja szerint minõ-
sülõ kábítószerrel visszaélés vétségének
megalapozott gyanúja miatt rendeltünk el
nyomozást Z. József tiszacsegei lakos és
társai ellen, akik 2013. február 08-án az
éjszakai órákban közúti ellenõrzés alá let-
tek vonva Polgár területén. Az ellenõrzés
során a gépjármû átvizsgálásakor abban
elrejtve kábítószergyanús anyag került
feltalálásra. Ezt követõen Z. József és há-
rom társa Polgár Rendõrõrsre elõállításra
került.  
� A Hajdú-Bihar Megyei Rendõr-
fõkapitányság Felderítõ Osztálya a
Hajdú-Bihar Megyei Közlekedésrendé-
szeti Osztály Forgalom-ellenõrzõ Alosz-
tályának és a Polgári Rendõrõrs beosztot-
tainak bevonásával, 2013. február 13-án
az esti órákban Polgár térségében össze-
hangolt gépjármû ellenõrzést hajtott
végre. Ennek során 4 fõt - egy jármû
vezetõjét és 3 utasát - fogtak el és állítot-
tak elõ visszaélés kábítószerrel bûntett el-
követésének megalapozott gyanúja miatt.
Az elfogott személyektõl a ruházat átvizs-
gálást követõen különbözõ kábítószer
gyanús anyagok kerültek lefoglalásra. Az
ügyben az ellenõrzött gépkocsit vezetõ 26
éves polgári férfi és 61 éves hozzátartozó-
ja lakhelyén házkutatást tartottak a
nyomozók, melynek során különbözõ

Kék hírek
kábítószer gyanús anyagokat és kész-
pénzt foglaltak le. A 26 éves polgári férfit
és 61 éves hozzátartozóját 2013. február
15-én a Debreceni Járásbíróság elõzetes
letartóztatásba helyezte, a többi gyanúsí-
tott - 7 fõ - ellen szabadlábon hagyásuk
mellett folytatják az eljárást. 
Továbbra is kérem a segítségüket abban,
hogy ha gyanús személyeket, cselek-
ményeket látnak, mind a nappali, mind az
éjszakai órákban, a kialakult emberi
közönyösséget levetkõzve minden eset-
ben értesítsék hatóságunkat a 391-007, a
570-050 vagy az ingyenesen hívható
107, 112-es segélyhívó telefonszámon,
ezzel is elõsegítve a lakókörnyezetük biz-
tonságosabbá tételét.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a 2012.
április 15-ei hatállyal életbe lépett új sza-
bálysértési törvény a szabálysértésekrõl a
szabálysértési eljárásról és a szabály-
sértési nyilvántartási rendszerrõl szóló
2012. évi II. törvény, lehetõséget biztosít
a rendõrség számára az elzárással is
sújtható szabálysértések esetén az õrizet-
be vételre és a gyorsított bíróság elé
állításra az alábbiak alapján.  “73. § (1) A
rendõrség szabálysértési elzárással is bün-
tethetõ szabálysértés esetén a tetten ért
eljárás alá vont személyt gyorsított bírósá-
gi eljárás lefolytatása céljából õrizetbe
veheti. A tettenérésre vonatkozó szabályo-
kat kell alkalmazni akkor is, ha a sza-
bálysértés helyszínérõl elmenekült elkö-
vetõt a rendõrség az elkövetéstõl számított
negyvennyolc órán belül elfogja.”
A fentiek alapján, az elõzõ év végén (a
technikai eszközök rendelkezésre állását
követõen) elkezdtük az õrizetbe vétel
melletti gyorsított bíróság elé állításokat,
melyeket folytatunk a jövõben is legcseké-
lyebb tulajdon elleni szabálysértések ese-
tén is amennyiben a törvényi feltételek
fennálltak. (elzárással is sújtható szabály-
sértések: Magánlaksértés, Önkényes be-
költözés, Távoltartó határozat szabályai-
nak megszegése, Rendzavarás, Garázda-

ság, Közbiztonsági tevékenység jogosu-
latlan végzése, Tiltott kéjelgés, Veszélyes
fenyegetés, Feloszlatott egyesület tevé-
kenységében való részvétel,  Valótlan be-
jelentés, Hivatalos személy által elkövetett
hamis statisztikai adatszolgáltatás, Jár-
mûvezetés az eltiltás tartama alatt,  a tula-
jdon elleni szabálysértés, Jogosulatlan
vadászat).

A PolgárTárs újságban
megjelenõ hirdetések díjai

fekete
90 x 65 mm (1/8 oldal) 6.000 Ft +Áfa

grafikai tervezés 1.000 Ft + Áfa

90 x 130 mm (1/4 oldal) 11.000 Ft + Áfa
grafikai tervezés 2.000 Ft + Áfa

185 x 130 mm (1/2 oldal) 21.000 Ft + Áfa
grafikai tervezés 4.000 Ft + Áfa

255 x 185 mm (1/1 oldal) 40.000 Ft + Áfa
grafikai tervezés6.000 Ft + Áfa

szines
90 x 65 mm (1/8 oldal) 9.000 Ft + Áfa

grafikai tervezés 2.000 Ft + Áfa

90 x 130 mm (1/4 oldal) 17.000 Ft + Áfa
grafikai tervezés 4.000 Ft + Áfa

185 x 130 mm (1/2 oldal) 31.000 Ft + Áfa
grafikai tervezés 8.000 Ft + Áfa

255 x 185 mm (1/1 oldal) 60.000 Ft + Áfa
grafikai tervezés 10.000 Ft + Áfa

Reklámriport 30.000 Ft + Áfa
Apróhirdetés (25 szóig)

250 Ft/db + Áfa

A hirdetések a polgartarshavilap@gmail.com
e-mail címre is feladhatóak.
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Nõnap

Fotópályázat

A városközpont felújítása okán, alkalmas
hely hiányában, ebben az évben elmaradt
a városi szintû nõnapi ünnepség megren-
dezése. A polgári hölgyek azonban nem
maradtak köszöntés nélkül, Tóth József
polgármester március 8-án és 9-én két
nyugdíjas klubban is köszöntötte a höl-
gyeket. A nõi köztisztviselõknek és közal-
kalmazottaknak március 8-án Molnár
János alpolgármester mondott köszönetet
a nõnap alkalmából.

Jövõre már a megújult mûvelõdési
házban köszöntik a hölgyeket. 

A Nõnap alkalmából
Polgár város valamennyi
Hölgyének Boldogságot,

Erõt és Egészséget Kívánok: 

Tóth József polgármester

Nõnapi köszöntõ

Szõke Attila: Angyaltávlat Császár Gergõ: Csónakázó tó Dobó Adorján: Király ér


