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Ünnep

Havazás

Nyaralás

Ünnep a hóban
Emlékszem, egy évvel ezelõtt, ponto-
sabban március 15-én, sokan gyûltünk
össze a templom elõtti útszakaszon,
hogy részesei legyünk az 1848-49-es
Forradalom és Szabadságharc emlé-
kére rendezett városi ünnepségnek. Ar-
ra is emlékszem, hogy a Tisza Dráma
és Táncszínház fiataljai még a napsu-
garak között perdültek táncra. És arra
is emlékszem, hogy öltönyömben, ha
melegem nem is volt, de igazából fázni
sem fáztam. 365 nap telt el csupán,
mindössze egy esztendõ, de a természet,
ez a kiszámíthatatlan, megzabolázha-
tatlan szilaj mén, idén másik, félel-
metes arcát is megmutatta. Fehérbe öl-
töztette Európát, a hideg tisztaság szí-
nébe burkolta kis hazánkat. Ünnepek
maradtak el, emberek százai, ezrei fáz-
tak, féltek, hóban rekedtek. De köszö-
netet illeti e vad márciusi természetet; a
fázók egymáshoz bújva lettek lángok, a
gyengék csekély erejükbõl is adva vál-
tak erõssé, míg a félõk, vigasztalásuk-
kal bírták a bátrak erényeit. És aki az
otthon biztonságos melegében követte a
híradásokat, az is a maga módján szo-
rított a bajbajutottakért. Itt, Polgáron,
március 15-én, az ünnepi megemléke-
zés is a hóban rekedt, fázó, félõ embe-
rek bátorításával kezdõdött. Mi ez, ha
nem adomány? Mi ez, ha nem össze-
fogás? Mi ez, ha nem ünnep?

Fenyves Attila
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Polgár mellett az ország számos települése
várta, hogy végre beinduljon a közmunka-
program. A város idén három programban
vesz részt. Ezekrõl és a dolgozók foglal-
koztatásának körülményeirõl Tóth József
polgármester nyilatkozott a lapnak.  
- Több hónapja beszélünk a közmunka-
programról, most úgy tûnik el is indult.
- Valóban így van, elég kalandos elõzmé-
nyek után március elején végre elindulha-
tott a három blokkból álló 2013. évi köz-
foglalkoztatás. Az "Egyéb értékteremtõ kí-
sérleti program" blokk kezdõdött el elõ-
ször, amely eredetileg február elsejére volt
ütemezve, majd március végére a belterü-
leti közutas program is megindult, s mire
az újság megjelenik, remélem, hogy a kül-
területi csatornákat és földutakat kezelõ
brigádok is felállításra kerülnek. A közfog-
lalkoztatási Startmunka programban lévõk
a munkát napi nyolc órában és a december
végéig megkötött munkaszerzõdések
alapján végzik. A törvény alapján Õk köz-
foglalkoztatott fizetést kapnak, amelyet
(nettó 49.453 Ft) egy összegben, a tárgy-
hót követõ 10. napig utal a dolgozók szám-
lájára a kincstár.
- A tavalyi programban traktort és
munkagépet is vásárolhatott az önkor-
mányzat. Idén lesz-e lehetõség eszköz-
beszerzésre?

mintegy 190 fõnek tud munkát ajánlani.
- Milyen szempontok alapján választják
ki a közmunkásokat?
- Ez a legnehezebb része a programnak.
Arra törekszünk, hogy a munkanélküliek
körébõl, a közfoglalkoztatásra vonatkozó
jogszabályok figyelembe vételével, a vállalt
programot megvalósítani képes személyi
állományt vegyünk fel dolgozni. Azt elõny-
ként vesszük, ha valakinek van szakmája,
ha ért is valamihez, illetve ha korábbi prog-
ramok kapcsán igyekezetével és meg-
bízhatóságával kiérdemelte, hogy újra be-
hívják dolgozni. Egyszerûbben fogalmazva,
van, akit kértek újra az intézmények, mert
szükség van a munkájára, mert bizonyított,
s van, akit kifejezetten nem kértek, mert
korábban megtapasztalták a munkához való
hozzáállását. Mindamellett próbáltunk új
személyeknek is lehetõséget biztosítani, de
azt tudni kell, hogy csak annyi embernek
tudunk munkát felajánlani, amennyinek a
pályázati program alapján a rendelkezésre
álló pénzbõl fizetést tudunk adni.
- Mit dolgoznak majd, milyen területen
láthatjuk majd az értékteremtést? 
- Az egyéb értékteremtõ, úgynevezett kísér-
leti programban 34 fõ szociális feladatokat,
közbiztonsági tevékenységet, fenyõcsemete
nevelést és szakipari karbantartási mun-
kálatokat lát majd el. A belterületi közutas
programban a Városgondnokság szakmai
irányításával útpadkák, átereszek, csator-
nák rendbetételét, valamint a közterületek,
parkok tisztítását és ápolását közel 90-en
végzik majd. A külterületi programban pe-
dig a mezõgazdasági utak és dûlõutak
rendbetétele, csatornák és árokpartok
tisztítása, cserje és bozótirtás, valamint az
illegális szemétlerakó helyek felszámolása
lesz a napi a feladata mintegy 60 embernek.
- Lesz- e bármiféle változás a program
végrehajtásában és ellenõrzésében?
- A belterületi program bázisa a Dózsa
György úti ingatlanon, a külterületi prog-
ram bázisa pedig a Bem úti ingatlanon lesz
kialakítva, ahonnan reggel indulnak a
munkaterületre és a munka végeztével oda
is érkeznek vissza a brigádok. Ez évben
szigorúbb ellenõrzést, szervezettebb mun-
kát és következetesebb számonkérést, - ha
indokolt azonnali személyi felelõsségre
vonást - tervezünk. A türelmi idõszak letelt,
az elnézésekre már nincs lehetõség, aki hi-
bázik, aki szabályt szeg, vagy aki fegyel-
mezetlen, annak mennie kell! Százak vár-
nak arra, hogy behívjuk õket dolgozni, s
bár nem tervezzük elõre, de egyáltalán nem
fog gondot okozni, ha valakit a saját tre-
hánysága miatt el kell küldeni, - azonnal
lesz, aki a helyébe lép.

Beindult a közmunka-program
- A megpályázott és leszerzõdött közmun-
kaprogram végrehajtásához ez évben nagy
értékû gépeket beszerezni nem tudtunk,
csupán munkaruhát és korlátozott szám-
ban kéziszerszámokat finanszíroztak, ame-
lyeket a büntetés-végrehajtási intézettõl
kell beszereznünk.
- Hány fõnek jelent munkalehetõséget a
program?
Hatszáz FHT-s (Foglalkozás Helyettesítõ
Támogatás) személy van ma a saját ön-
kormányzati rendszerünkben, s nagy-
többségük türelmetlenül várja, hogy be-
hívjuk õket dolgozni. Több százan pedig
az állami munkaügyi nyilvántartásban
vannak regisztrált álláskeresõként, s ab-
ban reménykednek, hogy valahol dolgoz-
hatnak majd, akár közmunkásként is. A
programban az önkormányzat sajnos csak

BELÁHAPI - 
II. HAGYOMÁNYÕRZÕ FESZTIVÁL

A POLGÁRI STRANDFÜRDÕN!

Polgár Város Önkormányzata szeretettel vár mindenkit 
2013. ÁPRILIS 30-án és MÁJUS 1-jén

egy önfeledt, szórakoztató fesztiválra!

Április 30-án, kedden 10 órától hagyományõrzõ programokkal,
ügyességi vetélkedõkkel, népi kismesterségek bemutatójával, vásárával, kézmûves tanyával és

nõi futball tornával várjuk az érdeklõdõket!

Május 1-jén, szerdán 7 órától
hagyományõrzõ és szórakoztató családi programokkal: 

mûfüves focival, fõzõversennyel, ulti, erõsember-, horgász-, és lövész versenyekkel,
lovasbemutatóval, lovaglással, sétakocsizással, a kicsiket rajzversennyel, 

óriáscsúszdával, fürdõzési lehetõséggel várjuk!
Ebéd után megtekinthetik a Tisza Dráma és Táncszínház mûsorát, 

a Polgári Cuhárén fellép a Világ-Virága AMI polgári csoportja, 
a Borockás Néptánc Együttes, a Nyírség Táncegyüttes,
az Árvácska Népdalkör és a Tiszavirág Citerazenekar.

17 órától egy jó hangulatú táncházban sajátíthatják el a szatmári friss és a szatmári csárdás alapjait.
18 órától Komonyi Zsuzsi énekesnõ és a 

Dupla Kávé Együttes hangolja jókedvre Önöket!

További információ: www.polgar.hu
Ady Endre Mûvelõdési Központ és Könyvtár: 52/391-854

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Fotó: archív
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Március 28-án tartotta munkaterv szerinti ülé-
sét Polgár város képviselõ-testülete. A grémium
ezúttal több mint 20 napirendi pontot tárgyalt
meg. Döntés született egyebek mellett az önkor-
mányzat közép- és hosszú távú vagyongaz-
dálkodási, valamint a 2013-as költségvetés sta-
bilitására irányuló intézkedési tervére és egy, az
általános iskolát érintõ energetikai pályázat be-
nyújtásáról is határoztak a városatyák.

A Város 2013. évi költségvetésébe beépítésre
került a központi költségvetéstõl várt, a helyi ön-
kormányzatok mûködõképességének megõrzését
szolgáló, és egyéb, az intézményi szerkezetát-
alakításhoz kapcsolódó kiegészítõ forrás, amely
meghaladja a 62 millió forintot. Amennyiben a
központi költségvetés a települést nem, vagy nem
olyan mértékben támogatja, mint a fenti forrás-
hiány, akkor a költségvetés stabilitása megbillen,
ezáltal bizonytalanná válik a tervezett feladatok
teljesítése. A költségvetés stabilitása érdekében a
költségek csökkentésének és a bevételek növelé-
sének lehetõségét megvizsgálva, a 2013. II. fél-
évre vonatkozóan "Intézkedési Terv" létrehozá-
sáról határoztak a képviselõk, amely terv, az ön-
kormányzati költségvetés egyes konkrét területein
részletezi a bevételek növelésének és a kiadások
csökkentésének lehetséges alternatíváit. 

Pályázat helyett támogatás
A korábbi évek gyakorlatától eltérõen, a sporte-
gyesületek és a civil szervezetek ezentúl nem
pályázat útján, hanem a támogatási igények be-
nyújtásával juthatnak majd önkormányzati támo-
gatáshoz. A támogatási keret összege évek óta
hozzávetõleg hasonló nagyságú, így a pályáztatási
eljárás gyakorlata formálissá vált. A támogatásban
részesülõ szervezeteknek azonban továbbra is
igazolniuk kell, saját mûködésük jogszerûségét,
meg kell fogalmazniuk a támogatási igényeik
célját, valamint évekként el kell számolniuk a
megítélt támogatással. Egyszerûsítési okokból a
támogatási igények elbírálása az Oktatási-, Kul-
turális- és Sport Bizottság átruházott hatáskörébe
került. A pályázati eljárás mellõzésével csökken az
elbírálási idõ, az adminisztráció, a támogatások
odaítélésében gyorsabban születhet döntés. A ren-
delet értelmében a támogatási igények benyújtása,
a költségvetési rendelet elfogadását követõ 30 na-
pon belül kell, hogy megtörténjen. Az idei évben
ennek a határidõnek már nem lehet megfelelni,
így a 2013. évi támogatási igények benyújtási
határideje 2013. április 15-e.  
A beszámoló a sport és civil szervezetek 2012. évi
támogatásának pénzügyi elszámolásáról szóló na-
pirendi pont megvitatása kapcsán elhangzott;
akadt olyan szervezet, amelynek nem sikerült idõ-
ben eleget tennie az elszámolással kapcsolatos
törvényi elõírásoknak, így azt pótolni szükséges
illetve a képviselõ-testület a belsõ ellenõrzés során
feltárt hiányok haladéktalan megszüntetését kérte
az érintett szervezetektõl. 

Gazdálkodás a vagyonnal, szerzõdés a KIK-kel
A nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében az

önkormányzatoknak vagyongazdálkodási tervet
kell készíteniük, amely részletesen tartalmazza az
önkormányzat tulajdonában álló, vagy vele közös
tulajdonú ingatlanokat, vagyonelemeket. A kép-
viselõk asztalára került vagyongazdálkodási
elõterjesztés három részbõl áll, a közép - és
hosszú távú vagyongazdálkodási terv, a nemzet-
gazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
nemzeti vagyon (Polgár nem rendelkezik ilyen-
nel), illetve a köznevelési törvény végrehajtásához
kapcsolódó, önkormányzaton belüli vagyonvál-
tozások szabályozása. A dokumentumot - amely
fejezeteiben részletesen is leírja az önkormányzat
tulajdonában álló ingatlanokat, vagy feladatel-
látásba bevonni kívánt ingatlanokat - módosítás
nélkül fogadta el a testület. A képviselõk a januári
ülésen tárgyalták és fogadták el a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal (KIK) kötendõ
vagyonkezelési - valamint használati szerzõdése-
ket. A KIK azonban több módosítási javaslattal is
élt a testület által elfogadott szerzõdések vonatko-
zásában, illetve az idõközben megjelent, a
nemzeti köznevelésrõl szóló Kormányrendelet
elõírásait is figyelembe kellett venni a szerzõdés
módosításakor. A testület által most elfogadott
tervezet elméletileg véglegesnek tekinthetõ, annak
aláírásával a polgármestert bízta meg a testület.

Üdültetés, energetikai pályázat
Mint arról korábban már beszámoltunk, a
Fonyódligeti Gyermeküdülõ üzemeltetésével
kapcsolatban Tiszacsege önkormányzata jelezte;
szeretné átvenni az üzemeltetés jogát, melyet
képviselõ-testületi határozattal is megerõsítettek.
Tiszacsege kérését támogatja Egyek település is,
elképzeléseik szerint a tulajdonosok felváltva
végezhetnék a mûködtetést, legalább kétévenkén-
ti váltásban. A tulajdonosi jogokat négy település,
Polgár gesztorsága mellett gyakorolja, míg az
üzemeltetést a tulajdonosi körrel kötött szerzõdés
alapján Polgár Város Önkormányzatának Város-
gondnoksága végzi. Február 27-én egyeztetõ
megbeszélés történt, melyen valamennyi tulaj-
donostárs és az üzemeltetõ is részt vett és a két
település vezetõje ragaszkodott az üzemeltetõ
2013. évi váltásához.  Mivel azonban a tulajdono-
sok a Városgondnokság munkájával elégedettek,
így rendkívüli felmondására a megállapodás
szerint nincs lehetõség. A képviselõ-testület dön-
tésével is kifejezte azon álláspontját, hogy a
Fonyódligeti Gyermeküdülõ üzemeltetési fela-
datait ez évben is a városgondnokság végezze, a
képviselõk nem látták okát a Városgondnoksággal
megkötött üzemeltetési szerzõdés felbontásának.
A város pályázatot nyújt be a Környezet és
Energia Operatív Program "Épületenergetikai
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítás-
sal kombinálva" elnevezésû kiírásra - határoztak a
képviselõk. Az épületenergetikai fejlesztés a
Vásárhelyi Pál Általános Iskolában valósulna meg,
ahol felújítanák az épületet határoló falakat és a
lapos tetõk utólagos hõszigetelését, továbbá meg-
valósulna a külsõ nyílászárók cseréje, valamint új
központi hõtermelõ - megújuló energiával mûkö-
dõ pelletkazán - beépítése és a kapcsolódó egyéb
fûtési rendszerek korszerûsítése. Az igényelt
támogatás összege meghaladja a 139 millió forin-
tot, melyhez az önkormányzat sikeres pályázat
esetén megközelítõleg 25 millió forint önerõvel
járulna hozzá.

Stabilizálás, üzemeltetés, vagyongazdálkodás

Az üdülõ üzemeltetése a
Városgondnokságnál maradt  

A PolgárTárs februári számában tájékoz-
tatást adtunk arról, hogy a Hajdúsági
Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító
Társulás a Hajnal és Bem utca, valamint
Ady és Nagyváradi utca közötti területen
lévõ illegális szemétlerakókat rekultiválja. 
A beruházás folyamatában március elsõ nap-
jaiban több csatornán (levélben, e-maliban,
személyes megkereséssel) a lakosok az
Önkormányzathoz fordultak segítségért. A
beruházás közvetlen közelében élõk azt
jelezték, - fotó és videó dokumentumokkal
alátámasztva állításukat - hogy a beruházás
kivitelezõje megsérti a technológiai elõírá-
sokat, valamint más településekrõl
ismeretlen összetételû, állításuk szerint
láthatóan szennyezett, zömében építési és
háztartási hulladékot tartalmazó anyagot
szállítanak nagy súlyú tehergépkocsik. Az
Önkormányzat vezetésével áttekintettük a
kialakult helyzetet, melynek valóság tar-
talmát helyszíni szemrevételezéssel is megál-
lapítottuk. Ennek alapján a város pol-
gármestereként arra kértem a beruházást
irányító mûszaki ellenõrt, hogy az általunk
jelzett problémák tisztázásáig, azonnal állít-
sa meg az ott folyó munkálatokat.
Ugyanezen napon, jelzéssel éltem a
környezetvédelmi hatóság felé is, melyben
kértem az önkormányzat vezetése által
összegzett problémák kivizsgálását. A
környezetvédelmi hatóság 2013. március 7-
ére helyszíni egyeztetésre hívta össze a
beruházásban érintetteket. A helyszíni
bejáráson a polgári lakosok képviselõi is
jelen voltak. A helyszíni szemrevételezésen
újra elmondtuk az általunk tapasztalt prob-
lémákat, melyre az intézkedésre jogosult
hatóság figyelmét felhívtuk. A képviselõ-
testület nyilvános ülésén arról is tájékoztat-
tam a város lakóit, hogy a történések
fényében, a közterület-felügyelõ által
folyamatos önkormányzati kontroll alatt
tartjuk a területen zajló munkálatokat. Az
érvényes jogszabályok és hatósági elõírások
figyelembevételével határozottan képviseljük
a település érdekeit, és védjük az ott élõ
lakosok tiszta, egészséges környezethez való
jogát. Nem kérünk mást, mintsem hogy a
beruházás az engedélyes terveknek meg-
felelõen, jogszerûen és települési érdekeket
nem sértve valósuljon meg. Folytatjuk….

Tóth József
polgármester

Rekultiváció: STOP!
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Az 1848-49-es Forradalom és Szabad-
ságharc tiszteletére rendezett városi ün-
nepséget a rendkívüli idõjárás miatt, az
általános iskola tornatermében ren-
dezték meg. 
A rendkívüli havazás nem érte váratlanul
az embereket - nem úgy a mentésben sze-
replõ szerveket - a meteorológiai szolgá-
lat ugyanis idõben jelezte az intenzív
havazást, így az ország több településén
nem tartották meg a szabadtérre rende-
zett ünnepségeket. Polgáron, az iskola
tornatermében összegyûlt ünneplõket
Tóth József polgármester köszöntötte, aki
sajnálatát fejezte ki a hó fogságába esett,
áram nélkül maradt több ezer ember, az
elzárt települések és az elmaradt nemzeti
ünnepségek miatt. A köszöntõt követõen
a Tisza Dráma és Táncszínház mûsora
következett, ennek részeként hangzott el
az ünnepi beszéd is, amit Zombori Zsolt,
a csoport tagja tolmácsolt.
"Március 15-e a tiszta hit és az emlékezés
ünnepe, melynek történéseibõl sokat tan-
ulhatunk.
A márciusi fiatalok történelmünkben elõ-
ször fogalmazták meg, hogy mit kíván a
magyar nemzet. A magyar nemzet, melynek
soraiba vártak mindenkit, aki felvállalja a
közös célokat: a polgári állam és a függet-
lenség megvalósítását, és Európa szabad-
ságszeretõ népeivel való együttmûködést.
"Legyen béke, szabadság és egyetértés" Ez a
vágy adta meg az alaphangot kívánságaik
megfogalmazásakor. Lelkes ifjúsághoz, ér-
telmiséghez hamarosan csatlakoztak liberá-
lis nemesek, polgárok és parasztok, és együtt
követelték a 12 pont elfogadását. Még az-
nap megalakult Pest Közcsendi Bizottmá-
nya, hogy kezébe vegye az események
irányítását. Érvényt szereztek a sajtószabad-
ság jogának, mert kinyomtatták a 12 pontot
és a Nemzeti dalt. Majd ünnepélyesen kisza-
badítottak egy politikai státusfoglyot,
Táncsics Mihályt. A következõ napokban a
vidék is csatlakozott a forradalomhoz. A
vármegyei közgyûlések megalakították for-
radalmi bizottmányaikat, és megkezdték a
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nemzetõrség szervezését. Az uralkodó és köre
meghajolt a népakarat elõtt, ezért az utolsó
rendi országgyûlésünk befejezhette korszak-
alkotó munkáját. V. Ferdinánd 1848. áp-
rilis 11-én szentesítette a polgári állam
alapjait biztosító törvényeket. Magyaror-
szágon az államhatalom a király, a parla-
ment és a parlamentnek felelõs kormány
kezébe került, pontosan szabályozzák e
hatalmi ágak együttmûködését. Joghézagok
csupán a hadügy, a pénzügy és a külügy
terén maradtak. Kimondták a törvény elõtti
egyenlõséget, a vallás- és sajtószabadságot,
a közteherviselést. Megszüntették a jobbágy-
rendszert és a nemesi adómentességet. Meg-
született tehát a polgári nemzet, amelynek
tagjait összekötötte a nyelv, a közös célok, a
szülõföld szeretete, a közügyek gyakorlásá-
nak jogrendszere, mégpedig a magyar törté-
nelemben oly ritka módon: közmegegyezés-
sel. Ez a nemzet pedig, ha nem is mindig
sikerrel, békében szeretett volna élni a világ-
gal. Mi ideiglenes világban élünk, idegeink
gondoktól remegnek, állandó kérdõjelként
jár elõttünk a holnap, reményt bénít a
bizonytalanság, a lét bizonytalansága. 
Mire számíthat ma 2013-ban, Magyar-
országon, egy fiatal? Törvény által elren-
delt lehetõségünk van arra, hogy eltarthat-
juk szüleinket. Evvel csak az a baj, hogy
eltartanánk mi õket törvény nélkül is, csak
nincs mibõl. A mai magyar valóság az,
hogy a szülõk támogatják a gyerekeiket,
akkor is, ha már a gyerekeknek is gyerekei
vannak, a szülõket meg a nagyszülõk, ami
valljuk be õszintén, az átlagnyugdíjakból
már-már mûvészet. Nap, mint nap hall-
juk, hogy éljünk, étkezzünk egészségesen.
Az egészséges étrend igen drága, drága a
gyümölcs, a tejtermék, drága a hal. Jobb
esetben marad a krumpli, a tészta, és ha
az sem, marad a zsíros kenyér. Magyar-
országon, 2013-ban - szinte hihetetlen-
több ezer gyerek éhezik. Vagy fizeted a
csekket, vagy eszel, vagy már- már egyik
sem. Nap, mint nap azt látjuk a Tv-ben
halljuk a rádióban, hogy tüntetések van-
nak a kormány ellen, vagy szimpátiatün-

tetések a kormány mellett. Magyar- ma-
gyar ellen. A mai valóság az, hogy vagy
mellette vagy, vagy ellene, de a legtöbb
ember már sehol sem áll, csak fásultan
nézi, hogy játszanak vele a politika szín-
padán. Talán a magyar többség csak egyet
akar, reményt. Reményt arra, hogy jobb
lesz. Egész Európában a legelkeseredet-
tebb nép vagyunk, mindenütt elkeseredett
hangok hallatszanak. Az óvodában, az is-
kolában sok gyerek panaszkodik arról,
hogy éhes. A középiskolás nem tudja el-
dönteni, hogy milyen pályát válasszon
lesz-e értelme tanulni. Az egyetemisták
nem tudják, hogy maradjanak- e az or-
szágban, vagy menjenek külföldre, A fel-
nõtt emberek a munkaügyi irodában arról
panaszkodnak hogy nincs munkahely,
akinek van munkahelye arról, hogy kevés
a fizetés. Már hónap közepén elfogy,
akárhogy osztja is. A nyugdíjasnak döntést
kell hozni, hogy vehet-e csirkecombot,
vagy csak a farhátra marad? Vagy már ar-
ra sem, mert drága a gyógyszer. Pedig -
kedveském - mondják így - 45 évig dolgoz-
tam a gyárban. Az egész nemzet némán sír
és szenved. Vajon elhallatszik ez a néma
jajkiáltás a politikusokhoz is? A legfon-
tosabbnak kell, hogy legyen egy demokrá-
ciában, az ország polgárainak sorsa, nem
pedig a politikai pártok által gyártott szlo-
genek, ideológiák. Sajnos abból nem lehet
jóllakni. Kérdés számunkra a mai fiatalok
számára, hogyan élhetünk hazánkban,
lesz-e munkahelyünk, el tudjuk-e tartani
majdani családunkat? Azt mondják, van
sok választási lehetõségünk. Igen van. 
Választhatunk, hogy a fõiskola egyetem
után otthon várjuk a lehetõségeinket, vár-
juk, hogy végre legyen gyakorlatunk, ne
ennek hiányában utasítsanak el az állásin-
terjún. Várjuk, hogy bekerüljünk valami-
lyen gyárba 12 órás mûszakba, kevés forin-
tokért, vagy választhatunk külföldi munkát
is a jó megélhetésért. Igen szép a németek
hona, szép az Angol tengerpart, szép
Hollandia, irigylésre méltó az életszínvon-
al. De valljuk be, nekünk, magyaroknak,
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szeretnénk tenni ezért az országért ezért a
földért, csak engedjék, kapjunk lehetõ-
séget. Õseink meghozták hazánkért az ál-
dozatot, most emléküket tiszteljük meg
azzal, hogy megállunk, fejet hajtunk elõt-
tük. Merítsünk erõt szellemük kútjából,

hogy tovább haladhassunk a megkezdett ú-
ton, akkor is, ha kilátástalan világban
élünk."
A Tisza Dráma és Táncszínház tagjai a be-
szédet követõen, zenés táncos mûsorral ele-
venítették fel az 1848-49-es eseményeket.

FA

nincs szebb az Alföld ringó búzatábláinál,
a Balaton kékes-zöldes csillogásánál, a
szelíd lankák, szépségénél, a Duna sziget-
világánál, a Tisza part vadregényes tájá-
nál. Nincs jobb, mint beleszippantani a
tavaszi levegõbe, mely a földjeink illatával

telítõdik. Nincs sehol a világon ilyen érzés.
Hogy miért? Mert magyarok vagyunk, mi
itt akarunk tanulni, dolgozni, gyereket ne-
velni, gondoskodni szüleinkrõl. Annál az
egyszerû oknál fogva, hogy ide születtünk,
ez az ország a hazánk, itt akarjuk gondoz-
ni õseink sírjait, és emlékezni rájuk. Mi

Március 14-én és 15-én ritkán látott
hófúvás, havazás érte el az országot.
Több ezer ember maradt áram nélkül,
több száz települést vágott el a kül-
világtól a hó és több százan rekedtek
autójukban az utakon. A Városgond-
nokság dolgozói - az elõrejelzéseknek
köszönhetõen - felkészülten várták a
március közepén enyhén szólva is ka-
tasztrofális idõjárást - mondta Hágen
József az intézmény vezetõje - és igye-
keztek a fõbb közlekedési útvonala-
kat, járdákat kiszabadítani a hó fog-
ságából. 
- Felkészülten vártuk a havazást, hiszen
az elõrejelzések, a hírek idõben szóltak
a várható következményekrõl. Az már
szinte menetrendszerû, hogy a rossz
idõ, a havazás általában hétvégén, vagy
ünnepnapon érkezik. De azt kell
mondjam, nálunk koránt sem volt olyan
mértékû a havazás, mint a Dunántúlon,
vagy az ország középsõ részén. Azt
gondolom, hogy a rendelkezésünkre ál-
ló gépekkel, eszközökkel meg tudtunk
birkózni a helyzettel. Minden gépünk ki
lett vezényelve a városba, a tolólapos
traktorunk, a JCB, és a munkagépünk,
amely komplex feladatokat - hótolás és
sózás - képes ellátni, továbbá kézi erõt

is bevetettünk az utak, járdák hómente-
sítésére. Ennek kapcsán meg kell je-
gyezzem, hogy a közmunka program
akkor még nem indult be, így nem tud-
tunk sok embert mozgósítani, csak a
saját állományunk biztosította a közte-
rületek, járdák, autóbuszváró, és a köz-
intézmények körül a járdák és termé-
szetesen az úthálózat megtisztítását.
További feladatunk volt még az Ipari
Parkon belüli úthálózat takarítása tisz-
títása, ez is idõben megtörtént. Sózást
csak minimális mértékben alkalmaz-
tunk, igyekszünk megõrizni, kímélni az
utak állapotát. A hótakarítási munkák
nem csupán arra a két napra korláto-
zódtak, gépeink és embereink egész hét-
végén a város útjain, járdáin dolgoztak. 

FA

Egy nem váratlan
hóhelyzet

A járdák hamar járhatóvá váltak

Polgár, 2013. március 15. péntek, délután 14 óra.



6. oldal 2013. április

Az ország területét lefedõ 12 vízügyi igaz-
gatóság mûködési területe nem a közi-
gazgatási határokhoz, hanem a vízgyûj-
tõkhöz igazodóan került kialakításra, így
a TIVIZIG mûködési területe magába
foglalja teljes Hajdú-Bihar megyét, és a
környezõ négy megye kisebb térségeit. A
vízügyi igazgatóságok a Belügyminiszté-
rium irányítása mellett látják el felada-
tukat.
A Szakaszmérnökség mûködési területe
1398 km2, az ügyvitel Polgáron a köz-
pontban történik. A Szakaszmérnökségen
dolgozók létszáma 61 fõ. A Szakaszmér-
nökségek munkájukat az egységeket ve-
zetõ szakaszmérnök irányításával végzik

TIVIZIG Tájékoztatás
a hozzájuk tartozó felügyelõségekre
felosztott területekért felelõs úgynevezett
felügyelõk, valamint a gát- és csatorna-
õrök összehangolt tevékenysége által.

A helyiek által "Selypesként" ismert Király
ér-fõcsatorna állami tulajdonban,
TIVIZIG kezelésében lévõ belvízelvezetõ
csatorna. A fõcsatorna legfontosabb fela-
data a bel és a külterületi csapadékvizek,
belvizek befogadása, azok elvezetése.
Szivattyús átemelésre több lehetõség is
adott. Polgár város vonzáskörzetében az
Alsóréti szivattyútelep feladata a belvíz
átemelése a Tisza folyóba.
Jelenleg a térségben II. fokú belvízvé-
delmi készültség van elrendelve, ami a
szivattyútelep folyamatos üzemét illetve
fokozott figyelõszolgálatot jelent. Az el-
múlt években pályázati forrásokból
sikerült kiviteleznünk a Király-ér mo-
rotva szakaszát, amely nagyban segíti a
káros vizek levezetését,  illetve segíti a
vízmozgást a csatornában. További
pályázatot kívánunk benyújtani a Király
ér kotrási munkáinak a folytatására,
mûtárgyak iszaptalanítására. Jelenleg a
közfoglalkoztatási programunk keretén
belül végzünk a Király-éren fenntartási
munkákat, lefolyási akadályok eltávolí-
tását kézi erõvel.

Kincses Dániel
szakaszmérnökség vezetõ

A járási hivatalokról szóló kormányren-
deletek 2012. évi változásai eredménye-
ként átalakultak a járások.
Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. a meg-
változott jogszabályoknak megfelelõen, az
új járásokhoz illeszkedõen újraszervezi
ügyfélszolgálati fiókiroda hálózatát.
Ennek következményeként

ügyfélszolgálati irodánk
2013. március 31-én bezár.

2013. április 1-jétõl az
Önhöz legközelebb esõ irodánkat az

alábbi cím alatt találja:

Hajdúnánás,
Széchenyi krt. 5-9.

Nyitva tartás:
hétfõ: 8.00-12.00

csütörtök: 14.00-18.00
Intézze ügyeit kényelmesen:

www.eon.hu

Tisztelt Ügyfelünk!

Másodfokú a készültség

Tájékoztató a vadkárok
megelõzésérõl és bejelentésérõl

A vadkár megelõzésével és a vadkárral kap-
csolatos bejelentések, a vadászok részére: 

Morotva Vadásztársaság területeinél:
Gulyás András 0620-9231-890,
György József 0620-516-8374

Pillangó Vadásztársaság területeinél:
Ábrók Zsolt 0630-648-4503

A gazdálkodók kukorica vetés elõtt 1-2 nap-
pal telefonon jelzik, hogy melyik táblába hova
vetnek kukoricát, azért, hogy a vadászok a
vetés kezdetétõl figyelemmel tudják kísérni.
Ne keletkezzen benne túráskár, ezt a munkát
4-5 levélben lévõ koráig (vetés után 1-3 hét)
kell végezni, mert késõbb már nem bántja a
disznó, majd csak a csövek ha megjelennek a
száron. 
Nagyon fontos a folyamatos kapcsolattartás a
gazdálkodók és a vadászok között. Vetéskor a
termelõk vegyék figyelembe, hogy a veszé-
lyeztetett helyeken, pl: nádas, erdõ mellett,
ahol szükséges egy vetõgép szélességû sávot
hagynak el, amelyet késõbb szárzúzással,
kaszálással, tisztán tartanak, ahol a vadászok
a szükséges magasleseket el tudják helyezni
és a vadat meg tudják lõni. 
Természetesen az elhagyott sáv csak ott szük-
séges, ahol a vad kiváltása várható. Az MVH
felé a megengedett 3%-os eltérési lehetõség
figyelembe vételével. 
Ezen feladatok a jelzés, a sávelhagyás, a
szárzúzózás a gazdálkodó feladatai közé
tartozik. 
A magaslesek elhelyezése, a rendszeres vad-
kár elhárító vadászat és a vadriasztó szerek
kihelyezése szükség szerint kezelése a
vadászok feladata. 
Mindkét fél megtesz mindent a vad által oko-
zott kár megelõzésére, mérséklésére. Abban

az esetben, ha a gazdálkodó nem jelzi a ve-
tést, vagy az általa észlelt károkozást és nem
kaszál, szárzúzóz nyiladékot, a vadászok nem
tudnak érdemben segítséget nyújtani, így sze-
rintünk a vadkár igény sem merülhet fel. 
Amennyiben mégis a tûréshatáron felül törté-
nik károkozás, abban az esetben a termelõ és
a vadászok közösen megegyeznek a fizetendõ
összegrõl. 
Ha mégsem születik megegyezés, akkor a
jegyzõhöz kell fordulni jogorvoslatért.
Cím: 4090 Polgár, Barankovics tér 5.  Telefon:
52/573-510. E-mail: jegyzo@polgar.hu
A gazdálkodók felé felajánlottuk, hogy szíve-
sen látjuk õket vadkárelhárító vaddisznó va-
dászatra, ha van fegyverük fegyverrel, ha
nincs, akkor velünk közösen, a közös cél el-
érése a vad által okozott kár megelõzése ér-
dekében. Reméljük a gazdálkodók személye-
sen is meggyõzõdnek róla, hogy a vadászok
milyen sok munkát, idõt, energiát fordítanak
a károkozás megelõzésére, mérséklésére.
A vadásztársaságok elkötelezettek a gazdák-
kal való jó kapcsolat fenntartásában, ezért
minden lehetõségükkel arra törekednek, hogy
a vitákat egymás közt rendezzék le. 

György József
Morotva Vadásztársaság nevében

Ábrók Zsolt
Pillangó Vadásztársaság nevében

Vámosi Antal
Földtulajdonosi képviselõ

Garzó György
Földtulajdonosi képviselõ
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Húsvét helyben 
A húsvét  a keresztények egyik legfontosabb
ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium
központi fõünnepe. A Biblia szerint, Jézus
pénteki keresztre feszítése után a harmadik
napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálá-
val nem szabadította meg a világot a szenve-
déstõl, de megváltotta minden ember bûnét,
feltámadásával pedig gyõzelmet aratott a
halál felett. 
A valláson kívül a tavaszvárás, a tavasz eljöve-
telének ünnepe, amelyet március vagy április
hónapban (a Hold állásának megfelelõen) tar-
tanak. A húsvét egybeesik a tavaszi napéje-
gyenlõség idején tartott termékenységi ünne-
pekkel is, amelynek elemei a feltámadás, az
újjászületés. 
Húsvéti szokásaink, hagyományaink színe fa-
kulóban van, ha az idõjárás engedi, a családok
többsége a szabadban kirándulással, állatkert
látogatással tölti az ünnepet. A legjobban talán
még a kis falvak õrzik, ápolják a húsvéti ha-
gyományokat, amit örökül adhatunk gyer-
mekeinknek, unokáinknak, azok pedig tovább
és tovább, megõrizve magyarságunk egy

részét. A változás azonban generációról gene-
rációra látható, ezt a Tiszavirág Citerazenekar
vezetõje Bacsa Gyula is megerõsíti, aki arról
beszélt, hogyan locsolkodtak 4-5 évtizeddel
ezelõtt és hogy azóta mit változtak a szokások. 
- A húsvét a tojásfestéssel, a sonkafõzéssel és
a sütemények sütésével kezdõdött, ezek illata
olyan elegyet alkotott, amit nem is lehet, csak
minden évben, húsvétkor érezni. Szüleink elég
szigorúan fogtak bennünket, mindig számon
tartották, hogy hová megyünk el locsolkodni,
idõhöz voltunk kötve, hogy mikor megyünk,
és mikor jöjjünk haza. Azt is megmondták,
hogyan viselkedjünk a locsolás alkalmával.
Három részre osztanám azt, hogy hogyan lo-
csolkodtam; gyermekkoromból elég elevenek
az emlékek. Kisebb csoportokban, olyan hat
évestõl 12 évesig, négyen-öten összeverõd-
tünk és mentünk egyik háztól a másik lányos
házig. De szüleink nyomatékosan ránk paran-
csoltak, hogy hogyan viselkedjünk, és hogy
sose felejtsük el megköszönni a tojást. Gyer-
mekként kötelezõ volt verset mondani, min-
denképpen meg kellett kérdezni, szabad-e lo-

csolni, és hogyha azt mondták, hogy szabad,
akkor a kis verset el kellett mondani. 
"Zöld erdõben jártam, 
kék ibolyát láttam, 
el akart hervadni, 
szabad-e locsolni?" 
Akkor mondta a gazdaasszony, hogy igen,
szabad, ha volt lánya, akkor azt is meglocsol-
tuk. Akkor még rózsavíz volt, nem kölni, és a
locsolkodásért piros festett tojást, vagy egy kis
süteményt kaptunk. De akkor még asztal mel-
lé nem ültünk. A második csoportba már ka-
maszkorban tartoztunk, akkor már rövidebb
verseket mondtunk, de akkor is kellett mon-
dani. Akkor már nem voltunk többen, hanem
legfeljebb ketten mentünk a házakhoz. Még
akkor is meg kellett kérdezni, hogy szabad-e
locsolni? Ha igen volt a válasz, az öntözésért
kaptunk egy festett tojást, és már egy-két fo-
rintocskát is, aminek nagyon örültünk. Még
akkor is meg volt határozva, hogy mikorra
menjünk haza. Akkor már olyan verset is
mondtunk, hogy: 
"Zöld erdõben jártam, 
két kis nyuszit láttam, 
az egyik kacsintott, 
ide a forintot". 

Tehát, majdhogynem követeltük a forintot.
Nagy öröm volt az, mert az iskolában mindig
megbeszéltük, hogy ki mennyi pénzt kapott,
mivel ajándékozták meg. Fõleg az ismerõsö-
ket, rokonokat locsoltuk meg, de elmentünk
az osztálytársakhoz is. Ha elfogyott a kölnink
- mert olyan is volt - akkor kértünk a másik-
tól, vagy esetleg illatosított szappanvízzel
pótoltuk meg, hogy kitartson. 
- Elõfordult, hogy nemet mondtak a lo-
csolásra?  
Azért nem mondták, mert olyan helyre nem
mentünk. Még gyermekkorban be-betéved-
tünk kevésbé ismerõsökhöz, de ott azért nem
mondták, mert még gyerekek voltunk. Ka-
maszkorban pedig már csak olyan helyre
mentünk, ahol osztálytársak vagy rokonok, is-
merõsök szomszédok laknak, õket locsolgat-
tuk. Csak olyan helyre mentünk, ahol fogad-
tak bennünket. 
Felnõtt korban, mikor legénykedtünk, fõleg
ismerõs lányokhoz mentünk el. Sõt, olyan ki-
kötésük is volt a lányoknak, hogy elõtte való
nap megkért bennünket, hogy elmegyünk-e
locsolni, mert ha nem megyünk el, nagyon
nagy baj lesz. Ez a nagy baj úgy volt, hogyha
netalán nem jutottunk el valahova, akkor más-
nap vízzel locsolták meg a fiúkat. Észrevétle-
nül, egy-egy pohár vízzel csak úgy leöntöttek
minket azért, hogy vegyük észre, hogy nála
nem voltunk. Késõbb, amikor fiam született,
már nem csoportban mentünk, hanem a fiú-
val. Amikor 6-8 éves volt, õ mondta a verset.
Akkor már piros tojástól kezdve mindent kap-
tunk, asztalhoz ültünk, fogyasztottunk. Akkor
már 500-1000 forintot is kapott a gyerek,
sokszor röstelltük elfogadni. Sajnos a locsol-
kodás átment a pénzkeresetbe, nem örültünk
neki. Jobban értékeltük a sütit, a tojást. Én
most is azt mondom, hogy szebbnek láttam
gyermekkoromban az ünnepet, jobban érté-
keltem. Talán mert gyermek voltam. De most
már annyira elment a pénz felé, hogy most
már nem olyan az ünnep, mint régen volt. 
Felnõttként milyen verseket mondtak?
Gondolom volt közte egynéhány pikáns is!
Tudnék nagyon sokat mondani, vannak benne
pikánsak is, ezeket most nem mondanám, de
amit sokszor mondtam felnõttként, így
hangzik: 
"Megy a traktor szán az eke, 
elvtársnõ meglocsolhatom-e?" 
Ezt a rövid versikét nemrégiben fedeztem fel
(a szerk.) és úgy döntöttem, jövõre ezzel
indulok majd útnak:
"Eljött a szép húsvét reggele,
Ünneplõ ruhákba öltöznek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái között gyöngyharmatot
szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztõl megnõnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások."
(Népköltés)

fenyves

Húsvéti életkép Hollókõn

Folytatva az ünnepekhez kapcsolódó
foglalkozások sorát, az Ady Endre
Mûvelõdési Központ és Könyvtárban
2013. március 26-án kisiskolásokkal
elevenítettük fel a húsvéti szokásokat,
és hagyományokat.
Kézmûves foglalkozás keretén belül, al-
kotás közben gyûjtöttük össze az ün-
nep legjellemzõbb szokásait. Rövid tör-
téneti bevezetõ után, képek vetítése
mellett beszélgettünk húsvét szimbó-
lumairól, az ünnepi asztalra kerülõ
ételekrõl, locsolkodási szokásokról. A
hímes tojások láttán a gyerekek rácso-
dálkozhattak a különbözõ díszítõtech-
nikákra, miközben maguk is szorgosan
dolgoztak. Festettek, vágtak, ragasztot-
tak. Készültek a "tojáskosarak". Végül
szebbnél-szebb térbeli papírtojások ke-
rültek a raffiával bélelt tojástartó
kosárkákba.

Ferenczné Fajta Mária
könyvtáros

Tojás, vagy
kosár?

Szorgos kezek alkotnak
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A pápaválasztásról helyben 
Fehér füst szállt fel március 13-án, szerdán 19
óra 6 perckor az eredményes szavazás jeleként
a Vatikáni Sixtus-kápolna kéményébõl, majd
megszólaltak a harangok is, amelyek megerõ-
sítették az új pápa megválasztásának tényét. A
Konklávé Mario Bergoglio argentin bíborost
választotta meg a római katolikus egyház új
vezetõjének. A választást megelõzõ várakozás-
ról és az új pápáról Maga László plébános atya
beszélt a PolgárTársnak.
- A pápaválasztás elõtt Erdõ Péter bíboros ne-
ve is elhangzott; esélye lehet a megválasz-
tásra. Ön hogy vélekedett akkor errõl?
- A Római Katolikus Egyház 1,2 milliárd tagjával
a világ legnagyobb közösségét alkotja, így érthetõ,
hogy látható vezetõjének megválasztását az egész
Földön figyelemmel kísérték. Természetes maga-
tartás ilyenkor az esélylatolgatás, a találgatás,
vajon ki lesz a következõ pápa. A média által mi is
részesei lehettünk e folyamatnak, azonban (!), e
találgatások emberi szentpontok alapján történ-
tek. Emlékezhetünk rá, hogy lehetséges nevek
nem a hivatalos egyházi, hanem a világi körökben
merültek föl. Emberi oldalról az esélyesek között
volt Erdõ Péter bíboros úr is, aki több európai
bizottságban tölt be vezetõ szerepet és személye
jól ismert a Vatikánban. Erre mindenképpen
büszkék lehetünk, de személy szerint, ennek az
emberi szempontokra építõ találgatásnak nem
tulajdonítottam nagy jelentõséget.
- A Konklávé, végül Jorge Mario Bergoglio ar-
gentin bíborost választotta meg a római kato-

likus egyház új vezetõjének, aki az I. Ferenc ne-
vet választotta. Meglepte az új pápa személye?
- C. Schönborn bécsi bíboros mondta a Konklávé
elõtt: "Már megvan az új pápa. Isten kiválasztotta
õt. Nekünk, bíborosoknak csak azt kell fölfe-
deznünk, kicsoda az illetõ." A fõpap ezzel arra
utalt, hogy a pápaválasztás nem csupán emberi,
hanem isteni tevékenység is. Ezért kérik a
Konklávé résztvevõi a Szentlelket, hogy fölismer-
jék Isten akaratát, és úgy válasszanak. Ha ezt az
oldalt is nézzük, a szentatya személye nem lehet
soha meglepetés!
Az új pápa személye világosan jelzi, hogy a
pápaválasztás nem pusztán emberi tevékenység, s
így lett XVI. Benedek pápa utódja az a Bergoglio
bíboros, akirõl alig beszélt a média.
- Mit remélnek, mit remélhetnek - az egyház -
az új pápától?
- Jó világosan látni, milyen változásokat lehet
remélni a szentatya személyétõl. Nyílván, hogy
hitbeli kérdéseket nem változtathat meg, hiszen
Róma püspöke a hit õre és az Egyház tanításának
szócsöve. Fegyelmi kérdésekben rendelhet el vál-
tozást, de nem ezt várja tõle az Egyház. Inkább
azt reméljük, hogy megtalálja azt az utat, amelyen
át egy elvilágiasodott korban eljut az evangélium
az emberek szívéhez. Mély hite, imádságos,
alázatos lelkülete segítheti õt abban, hogy
közelebb kerüljön az emberekhez, s példájával
mindenkit buzdít, hogy hasonlóképpen lépjünk az
emberekhez: hittel, szeretettel, alázattal, jó

szándékkal.
- Idõközben a beik-
tatás is megtörtént,
vagyis hivatalosan
is Jorge Mario
Bergoglio a római
katolikus egyház
vezetõje.  A médiu-
mokban csak szimpatikus, visszafogott
emberként jellemzett Jorge Mario Bergoglio
személye még erõsebben az egyház felé fordí-
totta a világ figyelmét, Ön szerint nagyok
lesznek az elvárások az új Pápával szemben?
- Egy pápával szemben mindig nagyon az elvárá-
sok az Egyház és a világ részérõl. Az Egyházban
azt remélik, hogy személye és kormányzása
megújulást hoz Isten népe számára! Ugyanakkor
a világ részérõl is hatalmas az elvárás a szentatyá-
val szemben, hiszen a legnagyobb közösség
vezetõje és legfõbb tanítója Õ. Tudni kell azt is,
hogy vannak irreális elvárások, amelyeknek nem
lehet megfelelni. De Õ nem is ezeknek kíván
eleget tenni, hanem legfontosabb számára Isten
akaratának keresése és teljesítése. Ezért is kérte a
hívek imádságát már megválasztása napján,
mielõtt áldását adta volna Róma város és a Föld
lakóinak. Jó, ha nemcsak elvárásaink vannak
Ferenc pápa személyével szemben, ha nem a kri-
tizálói és támadói táborához csatlakozunk, hanem
az érte imádkozó jó lelkû emberekhez!

FA

Nyílt napot szerveztünk ovikonyhánkban,
vendégétkezõink számára, március 14-én,
csütörtökön, a Bessenyei úti óvodában.
Meghívott vendégeinknek bemutattuk kor-
szerû konyhánkat, - modern konyhatech-
nológiával készült ételek kóstolásával -
ovikonyhánk ízvilágát. Búcsúzóul felkínált
ételeink receptjét is mellékeltük a kalória-
táblával együtt.  Köszönjük támogatóink-
nak, - Polgár és Csege Coop Zrt, Schmidt
János egyéni vállalkozó, Kálmánházi Sü-
töde 96 Kft., Baromfibolt Molnár Imréné, -
hogy segítették e rendezvény létrejöttét.
Köszönjük vendégeinknek, hogy jelenlé-
tükkel megtiszteltek bennünket. 

Icsu Ferencné intézményvezetõ
Bodnár Hajnalka élelmezésvezetõ

„Torkos-konyha,
morzsaparti”

Mindennapok a bölcsiben 
A Napsugár Óvoda és Bölcsõde bölcsõdei cso-
portja 2011. január 1-jén kezdte meg mûködé-
sét.  A polgáron élõ kisgyermekes szülõk régi
vágya teljesült ezzel. A bölcsõde jelenleg is tel-
jes kihasználtság mellett mûködik. 
A bölcsõdei gondozás-nevelés célja, feladata: A
gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése,
személyiségfejlõdésének elõsegítése, mely a tevé-
kenységek által és a tevékenységeken keresztül
történik. Hogy mit is jelent ez a mindennapok-
ban? Sok egyéni gondoskodást, figyelmet, meleg
szeretetteljes odafordulást, a gyermek egyéni
sajátosságainak és igényeinek figyelembe vételét.
Íme, egy napunk a bölcsõdében: A reggeli elválás
néha nem könnyû anyától, de a gondozó néni
ölében mindenki gyorsan megvigasztalódik. Egy-
kettõre elkészül a reggeli, poharat fogni, kiinni a
finom kakaót bizony nem könnyû feladat. Reggeli
után szükség szerint pelenkacsere, majd játék
minden mennyiségben. A gondozó nénik már a
bölcsõdében is különbözõ tevékenységeket aján-
lanak föl. Nagyon szeretünk gyurmázni, festeni,
rajzolni, szívesen énekelünk, mondókázunk,
verselünk. A sok" munka" után jól esik a tízórai,
ami finom rostos gyümölcslé. Aztán irány az
udvar, de elõtte még föl kell öltözni. A nadrág
szárába bizony nem könnyû beletalálni, de mi
nem sietünk, próbálkozni mindig van idõ. Az
udvaron motorozunk, fûnyírózunk, homoko-
zunk, mászókázunk, és ha elfáradtunk, énekelünk
egyet, egy éppen arra mászkáló katicabogárnak.
Közben elkészül az ebéd, irány a csoportszoba,
öltözködés, pelenkacsere, kézmosás és ülünk az

asztalhoz. Itt a bölcsõdében nagyon sok finom
fõzeléket eszünk, de a kanál szájba juttatása még
a kakaó ivásánál is nehezebb feladat. A türelem, a
kitartás és a gondozó nénik segítsége végül min-
den éhes pocakot megtölt. Ebéd után édes a pi-
henés. A macik, cumik, már várnak az ágyikóban,
mert természetesen a bölcsibe mindent be lehet
hozni, amire a nyugodt alváshoz szükség van.
Ébredés után uzsonna, játék, és várjuk anyát.
Amikor anya megérkezik, a gondozó néni mindig
elmeséli neki, mi minden történ aznap a bölcsõ-
dében. Így telnek napjaink, sokat jászunk, futká-
rozunk, mókázunk, kacagunk és a bölcsõdés kor
végére eldobjuk a pelenkát, megtanulunk önál-
lóan enni, öltözködni.
A mindennapi beszélgetések mellet az év folya-
mán több alkalommal tartunk szülõi nyílt napot,
ilyen a karácsonyi mézes sütés, a farsang, és az
óvodába menõ gyermekek búcsúztatása. Ezek az
alkalmak lehetõséget biztosítanak a szülõk szá-
mára, hogy még jobban megismerjék a bölcsõdé-
ben folyó gondozó-nevelõ munkát, megfigyeljék,
gyermeküket hogyan tevékenykednek, kivel ját-
szanak, mennyire ismerik a bölcsõdei élet min-
dennapi szokásait, szabályait. Minden évben lehe-
tõséget biztosítunk arra is, hogy a leendõ bölcsõ-
dések anyukájukkal együtt, még a bölcsõde
megkezdése elõtt ellátogassanak hozzánk. 
Így az idén is szeretettel várunk minden kedves
érdeklõdõt 2013. április 15 - 19- e között, a
bölcsõdei beiratkozás ideje alatt.

Lipcseiné Bartók Marianna
szakmai vezetõ
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Nyugdíjas óvodapedagógusaink búcsúztatása

Az Ady Endre Mûvelõdési Központ és Könyvtár szeretettel meghívja Önt és családját

2013. április 13-án (szombaton) 17 órától
a Költészet Napján

„Áldalak búval, nyugalommal”
címû emlékmûsorra.

József Attila életének, költészetének bemutatása a vers, a zene, és a tánc ötvözésével.

A mûsort elõadja: a Tisza Dráma és Táncszínház.

Helyszín:
a Vásárhelyi Pál Általános Iskola (Zólyom úti) tornacsarnoka, 4090 Polgár, Zólyom út 14.

Meghívó

Mindenki életében eljön az idõ, amikor éle-
tének egy szakasza lezárul. 
Ez a perc jött el most Lengyel Dezsõné,
Csirmaz Jánosné és Hegedûsné Hamar
Katalin óvó nénik számára is. Zárjuk méltó
módon azokat a gazdag pedagógus éveket,
amelyeket megéltek óvodánk falai között. A
nyugdíjas búcsúztatón személyes élménye-
ken keresztül mutattuk be a három óvoda-
pedagógus - sikerekben és izgalmakban

„ Van egy színház, végtelen és mi bennünk lakik,
Világtalan angyalaink játszogatnak itt, 
Nyugtalanok, szerepük egy megfojtott ima.
És a dráma mindig, mindig csak tragédia.”

(Minden rendû emberi dolgokhoz)

Rendkívül kedvezményes szálláslehetõségeket kínálunk településünk lakóinak a fonyódligeti üdülõben. Az üdültetés heti turnusokban történik.
Egy turnus 7 éjszakás, csütörtöktõl csütörtökig tart. A szállások önellátással, étkezés nélkül vehetõk igénybe. OTP bank és MKB bank által
kibocsájtott Széchenyi Pihenõkártyával is tudja foglalását rendezni. 
Az üdülõ a Balaton partjától alig 2 perc sétányira található ahol a strand ingyenes. Leginkább családoknak, baráti társaságoknak, diákoknak
ajánljuk. A vendégek 2 típusú szállás közül választhatnak: 4 db 4 ágyas apartman, 4 db 5 ágyas faház.  A területünkön egy homokfoci pálya
található, ping-pong asztal, igény szerint kialakítható röplabda és tollas pálya is. Kerékpár használata, bográcsozási és grillezési lehetõség az
üdülõ területén biztosított.

Kõház apartmanok: APARTMANJAINK 4 FÕ ELHELYEZÉSÉRE ALKALMASAK 
KONYHASAROKKAL, ZUHANYZÓVAL, WC-vel

Elõ és Utószezonban 7000 Ft/éj/apartman, Fõszezonban 9.000.-Ft/éj/apartman

Faház apartmanok: 5 FÕ ELHELYEZÉSÉRE ALKALMASAK KONYHASAROKKAL,
ZUHANYZÓVAL, WC-vel

Elõ és Utószezonban 5.000 Ft/éj/apartman, Fõszezonban 7.000.-Ft/éj/apartman
A zárt udvarral, tágas térrel rendelkezõ üdülõnk alkalmas táborok lebonyolítására, remek lehetõséget biztosít az oktatási intézmények, diákc-
soportok, gyermekszervezetek, képzõmûvész körök, sportegyesületek diákjai és tagjai számára. A szállás önellátással, étkezés nélkül vehetõ
igénybe! Tulajdonos települési önkormányzatoktól érkezõ csoportok: 900Ft/fõ/éj

Információ
www.polgar.hu/turizmus/fonyódliget. • Foglalás: Tel: 52/391-188/29 mellék

Irány a Balaton - Fonyód-liget üdülõ!

bõvelkedõ életmû kötetét, melyet képletesen
és valóságosan is bezártunk. 
Köszöntjük õket, megköszönve eddigi
fáradságos munkájukat, mivel sok éven ke-
resztül megszámlálhatatlan nebuló került ki
a kezük alól. 
Ezúton is hosszú, boldog nyugdíjas éveket
kívánunk nekik!

Icsu Ferencné 
intézményvezetõ

Polgár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot
hirdet a fenntartásában lévõ

magasabb óvodavezetõ
(magasabb vezetõ) munkakör közalkalmazotti kinevezéssel és

vezetõi megbízással történõ betöltésére.

A vezetõi megbízás határozott idõre 5 évre:
2013. július 1-tõl 2018. június 30-ig szól.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Napsugár Óvoda és Bölcsõde Polgár
Bessenyei u. 4-5. 4090

Pályázati feltételek:
– Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus

munkakör betöltéséhez szükséges - a köznevelési törvény
3. sz. mellékletében felsorolt - felsõfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,

– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, 

– legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat,

– a nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör-
ben fennálló, határozatlan idõre, teljes munkaidõre szóló
alkalmazás, vagy a megbízással egyidejûleg pedagógiai
munkakörben történõ határozatlan idõre teljes munkaidõre
szóló alkalmazás, 

– a vezetõi megbízásnál elõnyt jelent a vezetõi gyakorlat,
pedagógia szakirányú végzettség, vagy közoktatás vezetõ
szakképzettség. Nyelvvizsga elõnyt jelent.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a végzettséget igazoló okiratok másolata,
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,

fejlesztési elképzelésekkel,
– adatvédelmi nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul-e

pályázatának nyilvános ülésen való tárgyalásához, továbbá
arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk
megismerhetik.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok:
Óvodavezetõi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A pályázat beérkezésének határideje: 2013. május 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 27.

A pályázatokat Polgár Város Önkormányzata Képviselõ-
testületének címezve, Polgár Város Polgármesterének (4090
Polgár, Barankovics tér 5.) kell benyújtani. A pályázati felhívás-
sal kapcsolatban tájékoztatást Tóth József  polgármester ad az
52/391-031 telefonszámon.

A pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója által felkért
Oktatási- Kulturális és Sport Bizottság véleményezi.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítási
jogát fenntartja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Várostörténeti vetélkedõ
Polgár várossá nyilvánításának 20. évfordulója
alkalmából az Ady Endre Mûvelõdési Központ és
Könyvtár és a PolgárTárs szerkesztõsége város-
történeti vetélkedõt hirdet minden érdeklõdõ
(személyek, baráti társaságok, nyugdíjas klubok,
civil szervezetek, munkahelyek) számára. 
A vetélkedõ lényege, hogy az elkövetkezõ öt (ápril-
isi, májusi, júniusi, júliusi és augusztusi) lapszám-
ban 10-10 kérdés lesz olvasható. A helyes megfej-
téseket (1-es, 2-es, vagy 3-as) egy lapra írva, zárt
borítékban kell eljuttatni a mûvelõdési házban, erre
a célra rendszeresített gyûjtõdobozba. A borítékra
írják rá nevüket, vagy a csapat, szervezet esetleg
munkahely nevét. Akik mind az ötven kérdésre
helyesen válaszoltak, közülük a várossá nyilvánítás
alkalmából, a szeptemberben megrendezendõ ün-
nepségsorozat részeként, sorsolással dõl majd el a
végeredmény. Az elsõ három szerencsés megfejtõ
igen értékes jutalomban részesül, de a többiek sem
maradnak elismerés nélkül. Várostörténeti kalandra
fel, íme, az elsõ 10 kérdés: 
1. Az elsõ írásos emlék, ami Polgárt megem-
líti…
1. az 1197. évi sárospataki monostori oklevél
2. az 1229-ben íródott Váradi Regestrum
3. az egri káptalan földbirtoki nyilvántartásában,
1201-ben.
2. A tatárjárás milyen következménnyel járt
Polgár szempontjából?
1. Az akkori település mintegy 70%-a megmaradt, a
lélekszám pedig a felére csökkent
2. Polgár teljes egészében elnéptelenedett
3. A mostani területrõl a lakosság közel 20%-a, az
akkori szentmargitai területre költözve vészelte át a
tatárjárást.
3. Most Hajdú-Biharhoz tartozik Polgár köz-
igazgatásilag. Ezen kívül melyik megyéhez,
vármegyéhez tartoztunk még a történelem
során?
1. Szabolcs vármegyéhez és Borsod vármegyéhez.
2. Csak Szabolcs vármegyéhez, egészen 1949.
december 14-ig, amikor is a Magyar Népköz-
társaság Minisztertanácsának 4.343. számú ren-
delete Polgárt Szabolcs vármegyétõl Hajdú-Bihar
megyéhez csatolta át.
3. Az egri Káptalan révén egy rövid ideig Heves
vármegyéhez (1501-1511), majd Borsod várme-
gyéhez (1512-1605), onnantól egészen 1949.
december 14.-ig Szabolcs vármegyéhez.
4. A XVI. század végén a török hódoltság, a
tatár és a német pusztítások következtében
mindkét település (Polgár és Szentmargita)
majdnem teljes elnéptelenedése következett be.
Ez az állapot 1559-tõl 1608-ig tartott, amikor
is…
1. a Felvidékrõl közel 70 családot telepítettek
Polgárra és Szentmargitára, hogy a fontos tiszai
átjárót mûködtetni lehessen.
2. a katonáskodó hajdúk letelepedésével, illetve
1614-ben történt beiktatásával Polgár is a
hajdúvárosok sorába lépett.
3. a Bihar és Szilágy vármegyékbõl 65 családot
telepítettek a két településre, biztosítva ezzel fenn-
maradásukat.
5. Köztudottan Polgár már volt városi ranggal
felruházott település. Mikor volt ez, és hány
éven keresztül viselte ezt a címet?
1. 1609-ben emelte a Váradi-leirat Polgárt a Haj-
dúvárosok közé, és egészen a Rákóczi sza-
badságharc kezdetéig állt fenn ez a kiváltságos
helyzete.("separata porta")
2. 1611-ben, a megalakuló "Hajdúvárosok Szö-
vetsége" Polgárt is felvette tagjai sorába, melyben

1702-ig volt jogilag beiktatva. Ekkor egy királyi
leírat megszüntette a "különleges jogállás" fennál-
lását Polgár tekintetében, így kikerült a szövetség-
bõl.
3. 1614-ben történt beiktatásával Polgár is a haj-
dúvárosok sorába lépett. Hiteles adatok szerint
Polgár 1614-tól 1692-ig volt önálló, különleges
jogállással - "separata porta" - rendelkezõ
hajdúváros.
6. 1707-bõl származó települési népesség
összeírás szerint Polgáron abban az évben
összesen…
1. kb. 1.800-1.1850 fõ élt. 
2. 2.955 fõ lakta Polgárt.
3. 1.503 állandó és kb. 70 "átszállosási" lakost írtak
össze.
7. 1717-ben elnéptelenedett városunk. Mi volt
az oka?
1. A Rákóczi szabadságharc embervesztesége, vala-
mint az akkor gyakori pestis és kolerajárványok.
Akkora volt a "pusztításuk", hogy az eredeti
lakosságnak csak mintegy 1-1.5%-a élte túl.
2. Nem egyéb, mint az akkor még szabályozatlan
Tisza tette ezt! Árvizével lehetetlenné tette a polgári
határban a gazdálkodást, így az éhhalál elõl a
lakosság egyszerûen elmenekült más vidékekre.
3. Az egri káptalan és az általa kivetett, megsok-
szorozott adók következtében, a polgári hajdúk
"szétszóródtak" - máshová települtek - Polgárról,
ezáltal szinte elnéptelenítve.
8. Hajdúvárosok! De mely - ma is létezõ -

települések tartoztak e városok közé?
1. Szoboszló-Böszörmény-Polgár-Nánás-Dorog-
Hadház-Vámospércs
2. Szoboszló-Böszörmény-Polgár- Nánás-Újváros-
Hadház-Nádudvar
3. Szoboszló-Böszörmény-Polgár-Nánás-Dorog-
Újváros-Hadház
9. A középkor egyik ismert "adója" volt a papi
tized. Polgár mikortól volt köteles ténylegesen
megfizetni ezt az adót?
1. Már az 1450-es évekbõl maradt fenn írás az
akkori polgári papi tized megfizetésérõl.
2. Egy egri káptalani irat szerint, 1593-ban fizetett
Polgár elõször papi tizedet, vagy más néven, királyi
dézsmát.
3. Ezt csak az 1778-as úrbéri rendelet után sikerült
keresztül verekednie az egri káptalannak, hogy
Polgár is köteles megfizetni ezt az adót.
10.  "Polgár és környéke a legszigorúbb felü-
gyelet alatt álljon, nehogy annak lakói magokat
az ellenséggel összeköttetésbe tehessék." 
Ez a szigorú rendelet - mely egy három pontból
álló utasítás harmadik pontja - mikor
keletkezett, és ki utasított kit, annak betart-
tatására?
1. 1848. március 29.-én Szabolcs vármegye fõis-
pánja adta ki, hogy Polgárt királyhûségen tartsa a
Pesti események után is. Végrehajtásáért pedig az
akkori fõbírót Juhász Andrást tette felelõssé,
fõvesztés terhe mellett!
2.  1849 januárjában személyesen Kossuth Lajos
utasította e rendelettel Asbóth Lajos ezredest, mert
félõ volt, hogy Polgár lepaktál a közeledõ császári
csapatokkal.
3. A világosi fegyverletétel utáni helytartói leiratban
van ez a három pont, mely Polgárral foglalkozik, és
- Haynau táborszernagy nevében - báró Solnay
Euzebió császári hadbiztos adta ki a Polgáron
állomásozó császári csapatok itteni parancsnoká-
nak, Rudolph Wittrenisten császári alezredesnek
végrehajtás végett. "Megakadályozandólag, hogy a
polgáriak nehogy összejátszanak a bukott felkelés
még regnáló, kóbor csapataival, s esetleg a Tiszán
való mozgásukat lehetõvé tegyék."

A hóban nem rúgták
A korai bajnoki kezdést jelentõsen befolyásolták
az idõjárási viszonyok, valamint az a tény, hogy a
"félprofi" listavezetõ érkezett hozzánk, azért is
vettük ezt a mérkõzést a tavaszi idényre való
hangolás utolsó felkészülési mérkõzésének. A
polgári srácok kiválóan, csapatként küzdve, tak-
tikus és dinamikus játékkal méltó ellenfelei voltak
az ebesen játszó játékosoknak. Két nagyszerû
találattal sikerült még vezetnünk a félidõben, de a
legjobbkor támogatott vendégek két büntetõvel
kapaszkodtak hozzánk, majd fizikális fölényüket
kihasználva a mérkõzés záró részében biztosítot-
ták be gyõzelmüket. A mutatott játék, bizakodás-
ra adott okot, a bajnokságban szereplõ többi
csapat ellen már jó eséllyel készülhetünk, az
itthoni mérkõzéseinket illetõen. A hazai
találkozókat, még ha kissé döcögõsen is, de a
közönség szórakozását garantálva, több gólos
mérkõzéseken sikerült behúznunk, a ránk
jellemzõ gól gazdag támadójátékunknak,
különösen a 3 mérkõzésen 5 találatot szerzõ
Czimer Jánosnak is köszönhetõen, így nagyon

közel tudtunk kerülni a dobogós csapatokhoz. A
rendkívüli idõjárás miatt két idegenbeli
találkozónk is elmaradt, mindkettõ május hónap-
ban lesz pótolva, addig is várjuk a tavaszt.
Az ifjúsági együttesünk is jobban kezdte a tavaszi
szezont, a listavezetõ elleni botlás után, két ma-
gabiztos gyõzelemnek örülhettek Kurucz Gábor
fiai, megkezdve a felkapaszkodást.
Polgár-Ebes 2-5 (2-1) Gól: Czimer J. (2), Jók:
Mindenki. Ifi: 1-4.
Polgár-Hosszúpályi 3-2 (1-1) Gól: Czimer J.
(2), Polonkai L., Jók: Czimer János, Polonkai
László., Tóth Kristóf., Harsányi Máté, Bene
Levente. Ifi: 4-1
18. forduló elhalasztva, új idõpont május 20.
Polgár-Nagyhegyes 4-3 (1-2) Gól: Czimer J.,
Antal J., Kállai G., Polonkai L. Jók: Tóth Kristóf.,
Kállai Gábor., Czimer János., Polonkai László .   
Ifi: 5-2.
20. forduló elhalasztva, új idõpont május 15.

Mészáros László
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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!

Köszöntöm Polgár Város Lakóit!
Hatóságunknál az elmúlt hóna-
pokban az alábbi bûncselekmé-
nyek elkövetése miatt indult bûn-
tetõ eljárás, a felsorolás természe-
tesen nem teljes.
� Lopás vétség megalapozott

gyanúja miatt indított hatóságunk büntetõel-
járást ismeretlen tettes ellen, aki 2013. március
02-án virradóra behatolt P.L. polgári lakos laká-
sának udvarára, ahonnan színesfémet tulajdoní-
tott el. A bevezetett rendõri intézkedés során az
eltulajdonított érték az egyik polgári hulladék-
fém felvásárló telepen feltalálásra került és az
ismeretlen elkövetõ kiléte megállapítást nyert.
� Szintén lopás vétség megalapozott gyanúja
miatt folytat hatóságunk büntetõeljárást isme-
retlen tettes ellen, aki 2013. március 03-án vir-
radóra hatolt be K.I. polgári lakos udvarára,
ahonnan mezõgazdasági alkatrészeket tulajdoní-
tott el kb. 100.000 Ft értékben. Az eltulajdoní-
tott alkatrészek egy része szintén az egyik pol-
gári hulladékfém felvásárlással foglalkozó cég
telephelyén feltalálásra majd lefoglalásra került,
az ismeretlen elkövetõ kiléte megállapítást nyert. 
� Betöréses lopás bûntette miatt folytat nyomo-
zást hatóságunk N.N. polgári lakos ellen, akit
2013. március 03-án a rendõrjárõr S.I. tulaj-

Kék hírek
donos bejelentése alapján tetten ért és a helyszí-
nen elfogott, amint az a sértett lakásába ablak-
betörés módszerével behatolt és ott különbözõ
szerszámgépeket, ruhanemûket, élelmiszert
készített össze és kísérelt meg eltulajdonítani kb.
100.000 Ft értékben. 
� Garázdaság vétsége miatt folytat hatóságunk
büntetõeljárást R.A-né és T.O. polgári lakosok
ellen, akik korábbi nézeteltérésük miatt 2013.
március 06-án 15 óra körüli idõben a Polgári
Orvosi Rendelõben tettleg bántalmazták B. I-né
szintén polgári lakost, aki a bántalmazás követ-
keztében nyolc napon belül gyógyuló könnyû
sérülést szenvedett.   
� Nyomozás indult garázdaság vétség mega-
lapozott gyanúja miatt rendõri jelentés alapján
R.O. és J. B. polgári lakosok ellen, akik 2013.
március 11-én 18 óra 30 perckor elõzetes szó-
váltást követõen a Polgár, Bem úton található
Pikoló Sörözõben összeszólalkoztak, majd J.B
R.O.-t ököllel több alkalommal arcon ütötte, akit
a sörözõben tartózkodó vendégek kitessékeltek,
azonban R.O. a sörözõ bejárati ajtajának üvegét
ököllel betörte, melynek szilánkja J.B. szemébe
pattant. A garázdaság résztvevõi mindketten
nyolc napon belül gyógyuló könnyû sérülést
szenvedtek.
� A húsvéti ünnephez kapcsolódó hosszú

hétvége közrend, közbiztonsági szempontból a
korábbi évekhez hasonlóan balesetmentesen és
nyugodtan zajlott. 
Egy kirívó eset történt. T.SZ. ároktõi lakos ellen
jármûvezetés ittas állapotban, valamint jármû
önkényes elvétele bûncselekmények miatt ren-
deltünk el nyomozást az alábbiak alapján. 2013.
április 29-én a hajnali órákban az éjszaka szol-
gálatban lévõ járõrök észlelték amint egy mezõ-
gazdasági vontató közlekedik a települést átszelõ
fõúton bizonytalan úttartással, valamint a tiltó
tábla ellenére. A jármû vezetõjét intézkedés alá
vonták. Az intézkedés során megállapítást nyert,
hogy erõsen ittas állapotban van, valamint az
általa vezetett traktor sem a saját tulajdona, azt
Görbeháza mellõl egy tanyáról tulajdonította el
az éjszaka folyamán  
Továbbra is kérem a segítségüket abban, hogy
ha gyanús személyeket, cselekményeket lát-
nak, mind a nappali, mind az éjszakai órák-
ban, a kialakult emberi közönyösséget levet-
kõzve minden esetben értesítsék hatóságunkat
a 391-007, a 570-050 vagy az ingyenesen
hívható 107, 112-es segélyhívó telefonszá-
mon, ezzel is elõsegítve a lakókörnyezetük biz-
tonságosabbá tételét.

Monoki Viktor r. õrnagy
õrsparancsnok

A mindennapi élettapasztalat, a bûnözés szám-
adatai  is mutatják, hogy a vagyontárgyaink
nincsenek kellõ biztonságban, ezért azok meg-
védése érdekében, a tulajdonosnak is érdeke
tenni valamit. Hiába szigorodtak a büntetõ és
szabálysértési jogszabályok, melyek hatékony
fellépésre adnak  lehetõséget, ezek nem pótol-
ják  saját védelmük érdekében mit kell, lehet
tenni a tulajdonosnak.
Fontos a megelõzés, különösen akkor, amikor az
élet, a testi épsége veszélybe kerülhet, ezért kü-
lönféle technikai eszközök alkalmazására van
lehetõség.
Ajánlatként egy eszközöket lehet beszerezni, ami
nem csak pénz kérdése, mivel pár ezer forintból
megoldható.
l./ S.O.S." Szomszédhívó "vezeték nélküli
kapucsengõ -ennek segítségével tud jelzést adni
a környezetében élõk felé a megtámadott, egy
gombnyomás után fény és hangjelzést  bocsát ki
és a beavatott  szomszéd  pedig telefonon a ható-
ság értesítése, személyes megjelenéssel a tettest
elriaszthatja.

2./" Elektronikus ajtóék "A szerkezet ék for-
májú, a bejárati ajtó alá helyezve a kövezetre,
annak nyitásakor mûködésbe  hozza a kapcsolót,
amely hangjelzést  generál. /Ezek a készülékek a
kiskereskedelemben 2-4-ezer Ft közt besz-
erezhetõk/.
3./ "Riasztós lakat" újdonság/! a hagyományos
lakattól eltérõen 110.decibeles hangjelzést bocsát
ki, erõszakos behatolás, vagy mozgás érése ese-
tén idõjárásálló /víz- fagyálló/ elemmel mûködik
-beszerzése 4-5-ezer Ft. Használható: kerékpár
tároló , motorkerékpár, hétvégi ház  védelmére.
Ezek a készülékek jelzik az "éjszakai csendes
betörõt", felvilágosítással állok az érdeklõdõk
rendelkezésére. Vigyázzunk értékeinkre,
védekezzünk a jogtalan behatolók ellen.

Ferenczi István
Polgári seriff

Tel.: 52/573-009, Fax: 52/391-455
Mobil: 06-30/697-4187
E-mail: seriff@polgar.hu

A betörõ nem jelzi szándékát!

Polgár Város Önkormányzata, mint
Közvetítõ Szervezet pályázatot hirdet

azÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0001 számú,
„Városfejlesztés Polgáron

I. ütem” elnevezésû városrehabilitációs
projekt keretében elkülönített Programalap

felhasználásával megvalósuló mini-projektek
támogatására,

„TIÉD A TÉR” - Kulturális Rendezvények
Polgár Város Központjában címmel.

A pályázattal kapcsolatban további
információ Polgár Város honlapján, a

www.polgar.hu címen olvasható.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Fotópályázat

1.Domány Ágnes:
Kapu

2.Szõke Attila:
Tervezési bravúr

3.Domány Ágnes:
Kereszt a dombon

4.Sándor Flóra:
A tél szépségei

5.Dobó Adorján:
Templom

6. id. Nábrádi Benedek:
Templom

7. id. Nábrádi Benedek:
Virág csendélet betonnal

8. id. Nábrádi Benedek:
Virág csendélet kocsival
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Nõnap képekben


