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Ballagás

Strandnyitás

Szépülés

Szerenád és
ballagás 

Elérkezett az ideje a végzõs hallgatók bú-
csúzásának a József Attila Gimnázium és
Szakképzõ Iskolában. Május 6-án kilenc-
ven polgári diák kezdi meg érettségi vizs-
gáit, hogy június második felében átve-
hesse azt a bizonyítványt, amely új utakat
nyithat meg számára az életben. Az éretts-
égizõk közül nem hiányoznak az újonnan
beindított esti képzés tanulói sem.
A hagyományoknak megfelelõen az idén
is szerenád és fáklyás felvonulás elõzte
meg a ballagási ünnepélyt. Május 2-án a
végzõs diákok énekkel köszönték meg
tanáraik több esztendõs munkáját, amit
egy kisebb vendéglátás követett az iskola
ebédlõjében. Az intézmény pedagógusai
némi üdítõvel, szendviccsel és süte-
ménnyel hálálták meg a szívhez szóló
énekeket.
A szerenádot az ugyancsak hagyomá-
nyosnak tekinthetõ fáklyás felvonulás
követte. A végzõs tanulók és pedagógu-
saik a városközpont nagy részét bejárva
érkeztek meg a Pétegisz elé, ahol a Tisza
Dráma- és Táncszínház színvonalas -
egyszerre megható és humoros - elõadá-
sát tekinthették meg.
Május 3-án elballagott a kilencven diák.
A város és az iskola együtt ünnepelte a
végzõsök sikereit. Településünk hagyo-
mányai tovább élnek. Köszönjük a szer-
vezõknek, a résztvevõknek a színvonalas
rendezvénysorozatot!

Kerényi György
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Értékteremtõ kísérlet a
közfoglalkoztatásban

Szociális kisegítõ program 
Polgár Város Önkormányzata a 2013. évi
Startmunka keretében egy újszerû kez-
deményezést indított. Értékteremtõ pro-
jektünk során szociális segítõket alkal-
mazunk azon idõs, egyedül élõ vagy egy-
szerûen csak segítségre szoruló polgári
lakosok részére, akik igénylik a ház körüli
teendõk ellátásában a közremûködést.
A ház körüli teendõk ellátása az alábbi
feladatokból állhat:

- lakókörnyezet rendbetétele (takarí-
tás, ablaktisztítás, fûnyírás, kert-
rendezés)

- mosás, vasalás - helyszínen vagy a
szociális segítõ közremûködésével
tisztítóhelyen

- vérnyomás, vércukor mérés
- bevásárlás, gyógyszerfelíratás,

gyógyszerkiváltás, csekkbefizetés.
A fenti szolgáltatások minden igénylõ
részére térítésmentesek.
A fenti tevékenységek elvégzéséhez e
programban résztvevõ munkatársaink:
Halász Julianna, Kiss Sándorné, Ládi
Józsefné, Molnár Lászlóné, Nagy
Lászlóné, Suhajda Lászlóné.
Az újszerû kezdeményezés március hó-
napban került megszervezésre, április-
tól lehet igénybe venni a szolgáltatáso-
kat. Jelenleg 40 fõ ellátásában segítünk. 

Polgármesteri Hivatal

Sportegyesületi
támogatások

Polgár Város Oktatási Kulturális és
Sport Bizottságának döntése alapján
a 2013. évi költségvetésben tervezett
céltartalék terhére a sportegyesületek
az alábbi önkormányzati támogatás-
ban részesülnek:

Polgár Városi Sport Egyesület:
4.477.000 forint

Polgár Vízi Sportegyesület:
360.000 forint

FUKU-DO Sportegyesület:
330.000 forint

Polgár Város Kézilabda Sport Klub:
625.000 forint

A közmunkaprogram számos település-
üzemeltetési feladat kapcsán segítséget
jelent a városunknak pl.: a közterületek
tisztántartása, parkgondozás, út és jár-
dafelújítás, vízelvezetõ árkok és csator-
nák rendbetétele. Ugyanakkor gyakorta
fogalmazódik meg elvárásként, illetve
kritikaként, hogy õk nem hoznak létre
új értéket, annak nincs produktuma,
nem látszik a munkájuk kézzel fogható
eredménye. 
Szerintem ez nem egészen így van, fontos
az õ munkájuk is, hiszen most tisztább és
rendezettebb tud lenni a településünk,
mint a program indulását megelõzõen azt
tapasztalhattuk. Az a megközelítés is igaz,
hogy a közmunka nem klasszikus köz-
gazdasági értelemben mérhetõ jövede-
lemtermelõ tevékenység, hanem inkább a
szociális válság megélhetési feszültségeit
levezetni hivatott társadalmi szükségsz-
erûség. Ezzel együtt mindinkább az ér-
tékteremtõ tevékenység irányába kell kí-
sérleteket tenni úgy, hogy a közpénzbõl
fizetett gazdasági tevékenység lehetõleg a
legkevésbé zavarja meg, vagy ne rontsa a
tényleges piaci verseny közepette boldo-
gulni próbáló vállalkozások egyébként is
nehéz helyzetét. A mi kísérleti projektünk
csemetefenyõ nevelést és konyhakerti
növények termesztését tartalmazza, ame-
lyet nem kifejezetten a piacra szánunk,
hanem inkább a közjót szolgálva, a rászo-

rultakat segítõ szociális juttatásként,
illetve a saját konyháink szükségleteinek
kielégítéseként kezelünk. A jövõben, a
kormányzati törekvések figyelembevéte-
lével szükséges tovább fejlesztenünk a
közmunka értékteremtõ elemeit a foglal-
koztatást segítõ szociális szövetkezetek
irányába, amellyel az öngondoskodás
képességeinek és az önfenntartás gyakor-
latának az elsajátítása után azt reméljük,
hogy a mostani munkanélküliek majdan
saját lábukra állva nem, vagy csak sokkal
ritkábban szorulnak majd rá az adóforin-
tokból fenntartott közmunkára. 

Tóth József
polgármester

Csemetefenyõ ültetés 

Tisztelettel tájékoztatjuk a Kedves Olva-
sókat, hogy a Hajdúnánási Járási Hivatal
polgári helyszínein az alábbi ügyfélfoga-
dási idõben várja ügyfeleit:

Okmányirodai Osztály
Hétfõ 8:00 – 13:00
Kedd 12:00 – 16:00
Szerda 8:00 – 13:00
Csütörtök 8:00 – 18:00
Péntek 8:00 – 13:00

Hatósági Osztály Polgár 
Hétfõ 8:00 – 13:00
Kedd 12:00 – 16:00
Szerda 8:00 – 13:00
Csütörtök 8:00 – 16:00
Péntek 8:00 – 13:00

Járási Gyámhivatal Polgár 
Hétfõ 8:00 – 13:00
Kedd 12:00 – 16:00
Szerda 8:00 – 13:00
Csütörtök 8:00 – 16:00
Péntek Ügyelet
Járási Hivatal II. Munkaügyi

Kirendeltsége Polgár 
Hétfõ 8:00 – 13:00
Kedd 12:00 – 15:30
Szerda 8:00 – 13:00
Csütörtök 8:00 – 15:30
Péntek 8:00 – 12:00

Falugazdász
Hétfõ 13:00 – 16:00
Kedd 08:00 – 16:00
Szerda –
Csütörtök 08:00 – 16:00
Péntek 08:00 – 12:00

Dr. Orosz Erika
hivatalvezetõ

A Hajdúnánási Járási Hivatal
ügyfélfogadási rendje
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Április havi ülését a hónap utolsó napján,
30-án tartotta a város képviselõ-testülete.
Döntés született egyebek mellett a város
2012. évi költségvetésének teljesítésérõl, a
háztartási szennyvíz (folyékony hulladék)
begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatási
szerzõdés elfogadásáról, valamint a szo-
ciális szövetkezet létrehozásáról. 
A képviselõ-testület elfogadta a 2012.
pénzügyi év teljesítésérõl szóló egyszerû-
sített beszámolót, lezárva ezzel a tavalyi év
költségvetését. A testület jóváhagyta a nem
közmûvel összegyûjtött háztartási szenny-
víz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatási
szerzõdést. Mint arról lapunk korábban
már beszámolt, a szolgáltatás díját a testü-
let december 20-i ülésén 5.252 forint +
ÁFA/ forduló díjban állapította meg, amely
január elsejétõl érvényes. A szolgáltatás el-
végzésére az önkormányzat a Városgond-
noksággal, 10 év idõtartamra kötött szer-
zõdést. Szintén a hulladékkal kapcsolatos
döntés, hogy az önkormányzat ármegálla-
pító jogkörének hiányában, a képviselõk
hatályon kívül helyezték a helyi rendelet
erre vonatkozó fejezetét. Dr. Baranya
György képviselõ a témával kapcsolatban
ismét szót emelt (tavaly márciusban már
jelezte a problémát. a szerk.), mint mond-
ta, a városban található nyolc szelektív hul-
ladékszigetek állapota tarthatatlan, azokat
hulladéklerakóként használják. A válasz
hamar megérkezett; az új hulladékgazdál-
kodással kapcsolatos törvény felhatalma-
zást ad az önkormányzatoknak a szolgál-
tatóval kötött szerzõdések felülvizsgálatára
- ezzel a város élni is kíván - ezáltal növel-
hetõvé válhat a szemétszállítások gyako-
risága. Folytatódik, pontosabban végleg le
is zárulni látszik a rekultivációval kapcso-
latos probléma. A Tiszántúli Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felü-
gyelõség (TIKTVF) március 7-én helyszíni
szemlét tartott az érintettekkel és megvizs-
gálta a felügyelõséghez beérkezett lakossá-
gi video- és fényképfelvételeket. 
A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy
a kivitelezést végzõ cég az engedélyében
rögzített rostált és frakciózott anyagokon
túlmenõen, olyan hulladékot is felhasznált,
amely nem elégíti ki az elõírt mûszaki
paramétereket, ezért a környezetvédelmi
hatóság, a kivitelezést végzõ céget 2013.
május 31-i határidõvel, 1450 köbméter
hulladék településünkrõl történõ elszál-
lítására kötelezte. 

Szociális szövetkezet
A kormány szándéka, hogy a közfog-
lalkoztatási programoknak az egyéb érték-
teremtõ projektjei a 2013. évi támogatás

lejárta után, szociális szövetkezet keretei
között folytatódjanak. A Belügyminisztéri-
um levélben tájékoztatta az önkormányza-
tokat, köztük Polgárt is, hogy az Európai
Uniós pályázatok 2013. szeptemberi meg-
hirdetése miatt, a szociális szövetkezetek
megalakítására 2013 júniusában sort kell
keríteni. A szociális szövetkezet céljai kö-
zött a foglalkoztatás, a munkahelyteremtés,
a jövedelemteremtés elõsegítése, a közös-
ségi célokat szolgáló anyagi javak létre-
hozása, az önkormányzati tulajdonú föld-
területek, zártkertek megmûvelése szere-
pel, mely célok megvalósításához, a
szövetkezet alapításához és a projektek
kidolgozásához támogatás igényelhetõ. A
képviselõ-testület egyetértve a kormányza-
ti szándékkal, kezdeményezi polgáron a
szociális szövetkezet megalapítását. 

FA

Terítéken a szemét, és a szociális szövetkezet 

Pöstényi Istvánné idén ünnepli 90. szü-
letésnapját. A családi körben rendezett
ünnepségen Marika nénit öt gyermeke,
nyolc unokája és hat dédunokája kö-
szöntötte. Polgár Város Önkormány-
zata nevében Tóth József polgármester
is felköszöntötte az ünnepeltet.

90 éves

Állampolgársági eskütétel
2011. január elején lépett életbe az a tör-
vény, amely lehetõvé teszi, hogy a határain-
kon túl élõ magyarok is állampolgársági
esküt tehessenek az anyaországban. Ha-
zánkban, azóta több ezren éltek ezzel a
lehetõséggel. Polgárt az a megtiszteltetés
érte, hogy testvérvárosunkból, Nagykároly-
ból három család városunkat választotta
állampolgársági eskütételük helyszínéül. 
A Városgondnokság tárgyalóterme törté-
nelmi eseménynek adott otthont, a tíz fõ
ugyanis nem máshonnan, mit testvérváro-
sunkból, Nagykárolyból érkezett. Elsõként
nemzeti zászlónk érkezett, amit a Tisza
Dráma és Táncszínház fiataljai kísértek
magyar népviseletbe öltözve. A himnusz el-
hangzását követõen Tóth József polgármes-
ter köszöntötte az eskütevõket, hangsúly-
ozva: ez a kapcsolat fontos Polgárnak és
büszkén teszünk eleget a felkérésnek. Az

eskütételt a jelenlévõk állva kísérték figye-
lemmel. Az eskü szövegét a polgármester
olvasta, majd ezt a nagykárolyiak is megis-
mételték. A fogadalomtételt követõen fel-
csendült a Honfoglalás címû dal Radics
Krisztián elõadásában és az esküt tett nagy-
károlyiak egyenként is aláírták a dokumen-
tumot, mely igazolja, hogy Õk tízen, 2013.
április 30-tól teljes jogú állampolgárai Ma-
gyarországnak. Csajkos Szabolcs István
meghatódva nyilatkozott a lapnak.
- Nagykárolyban magyarok vagyunk, de itt
vagyunk itthon. Magyarok voltunk eddig
is, magyarul tanultunk, magyarul gondol-
kodtunk, magyarul éltünk, de végre el-
mondhatjuk, hogy magyar állampolgárok
vagyunk. Felemelõ érzés ez most számom-
ra, el is érzékenyültem… nem tudom, mit
mondjak… nagyon örülök, hogy Polgáron
tehettük le az állampolgársági esküt.

Magyarország legújabb állampolgárai a jegyzõ és a polgármester társaságában
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Csak Polgáron több mint 50 méhészt
érint, hogy az elhúzódó hideg miatt nem
a megszokott ritmusban fejlõdtek ki a
méhcsaládok. Az ár- és belvíz csak te-
tézte a gondokat, hiszen a növények, fák
virágzása is késett. Ezen problémák füg-
gvényében a várható mézbetakarításról
Tóth Balázs, a Polgár és Környéki Tele-
pülések Méhész Egyesületének elnöke
beszélt a lapnak. 
A legnagyobb problémát a március 14-én
beköszöntött rossz idõ jelentette, mert a
méhcsaládoknál ugyan idõben megindul-
tak a fiasítások, az anya elkezdett idõben
petézni, de a hideg miatt a leálltak a peté-
zéssel és három hétig nem volt fiasítás. A
méhcsaládok legyengültek és jelenleg, egy

Hosszú tél, kevés méz

Maradnak vetetlen területek is

átlagos idõjárás közepette fejlõdõ család-
nak mindössze a fele jött életre. A bel- és
árvizek miatt az ártéri növények is vissza-
vetõdtek, késõbb nyíltak az ártérben, még
most vannak olyan virághordások, amik-
nek egy hónappal ezelõtt kellett volna len-

niük. A méhcsaládok fejlettsége nem éri el
azt az állapotot, hogy rendes hordás
legyen, tehát a méhek kevesebbet tudnak
majd hordani, nem is beszélve a téli
veszteségekrõl. Van olyan méhész, akinek
50 százalékos vesztesége is volt, a méh-
családjainak a fele elpusztult, illetve
annyira legyengültek, hogy azokból nem
lesz termelõ család. Sokkal kevesebb méz
lesz az idén, reméljük, hogy az akácot
nem érte olyan mértékû fagykár, mint
amirõl hallani országszerte. Eddig,
mondhatom, hogy jó közepes éveket zár-
tunk minden évben, de biztos, hogy most
átlagon aluli lesz, kevés méz lesz, a
méhészek nem fognak tudni annyit ter-
melni, mint egy átlagos évben.A hidegben leállt a fiasítás

Esenszki László és Varga András a
búzahengerelést szemlélik

A polgári Földker Kft. 860 hektár 10
aranykoronás földön gazdálkodik, elsõ-
sorban búzával, , melynek egy részét ve-
tõmag minõségben termesztik, de fog-
lalkoznak még õszi árpával, tritikáléval,
repcével, lucernával, a tavaszi vetéseik
között pedig megtalálható a kukorica, a
napraforgó, a szója, és az árpa. Földte-
rületeik 95%-a belvíz érintette területen
fekszik, idén ebbõl mintegy 90%-nyi
részt érintett a víz. A Kft. egyik ügy-
vezetõ tulajdonosa Varga András arról
beszélt, hogyan igyekeznek helyrehozni
a károkat.
- A belvíz, szinte minden évben gondot
okoz, a legnagyobb probléma az, hogy
nincsenek rendbe téve a csatornák, a tala-

jvíz miatt pedig a növény nem tud levegõt
felvenni. Az õszi vetésû növényeknél tíz-
százaléknyi lesz a teljes kipusztulás, ter-
méskiesésben pedig 30 százalék várható.
A tavaszi talaj-elõkészítést is nagymérték-
ben akadályozza a víz, vannak olyan terü-
letek, amelyre rá sem tudunk menni, nem
tudunk majd vetni. Ez körülbelül egy 300
hektár öt százaléka lesz. Érdekességként
még elmondanám, hogy, noha 10 arany-
koronás földön gazdálkodunk, ugyan-
olyan mértékû támogatásban részesü-
lünk, mint aki 40 aranykoronás földön
gazdálkodik, amit nem tartok reálisnak.
Természetesen mindent megteszünk,
hogy mentsük a menthetõt. A legrosszabb
évünk 2010-ben volt, akkor a csapadékos

idõjárás miatt, több mint 300 hektár föld
maradt vetetlen, remélem az idén annyira
azért nem lesz rossz a helyzet.

Felhívás!
Tisztelt mezõgazdasági Termelõ, felhívom a figyelmét arra, hogy elindult a Területalapú

támogatás ügyintézése.
A szankció nélküli beadás utolsó határideje 2013. május 15.

A támogatáshoz szükséges az igényelt terület névre szóló
földhasználati lapszemléje.

(Natura, KAT, AKG esetén 2012. szeptember 1-tõl kell a használatbavétel igazolása.)

Ügyfélkapus felhasználónév, jelszó vagy ennek hiányában az MVH-tól kapott
jelszó szükséges az elektronikus ügyintézéshez.

Tisztelettel:
Makó László Falugazdász

06/20-498-88-87

A városközponti rehabilitáció része-
ként, nemrégiben megkezdõdött a Ró-
mai katolikus templom háta mögötti
terület felújítása. A közterületen 26
férõhelyes, térkõ burkolattal ellátott
parkoló épül.

Parkoló
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Chip-chip (csóka) kutya
sen olyanok is voltak, akik egyetértettek
az ötlettel. 
- A törvény miatt megnõtt a rendelõ-

Egy tavaly megjelent törvény értelmé-
ben, 2012. július 1-je és december 31-e
között, kötelezõ minden négy hónapnál
idõsebb ebet azonosító chippel ellátni,
amit az állat bõre alá, a nyak bal oldalá-
ba ültetnek be fecskendõvel. A paragra-
fusból eredõen, mára már minden ku-
tyában benne kellene lennie az azonosí-
tónak. Az eddigi tapasztalatokról Nagy
Zsófia állatorvos beszélt a Polgár-
Társnak.
- Hogyan reagáltak az eb tartók a tör-
vényre?
- Vegyes volt a fogadtatás, volt, aki felhá-
borodott a plusz kiadás miatt, akadt, aki a
beültetéstõl idegenkedett, de természete- Motyó kutya már megkapta a chipet 

ben a forgalom?  
- Eleinte nem. Nagyon sok gazdinak el-
mondtam, amikor jöttek oltásra, hogy ja-
nuár elsejéig be kell ültetni a chipet ked-
vencük nyakába. Sokan halogatták és leg-
többen az utolsó pillanatra hagyták a be-
ültetést. A legnagyobb probléma azonban
az, hogy hiába július elsejétõl lépett életbe
a törvény, az nagyon nehezen jutott el az
emberekhez. Elõször én is csak október
végén, november elején hallottam errõl a
rádióban. Az embereknek nem volt idejük
tájékozódni, sokan azt sem tudják, hogy
mi is ez valójában. Vannak, akik azt
hiszik nyomkövetõrõl van szó, amivel az
állat mozgását lehet követni. December
végén, január elején már nagyobb volt a
mozgás, de most, hogy valaki csak azért
jön, mert chipet szeretne betetetni, nagy-
on ritka.
- A törvény megszületése óta, mennyi
kutya kapott azonosítót? 
- Összesen 400 chipezést sikerült eddig
elvégeznem, de ezt nem csak Polgáron,
hanem a környezõ településeken is, ami
véleményem szerint nagyon kevés. 
- Mennyibe kerül jelenleg egy beül-
tetés?
- A chip beültetése nálunk ötezer forint,
ez az összeg azonban tartalmazza már az
állat általános vizsgálatát is. 

Bánom is én, hogy chip vagy nem chip
amikor engem a bolha csíp! Aztán

meg tudják ám, hogy kit
jelölgessenek? Az az én dolgom, majd

én jelölgetek!

Kutya monológ

Május 18-án nyit a strand. A Városgondnokság munkatársai már túl vannak a
tavaszi karbantartás, felújítás nagyobb részén, a nyitás elõtt azonban akad még ten-
nivaló. A május elsejei nyitás részleges volt, akkor még csak a meleg vizes medencét
vehették igénybe a látogatók. A még hátralévõ munkálatok idejében befejezõdnek,
így a 18-ai hétvégén ténylegesen is beindul a strandszezon.  

Nyit a Strandfürdõ 

Rendkívül kedvezményes szálláslehetõségeket kínálunk településünk lakóinak a fonyódligeti üdülõben. Az üdültetés heti tur-
nusokban 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 társasá-
goknak, 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, diákcsoportok, 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!
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Idén sem maradhatott el Polgár város
egyik kiemelt rendezvénye a BELÁHAPI
és a II. Hagyományõrzõ fesztivál, amit
április 30-án és május 1-jén rendeztek
meg. Az elsõ nap, 30-án - munkanap lé-
vén - elsõsorban a gyerekeknek kínáltak
érdekes és színes programokat a rende-
zõk. A kicsik ügyességi vetélkedõn vettek
részt, népi játékokkal ismerkedhettek és
nem maradhatott el természetesen a ját-
szóház sem. Május 1-jén már a felnõt-
teteknek is számos kikapcsolódást kínált
a BELÁHAPI, vagyis a BEszélni, LÁtni,
HAllani, PIhenni majális. A már meg-
szokott programok mellé, ezúttal az egy-
kor nagy népszerûségnek örvendõ Pol-

gári Cuháré is bekerült a rendezvények
közé, nem kis sikert aratva a nézõk kö-
rében. Horgászverseny kicsiknek és na-
gyoknak, fõzõverseny, erõs emberek ver-

Ha szórakozás, kikapcsolódás, akkor
BELÁHAPI 

senye, tombolasorsolás minden órában,
rajzverseny, egészségfelmérés a Pétegisz
sátrában, labdarúgás, ulti verseny és még
lehetne sorolni a szórakoztatóbbnál szó-
rakoztatóbb és színvonalasabbnál színvo-

nalasabb programokat, csak úgy, mint  a
fellépõket, hiszen a Tisza Dráma és
Táncszínház, a Borockás Néptánc Együt-
tes, az Árvácska Népdalkör, a Tiszavirág
Citerazenekar, a Nyírség Táncegyüttes a
Nyíres Népi Zenekar, Komonyi Zsuzsi és
a Dupla Kávé együttes is mind, mind
színvonalas produkcióval szórakoztatta a
közönséget. Volt inni és ennivaló - a pol-
gári hétmérföldes kolbász mindenki
éhségét csillapította - fürdeni is lehetett,
vagyis minden adott volt ahhoz, hogy a
látogató kedvére válogathasson a ren-
geteg kínálatból.

A munka ünnepén is szervezett vér-
adást a Magyar Vöröskereszt Polgári
Szervezete. A felhívásra jóval többen
jelentkeztek, mint amennyien vért ad-
hattak, több személy esetében ugyanis
nem telt még le az elõzõ véradás utáni
három hónap. A végeredménnyel
azonban így is elégedettek a szer-
vezõk, hiszen 31 fõ a munka ünnepén
is rászánta magát a véradásra.

A munka (b) vére

A József Attila versmondó verseny résztvevõi a
Napsugár Óvoda és Bölcsõdébõl

Balról jobbra: 
gyerekek a második sorban: Jánosi Laura, Nagy Liliána, Papp Bettina, Görömbei Mira,
Tóth Eszter, Illés Evelin,  Szilvássy Luca, Vas Alexandra, Tóth Petra, Monoki
Dominik, 
hiányzó gyerekek: Lõrincz Dorina, Kálló Hanna, Vándor Hanna, Budinszky Luca,
gyerekek az elsõ sorban: Gulyás Vilma, Magera Laura, Balogh Krisztián, Tóth Bálint.
A verseket betanító Óvodapedagógusok: Bába Péterné, dr. Baranya Györgyné,
Ferenczné Szikora Erzsébet, Török Józsefné, Baranya Kinga, Máténé Kiss Éva,
Lukács Adél, Baráth Zoltánné, Szabó Zsanett, Kuliné Varró Marietta, Kovács Mária,
Vámosi Antalné
Gratulálunk mindnyájuknak a szép teljesítményért!

Icsu Ferencné 
intézményvezetõ
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Költészet napi programok
Április 11-e a Költészet Napja, ebbõl az al-
kalomból az Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pont és Könyvtár ismét megrendezte a Kis-
térségi Versmondó versenyt április 13-án. A
megmérettetésre a Polgári kistérség telepü-
léseinek iskolásai, óvodásai tíz korcso-
portban nevezhettek. Az idén Weöres Sán-
dor születésének 100. évfordulója alkalmá-
ból a kötelezõ verseket a költõ verseibõl állí-
tották össze. A többórás versengés végered-
ményei: 

I. korcsoport
Különdíjat kapott Gulyás Vilma, Felkészítõ:
Török Józsefné, Baranya Kinga óvónõk
III. helyezett: Tóth Bálint, Felkészítõ:
Kovács Mária és Vámosi Antalné óvónõk

II. helyezett: Balogh Krisztián, Felkészítõ:
Török Józsefné, Baranya Kinga óvónõk
I. helyezett: Magera Laura, Felkészítõ:
Kovács Mária és Vámosi Antalné óvónõk

II. korcsoport
Különdíjat kapott: Pákh Lívia, Felkészítõ:
Tóth Istvánné tanítónõ és szülei
III. helyezett: Tóth Péter Csaba, Felkészítõ:
Lukácsné Gyõrfi Lilla tanítónõ és szülei
II. helyezett: Szabó Enikõ, Felkészítõ: Tóth
Istvánné tanítónõ és szülei
I. helyezett: Pöstényi Emilia, Felkészítõ:
Tóth Istvánné tanítónõ és szülei

III. korcsoport
Különdíjat kapott Lovász Evelin, Felkészítõ:
Tóthné Rente Ildikó tanítónõ
III. helyezett: Huszánk Szabolcs,
Felkészítõ: Farkas Jánosné tanítónõ
II. helyezett: Kovács Csilla Valentina,
Felkészítõ Vitányiné Struba Rita tanítónõ
I. helyezett: Rontó Szabolcs, Felkészítõ:
Tóthné Rente Ildikó tanítónõ
A zsûri külön szóbeli dicséretben részesíti a
3. korcsoportból az elõadásmódjáért, szép

magyar kiejtéséért, Kondás Timea, Molnár
Petra és Struba Olivér versmondókat.
Felkészítõjük Tóthné Rente Ildikó tanítónõ

IV. korcsoport
Különdíjat kapott Pálinkás Patrik,
Felkészítõ: Kun Tiborné tanítónõ
III. helyezett: Mátyók András,
Felkészítõ: Vámosi Antalné tanítónõ
II. helyezett: Hornyák Kinga,
Felkészítõ: Kun Tiborné tanítónõ
I. helyezett: Németh Noémi,
Felkészítõ: Kun Tiborné tanítónõ

V. korcsoport
Különdíjat kapott: Tar Krisztina, Felkészítõ:
Fehérné Gáll Gabriella tanárnõ
III. helyezett: Varga Ildikó,
Felkészítõ: Stefánné Kis Márta tanárnõ
II. helyezett: Rónaháti Anett,
Felkészítõ: Fehérné Gáll Gabriella tanárnõ
I. helyezett: Esenczki Fanni,Felkészítõ:
Császárné Kovács Katalin tanárnõ

VI. korcsoport
Különdíj nem volt
III. helyezett: Gólya Alexandra, Felkészítõ:
Császárné Kovács Katalin tanárnõ
II. helyezett: Németh Kristóf, Felkészítõ:
Császárné Kovács Katalin tanárnõ
I. helyezett: Balogh Boglárka,Felkészítõ:
Császárné Kovács Katalin tanárnõ

VII. korcsoport
Különdíjat kapott: Csipi Krisztina,
Felkészítõ: Kerényi György tanár
III. helyezett: Antal Alexandra,
Felkészítõ: Gombos Lászlóné tanárnõ
II. helyezett: Hadházi Renáta,
Felkészítõ: Gombos Lászlóné tanárnõ
I. helyezett: Esenczki Fruzsina,
Felkészítõ: Gombos Lászlóné tanárnõ
A Tisza Dráma és Táncszínház csapata
délelõtt ízelítõt adott a vendégeknek az
"Áldalak búval, nyugalommal" címû emlék-
mûsorból, amely József Attila életét,
költészetét mutatta be a vers, a zene, és a
tánc ötvözésével. A teljes mûsort délután
tekinthették meg az érdeklõdõk. A fiatalok
ezúttal is kitettek magukért, a színvonalas
jelzõ esetükben már elcsépeltnek tûnhet.
Lenyûgözõ, megdöbbentõ, talán ezek a
szavak illetik meg mûsorukat és a vastaps,
amit ezúttal is megérdemelten könyvelhet-
tek el a fiatalok.

Kompetencia alapú pedagógiai gyakorla-
tot tekinthettek meg a kompetencia
munkaközösség óvodapedagógusai a
Bessenyei úti óvoda maci csoportjában
2013. március 19-én. Jó hangulatú, csa-
ládias légkörben zajló tevékenységekben
vettek részt a gyerekek. "Elmélyült, tevé-
keny, motivált, sokoldalú, komplex" - jel-
lemezték a részt vevõ pedagógusok a
látottakat, a megbeszélés alkalmával.

Szakmai nyílt nap
az óvodában

Harmadik alkalommal találkoztunk a
régió óvodavezetõi Tiszagyulaházáról,
Újtikosról, Görbeházáról, Újszentmar-
gitáról és Polgárról a tiszacsegei óvodá-
ban 2013. április 8-án. 
Megvitattuk, ki hogyan vizsgálta felül az
óvodai alapdokumentumokat, milyen
törvényi változások érintik most az óvoda
mûködését, kinél milyen hagyománya
van az óvodai felvételnek, beiratkozás-
nak. A bölcsõdei felvétel rendjérõl, gon-
dozási díj bevezetésének módjáról cse-
réltünk tapasztalatot egymással.  Az
együttmunkálkodás során egymást meg-
erõsítettük, vagy újragondolásra késztet-
tük. Következõ találkozásunk színtere
Újszentmargita lesz, június 3-án.

Icsu Ferencné
intézményvezetõ

A régió
óvodavezetõinek

találkozója
Tiszacsegén

Szülõkkel szervezett nyílt napot tartot-
tunk a cica csoportban. A program siker-
ességét igazolja a sok érdeklõdõ szülõ és
az együttmunkálkodás. A gyerekek a szü-
lõkkel együtt a húsvéti elõkészületek je-
gyében tojást festettek és finom fonott
kalácsot sütöttek. A fotó magáért beszél.
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A Paksi Atomerõmû tájékoztató ka-
mionja országjáró körútján, április
18-án Polgárra érkezett. Az erõmû-
nek van ugyan Pakson látogatóköz-
pontja, de jó ötlet a mozgó kiállítás. A
filmvetítéssel egybekötött interaktív
tájékoztatót elsõsorban általános- és
középiskolai osztályok látogatták, de
minden érdeklõdõ is megtudhatta,
milyen szigorú biztonsági intézkedé-
sek mellett mûködik, mi lenne, ha
nem létezne a Paksi Atomerõmû.

NB

Jövõnk energiája

Felvidéki kiránduláson 
A Vásárhelyi Pál Általános Iskola 40
hetedikes diákja, 4 pedagógus vezetésé-
vel 2013. március 21-22-23 között há-
romnapos zarándoklatot tett Felvidékre
a Határtalanul program keretében. 

Szállásunk Kokava Línián volt, egy hegy-
vidéki községben. Utunk során bejártuk

Közép-Szlovákia magyarlakta területeit,
köztük Besztercebányát, Rimaszombatot
és Kassát is. E három nap alatt megláto-
gattunk két magyar tannyelvû iskolát is,
Ipolybalogon és leendõ testvériskolánk-
ban Szepsin. Mindkét intézményben ma-
gas színvonalú informatikai felszerelt-
séggel találkozhattunk, és szívélyes fo-
gadtatásban volt részünk. Füleken megte-
kintettük a Bebek család várát, Szkla-
bonyán látogatást tettünk Mikszáth
Kálmán szülõházába, Betléren pedig

láthattuk az Andrássy kastélyt. A kastély-
ban a látnivalók visszakalauzoltak ben-
nünket a 18-19. század nemesi élet-
vitelébe.
A program zárásaként hazautazásunk
napján megtekintettük Kassán a Dómot,
majd kirándulásunk egy kis szabadidõs
tevékenységgel zárult.
Nagyon jól éreztük magunkat, szép élmé-
nyekkel tértünk haza.

Képes Hedvig
7.c osztályos tanuló

A kamion Polgáron is "leparkolt"
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Felborult menetrend
Szerda - Szombat ritmusában

A viszontagságos idõjárás miatt teljesen
átrendezõdött a tavaszi menetrend, a pá-
lyák alkalmatlansága miatt már követni is
nehéz volt a változásokat. A szinte új sor-
solás következtében lassan a profik mód-
jára a szerda-szombati játéknapokhoz
kell hozzászokni a fiúknak a bepótolandó
mérkõzések lejátszásával, valamint ehhez
még hozzájött a Magyar Kupában való
szereplés.
Jött a szerda, kupameccs Hajdúdorogon
5-3-as gyõzelemmel
A hétvégén Derecskére látogattunk, ahol

a hasonló játékerõt képviselõ hazaiak el-
len nyugodt játékkal, a tavaszra jellemzõ
"szokásos" Czimer góllal vezetést is sze-
reztünk, sokáig magabiztosan õrizve.
Talán túlságosan is megnyugodtunk, em-
berelõnyünk ellenére az ellenfél kihasz-
nálta 5 perces rövidzárlatunkat két öngól-
lal fordított, így nekünk kellett futni az
eredmény után, de szerencsére az utolsó
pillanatokban Harsányi Máté jól eltalált
lövésével pontot mentettünk, enne ellené-
re ebben a meccsben több volt. 
Jött a szerda, Kaba ellen pótoltuk egy
mérkõzést, amit a vendégek keretbe fog-
laltak a gólokat illetõen, de szerencsére
mi hármat tudtunk szerezni, és ha nem is
fényes játékkal, de hoztuk a kötelezõ
gyõzelmet Dobó Viktor két és Czimer
János góljával.

Jött a szombat, és jött a kedvenc sporink,
akitõl csak kiállítást kaptunk ebben az
idényben, bár nem lehet a bíróra fogni a
fájó hazai vereséget, de sikerült elintéznie
a csapatot. A sportszerûségi listát maga-
san vezettük a mérkõzésig, de ez is
szemet szúrt valakinek "Törököt" fogtunk
vele és a két kiállítás sajnos befolyásolja a
tavaszi szereplésünket,

Jött a szerda, kupameccsel, jött Hajdúbö-
szörmény és a fiatalokkal kiegészülve
szoros kis meccset játszottunk az NB III-
as csapat ellen, eredmény: 2-4
Megint szombat, megint meccs és eljött az
idény leggyengébb játéka, sajnos sima ve-
reséggel, ami egy szezonba belefér, talán.
Újra szerda, akkor mérkõzés, a szeszélyes
sorsolás miatt az elõrehozott utolsó baj-
noki a szezon közepén. Sikerült feláll-
nunk, kemény talajú pályánkon, kemény
ellenfél ellen szép gólokkal - megint
Czimer János duplájával- valamint
Szajevics Patrik két találatával nyertünk.
A tabellán közvetlen az élmezõny után
loholunk és jön a szombat…
Ifjúsági játékosaink nem igazán tudtak
alkalmazkodni a sûrû menetrendhez, és
rossz szériával - 4 vereséget szenvedtek -

jöttek ki belõle, ez viszont sajnos nem fér
bele.
A legfiatalabbak is elkezdték a szezont
jókora csúszással, a kölyökcsapat egy
sima vereség mellett, két jó kis mérkõzést
játszott és hajszál választotta el a sikertõl,
míg serdülõ együttesünk vereségeivel
sajnos sereghajtó.

Mészáros László

A polgári temetõ szeretteink örök
nyughelye, így annak rendezettségét,
biztonságát érthetõ érzékenységgel
éljük meg mindannyian. Felháborod-
tunk azon, amikor gazemberek ellop-
ták a lélekharangot, vagy amikor
fémbõl készült feszületeket törtek le
néhány síremlékrõl. Most is szólnunk
kell, mert valakik olyanra ragadtatták
magukat, ami nem normális, ami el-
fogadhatatlan. Mások hozzátartozói-
nak a sírjához nyúlni nem szabad,
tilos - ez egy olyan íratlan szabály,
amely kõbe vésetett. Pedig sajnos az
utóbbi hetekben az több esetben is
megtörtént, hogy a friss virágot, ko-
szorút vagy csokrot levettek egyes sí-
rokról, s amelyeket most legutóbb,
összegyûjtve megtaláltuk egy eldu-
gott helyen. Ezúton is kérem a meg-
tévedt lakótársunkat, hogy a jövõben
ne tegyen ilyet, a temetõre pedig
gyakorta kilátogatóktól azt kérem,
hogyha szokatlan jelenséget tapasz-
talnak, akkor legyenek szívesek
jelezni a temetõ gondnokának. 

Tóth József
polgármester

Gyalázatos

Az eltulajdonított csokor egy része
visszakerülhetett az eredeti helyére

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Alitisz Sándorné Körösi Katalin
temetésén megjelentek. Sírjára a megemlékezés virágait helyezték,

fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

A legkisebbek is részt vettek a legutóbbi utánpótlás tornán
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Várostörténeti vetélkedõ
Felhívjuk Kedves játékosaink figyelmét,
hogy a kérdésekre adott válaszokat lehe-
tõleg a következõ lapszám megjelenéséig
juttassák el a mûvelõdési házban elhelye-
zett ládába, megkönnyítve ezzel a szerve-
zõk munkáját, akik folyamatosan szeret-
nék ellenõrizni a megfejtések helyességét.
A versenyben csak az a személy, vagy csa-
pat vehet részt, aki, vagy amely mind az
ötven kérdésre válaszolt! Köszönet illeti
azt a közismert polgári lakost, aki a kérdé-
seket összeállította, nevét azonban csak a
verseny eredményhirdetésekor fedjük fel,
megkímélve Õt a játékosok rohamától!
Íme, itt az újabb 10 kérdés:
11. -  Volt idõszak, hogy Polgár szeretett
volna megyét váltani, azaz Szabolcs
vármegyétõl Hajdú vármegyéhez csatla-
kozni. De mikor is alakult meg egyál-
talán Hajdú vármegye?
1. 1876-ban
2. 1888-ban
3. 1865-ben
12. - Jelenleg Polgár lakosainak összlét-
száma nem éri el a 10.000-et. Volt már
olyan idõszak, hogy meghaladta volna
ezt?
1. Még csak "erõsen" megközelítette azt,
mégpedig 1892-ben, amikor a népesség -
egy összeírás alapján - 9.876 fõ volt.
2. Még sose volt Polgárnak 10.000-tõl több
a lélekszáma.
3. Volt már nagyobb, mint 10.000 az össz-
létszám, mégpedig egy 1910-es kimutatás
alapján 11.374-en voltak Polgár lakói, de
legtöbben az 1940-es évben laktak Polgá-
ron, amikor is a lakosság lélekszáma 15.167
fõ volt.
13. - Sajnos megszûnt a vonatközlekedés
az Ohat-Pusztakócs - Nyíregyházi vasút-
vonalon, aminek egyik központi állomá-
sa Polgár volt, de mikor létesült egyál-
talán?
1. 1873-ban létesült ez a szárnyvonal, de
átadására csak 1885-ben került rá sor.
2. Két részletben valósult meg a vasúti
összeköttetés Ohat-Pusztakócs és Nyíregy-
háza között. Elõször Ohat-Pusztakócstól
Polgárig készült el a sínpálya, melyet
1888/89-ben helyeztek üzembe, majd
1895/96-ban elkészült a Polgártól tovább
vivõ rész is Nyíregyházáig.
3. 1892-ben kezdõdtek az építés munkála-
tai, és meglepõ módon gyorsan, már 1895-
ben vonatközlekedés volt a két helyiség
között.
14. - A reformkori, európaiak által is is-
mert személyiségek közül, melyik híres
politikus fordult meg Polgáron?
1. Báró Wesselényi Miklós, aki tagja volt a
reformkori "Árvízi Bizottmánynak", 1843
szeptemberében, átutazóban, meghált egy

éjszakára Polgáron.
2. Kossuth Lajos, 1845 decemberében
"rekedt" Polgáron, Debrecenbõl Kassára
menetben egy "fergeteget görgetõ hófújás"
következtében.
3. Gróf Széchenyi István 1846. augusztus
28.-án,  aki elnöke volt A "Tiszaszabályozó
Társaság Központi Választmányának", és  e
választmány itt tartotta akkori ülését a pol-
gári városházán.
15. - Polgár II. világháború utáni fejlõ-
désének mérföldköve volt az 1949. már-
cius 19.-i községi közgyûlési határozat,
amely…
1. Polgár villamosításáról döntött.
2. kimondja Újszentmargita és Tikos néven
két önálló község különválását Polgártól.
3. elõirányozta a "Selypes-híd és a Tisza-híd
teljes és megerõsített felépítését, mellyel
Polgár bekapcsolódhat a megye és az ország
újjáépítésébe és vérkeringésébe." 
16. - Az 1900-as évek elején számtalan
foglalkozás szerint tagozódott Polgár és
a hozzátartozó települések lakossága. A
csordás, kocsis, stb. foglalkozások mel-
lett voltak taksások is. Õk vajon mivel
foglalkoztak?
1. Az urasági gazdaságokban éltek, dolgoz-
tak ellátás fejében úgynevezett mindenes
munkát végeztek.
2. A taksások a megváltandó adó egy részét
ledolgozták, más részét viszont "felesben"
kézhez kapva némi szabadságot élveztek a
robottal sújtott egyéb paraszti munkásokkal
szemben.
3. Az uraságtól kapott lakásokban éltek, és
ezért, lakbér fejében, kötelesek voltak bizo-
nyos idõszakot ingyen dolgozni. Egyébként
szabadon rendelkezett magával, de rend-
szerint az uraságnál igyekezett munkát vál-
lalni.
17. - A modern közigazgatás bevezetése
Polgáron is hosszú idõt vett igénybe a
XIX. század második felében. Kialakul-
tak a különbözõ tisztségek, melyeket már
állami bérezés alapján láttak el a meg-
választott, vagy kinevezett egyének. Írott
forrásból tudjuk, hogy 1862-ben, Polgá-
ron a legjobban fizetett állami állás …
1. … az elsõ jegyzõé, mivel fizetése 420
forint - akkori forint - volt.

2. …természetesen a Fõbírói állás fizetett
legjobban, mivel az ezzel járó fizetés 560
forintra rúgott.
3. …bármilyen hihetetlen is, a legbusásab-
ban - már akkor is! - a városi adószedõi állás
hozott a konyhára az azt betöltõ szemé-
lynek.
18. - Polgár határvidéke nagy kiterjedé-
sû volt, hiszen - többek között - a polgári
határ szomszédos volt a böszörményi
határral. Ennek megfelelõen a "Polgá-
ron" élõk összlétszámát is így határozták
meg, összeadva a tanyákon, uradalmi
központokban és magán Polgáron élõk
számát. 1883-ban a városi elõjáróság
úgy informálta a vármegyei fõispánt,
hogy Polgáron, összesen 8.000 lélek la-
kik. De mennyien éltek ebbõl a "határ-
területeken"?
1. Az idénytõl függõ volt, mivel nyáron töb-
ben - mezõgazdasági munkák - télen keve-
sebben laktak "kint". Az említett tájékoztatás
szerint, Polgáron 5.300-an, míg a tanyákon
2.800-an éltek, vagyis ekkor Polgár össz-
lélekszáma 8.100 volt.
2. Polgáron 8.000, míg a határvidéki ta-
nyáin 3.000 lélek élt.
3. A két szám szinte megegyezett: Polgáron
5.250, míg a "külsõ részeken" 5.130 lelket
számoltak össze.
19. - Jellemzõek voltak a XIX. század-
ban a nagy uradalmi központok kiala-
kulásai, ahol, idény szerint váltakozó
számban, éltek más-más mezõgazdasági
munkát végzõ emberek. Az alább felso-
rolt polgári uradalmi központok között
melyik a "kakukkfióka", vagyis, melyik
nem polgári?
1. Nagykasziba
2. Lopóhát
3. Lipcsei hát
4. Róka hát - (Ez a határrész Tiszacsege-
Kismajornál van)
5. Tukaszilágy
6. Nagyszögtanya
20. -  A három egyházi épület közül, me-
lyik épült fel leghamarabb?
1. A Kálvária dombon található kápolna, -
ami egykoron a templom is volt - hiszen azt
még 1768-ban ígérték meg a polgáriak az
egri püspöknek. ("egy kápolnátskának a
temetõnk dombján való fel állítását")
2. A ma is Polgár jelképének számító római
katolikus templom, ami magasságával "ural-
kodik a polgári határ felett", melynek - ere-
deti építési dátuma - 1753.
3. Kevesen gondolják, hogy igaz, de a refor-
mátus templom az, amelyik leghamarabb
épült, az akkor még falunak számító Polgá-
ron, hiszen ennek építési dátuma 1735.
(Persze, akkor még nem a reformátusoknak
szolgált gyülekezeti helyként!)
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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
hónapokban az alábbi bûncse-
lekmények elkövetése miatt
indult bûntetõeljárás, a felsorolás
természetesen nem teljes.
� Lopás vétségének megalapo-

zott gyanúja miatt rendeltünk el nyomozást is-
meretlen tettes ellen, aki 2013.04.09-én az éj-
szakai órákban a K.I. polgári lakos házának hát-
só udvarát körbekerítõ kerítés vas oszlopait eltu-
lajdonította úgy, hogy a kerítésdrótot tartó osz-
lopokat az erõsen felázott földbõl kézzel kihúzta,
majd onnan azt elszállította. A bevezetett rendõri
intézkedés során az eltulajdonított érték az egyik
polgári hulladékfém felvásárló telepen feltalálás-
ra került és az ismeretlen elkövetõ kiléte megál-
lapítást nyert. A bûncselekmény elkövetésével
R.A. polgári lakos gyanúsítható.
� Szintén lopás vétség megalapozott gyanúja
miatt rendeltünk el nyomozást ismeretlen elkö-
vetõ ellen, aki T.J. polgári lakos jelenleg felújítás
alatt álló házának lezáratlan melléképületébõl, és
udvaráról 2013. április 09-ére virradóra fém
eszközöket, szerszámokat, alkatrészeket tulaj-
donított el. A sértett Polgár egyik hulladékfém
felvásárló telephelyén felismerte a tõle eltulajdo-
nított értékeket, amik lefoglalásra kerültek. A
bûncselekmény elkövetésével I.T. polgári lakos
gyanúsítható. 
� Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt
rendeltünk el nyomozást ismeretlen tettes ellen,
aki 2013. április 03-án virradóra bemászott I.L.

Kék hírek
polgári lakos házának udvarára, ahonnan eltu-
lajdonított egy MTZ vonófejet, valamint az
udvaron található betonkeverõrõl és körfûrész-
rõl levágta az azokon található háromfázisú,
összesen kb. 10 m hosszúságú kábelt két db
aljzattal együtt és azokat eltulajdonította. 
Tulajdon elleni szabálysértések esetén õrizetbe
vett személyek:
� R. A. polgári lakost hatóságunk, az elõkészítõ
eljárás során a szabálysértésekrõl, a szabálysér-
tési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 177. §
(1) bekezdés a.) pontjába ütközõ, és a szerint
minõsülõ a tulajdon elleni szabálysértés el-
követése miatt õrizetbe vette és bíróság elé állí-
totta, mivel a Polgár, Dózsa György u. 2-8.
szám alatt található Non-Stop üzletbõl
2013.04.22-én 08 óra 50 perc körüli idõben,
amíg az alkalmazott nem figyelt oda 2 db édes-
séget eltulajdonított. 
� Fk. V.T. polgári lakost szabálysértési õrizetbe
vette hatóságunk, aki 2013. 04. 22-én, Hajdúná-
náson a központi buszmegállóval szemben talál-
ható Profi áruház elõtti kerékpártárolóból eltulaj-
donított egy férfi Mountain Bike kerékpárt, és
busz helyett azzal közlekedett polgári lakásáig.
� Szintén szabálysértési õrizetbe vételére került
sor H.E. polgári lakosnak, aki 2013. 04. 07-én
12 óra körüli idõben a Polgár, Hõsök útja 38-
42. szám alatt található Penny Market áruházból
úgy távozott, hogy nem fizette ki a táskájába tett
hajhabot, azt eltulajdonította.
Továbbra is kérem a segítségüket abban, hogy

ha gyanús személyeket, cselekményeket látnak,
mind a nappali, mind az éjszakai órákban, a kia-
lakult emberi közönyösséget levetkõzve minden
esetben értesítsék hatóságunkat a 391-007, a
570-050 vagy az ingyenesen hívható 107, 112-
es segélyhívó telefonszámon, ezzel is elõsegítve a
lakókörnyezetük biztonságosabbá tételét.

Monoki Viktor r. õrnagy
õrsparancsnok

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy Polgáron
illetve a környezõ településeken ismét elõfordult
"trükkös" lopás! Ezen lopások alkalmával vala-
milyen ürüggyel bejutnak a bûnözõk a lakásunk-
ba és a figyelmünket elterelve követik el a lopást.
Különbözõ módszerekkel próbálnak bejutni a
lakásba:

- Polgármesteri hivatal munkavállalójának,
villanyóra leolvasónak/karbantartónak,
elektromos mûvek dolgozójának, tüzelõ-
anyag árusítást folytató vállalkozónak, jel-
záloghitel ügyintézõjének

- hulladék fém, fa, bútor felvásárlásával fog-
lalkozónak, a társadalombiztosító, vagy
nyugdíjbiztosító munkatárásának, rendõr-
nek, alapítvány, segélyszervezet, illetõleg a
segítõ szféra valamely szervezetének mun-
katársának adja ki magát, egy pohár vizet
kér gyógyszer bevétel, vagy szomjoltás cí-
mén, pénzváltás ürügyén keresi fel a poten-
ciális sértettet, pénzt szeretne váltani, - lé-

tezõ, vagy nem létezõ közös ismerõsre hi-
vatkozik

Védekezzünk ellenük:
- ha idegen személy akar bejönni, ne enged-

jük be a lakásba!! ha mégis be kell enged-
nünk, elõtte hívjunk egy ismerõs személyt
(rokont, szomszédot), mindig legyünk töb-
ben, mint az idegenek!

- bizonyosodjunk meg a szándékáról, jöve-
tele céljáról, kérjünk tõle hivatalos iratot,
esetleg fényképes igazolványt, ne hagyjuk
magára a lakásban, ne engedjük hogy elte-
relje a figyelmünket,

- ne váltsunk fel neki nagycímletû pénzt,
mert vagy becsap minket a váltásnál, vagy
kifigyeli a megtakarított pénzünk rejtekhe-
lyét és megpróbálja ellopni

- a szolgáltatók (Titász, Tigáz stb.) nem kül-
denek vissza pénzt személyesen, hanem jó-
váírják a következõ számlán, vagy postán
küldik meg.

A Hajdúnánás Rendõrkapitányság Rendészeti
Osztály Közlekedésrendészeti Alosztálya nyo-
mozást folytat a Btk. 172.§ (1) bekezdésébe
ütközõ és a (3) bekezdés I. fordulata szerint
minõsülõ és büntetendõ, a veszélyhelyzetet
elõidézõ által elkövetett segítségnyújtás elmu-
lasztásának bûntette megalapozott gyanúja
miatt, az alábbiak szerint:
A nyomozás során eddig beszerzett adatok
alapján az volt megállapítható, hogy 2013.
április 13-án 20 óra 20 perc körüli idõben
ismeretlen személy az általa vezetett ismeret-
len forgalmi rendszámú és típusú, fehér színû
tehergépkocsival közlekedett Polgár külte-
rületén a 3315 számú úton Polgár felõl Folyás
irányába. 
Haladása során az út 42 km 604 méteres
szakaszához érve úgy elõzte meg az elõtte,
vele azonos irányban haladó, kivilágított
kerékpárján fent ülve, ittasan közlekedõ B.
György kerékpárost, hogy a kerékpáros el-
mondása szerint nem tartott kellõ oldaltávol-
ságot, ezért a tehergépkocsi jobb oldalával a
kerékpáros bal vállának érintõlegesen neki
ütközött. A kerékpáros ennek következtében
az úttestrõl jobbra lehaladt, majd elesett. A
baleset következtében B. György 8 napon be-
lül gyógyuló könnyû sérülést szenvedett. Ezt
követõen a tehergépkocsi vezetõje megállás
nélkül úgy távozott a helyszínrõl, hogy nem
gyõzõdött meg arról, történt-e személyi sé-
rülés az ütközés következtében. 
Kérjük, hogy akik a közlekedési baleset
bekövetkezési körülményeivel, illetve az isme-
retlen tettes személyazonosságával vagy az
ismeretlen típusú és forgalmi rendszámú
tehergépkocsival kapcsolatban érdemleges in-
formációval rendelkeznek, jelentkezni
szíveskedjenek a Hajdúnánás Rendõrka-
pitányságon, vagy a 06-52-570-050-es tele-
fonszámon, illetve bármely rendõri szervnél a
112-es telefonszámon.

RENDÕRSÉGI
FELHÍVÁS
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Fotópályázat

1. Domány Ágnes:
Az út

2. Dobó Adorján:
Park

3. Dobó Adorján: 
Naplemente

4. Dobó Adorján:
Emlékmû

5. id. Nábrádi Benedek:
Kutak

6. id. Nábrádi Benedek:
Kálvária õsz

7. id. Nábrádi Benedek:
Ki tehette?

8. Domány Ágnes:
November

Ilyen a boksz...
Szép számú érdeklõdõ volt kíváncsi az
általános iskola tornatermében meg-
tartott bemutató bokszedzésre, melyet
az ökölvívó körökben jól ismert
Szemes Gyula edzõ és lelkes tanítvá-
nya, a polgári Rácz Attila népszerû-
sített a fiatalok körében. 
- Jelenleg a Polgári Vásárhelyi Diáksport
Egyesület keretein belül, az utánpótlás
korúak körében mûködik a klub és heti
két alkalommal vannak edzések  -
mondja Szemes Gyula edzõ (a kép jobb
oldalán) - az érdeklõdõk létszámával
elégedett vagyok, sõt szokatlan, hogy

egyszerre ilyen sok a gyerek, de ha job-
ban megismerik ezt a sportot, ahol nem
csak adni, de kapni is lehet, talán néhá-
nyan elmaradnak.
Rácz Attila (kék nadrágban) egy hónapja
kezdett bokszolni, de korábban sokat fog-
lalkozott küzdõsportokkal. Komoly tervei
nincsenek, a bokszot hobbi szinten ûzi.
- Itt olyan légkör uralkodik, amit eddig
még soha nem tapasztaltam. Ez a sport
önfegyelemre, kitartásra tanítja a fia-
talokat, arra, hogyha beáll a ringbe,
magának kell kivívnia a gyõzelmet, és az
elismerést. Adok-kapok bemutató
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