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– Ülés soron kívül: 2.

vélemény és állásfoglalás a
köznevelési tervrõl. 

– Aki a virágot szereti: 4.
a közterületrõl is hazaviszi. 

– A nyár veszélyei: 5.
pollenek és kullancsok támadása.  

– Kedvezmények strandolóknak: 6.
fürödjünk olcsóbban.  

– Vége a tavaszi szezonnak: 9.
jó helyen végzett a PVSE.                    
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Véradás

Öregfiúk

2017 
Õszintén megvallom, számomra nem
körvonalazódtak ki kristálytisztán az el-
képzelések a megyei közoktatási terv ta-
nulmányozásakor. Ami részben érthetõ,
hisz nem vagyok e terület szakembere,
vagyok azonban annál inkább érintettje.
Annak okán, hogy jómagam is a József
Attila Gimnázium - ha nem is jeles - de
mindenképpen tanulója voltam! Az elsõ
gondolat az õszinte - mondják - ami sza-
vakra fordítva nálam ennyi volt: na ne-
hogy már! Na nehogy már bezárják! Va-
jon hány osztály, hány tanuló és hány
pedagógus, konyhás karbantartó és taka-
rító dolgozott, tanult, sportolt, szórako-
zott, élte és éli most is életét az 1965-ben
épült iskola falai között? Több ezer? Ta-
lán több tízezer? Nem tudom. De aho-
gyan jómagam, úgy az a több ezer, vagy
több tízezer ember is hozzájárult ahhoz,
hogy ez az iskola volt, van és ez az iskola
kell, ezért lesz is. Téglából és cementbõl
csupán falat lehet építeni. Iskolát, a fa-
lak között munkálkodók szellemiségébõl.
Mi, nagyon sokan építettük fel ezt az is-
kolát, a miénk és nem adjuk!  
2017-ig minden biztos, minden marad,
ahogy van - írja a tanulmány. 2017-ig
sok víz és remélhetõleg nem árvíz folyik
még le Dunán és Tiszán. De 2017-ig
még sok minden változhat is. Mondjuk
az irányító politikai hatalom. Vagy a
közoktatási terv. 

Fenyves Attila
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Iránymutatás a tervnek
Soron kívüli ülést tartott május 14-én Pol-
gár képviselõ-testülete. A grémium az áp-
rilis 29-én, az Oktatási Hivatal honlapján
is megtalálható, Hajdú-Bihar megyei fela-
datellátási, intézményhálózat-mûködtetési
és köznevelés-fejlesztési tervet vitatta meg. 
A dokumentum a megyei oktatáspolitikai
elképzelések terve, koncepciója, amely az
intézményvezetõktõl és a fenntartóktól ka-
pott vélemények, testületi szintû állásfog-
lalás alapján összegzi majd az oktatás jelen-
legi megyei rendszerét. A város intézményei
megtárgyaltak a köznevelés-fejlesztési ter-
vet, majd az állásfoglalásokat az intézmény-
vezetõk szóban is ismertettek a képviselõ-
testülettel.
„A Napsugár Óvoda és Bölcsõde esetében
helyhiány okoz problémát, 2013 szeptem-
berétõl 58 fõ három éves korú gyermek nem
kerülhetne be az óvodába férõhely hiánya
miatt. A köznevelési törvény szerint a cso-
portlétszám maximum 25 fõ lehet, ezért
vagy a jelenlegi 9 óvodai csoportszám növe-
lése vagy a létszám 10-20%-al való növelése
szükséges. A képviselõ-testület ez utóbbiról
rendes ülésén határozott, engedélyezve a
20%-os létszámnövelést. Az intézményben -
a törvényben elõírt szakemberek és eszköz-
készlet hiányában - jelenleg nem megoldott
a sajátos nevelési igényû (SNI) gyerekek
fejlesztése.”  
A Vásárhelyi Pál Általános Iskola állás-
foglalása szerint a szakiskolai felzárkóztató
oktatás megszûnése miatt szükséges lenne a
HÍD program beindítása, mely a tervezet
alapján csak Hajdúnánásra van kijelölve. „A
tankerülethez tartozó településeket figye-
lembe véve, a városban a legmagasabb a
hátrányos és halmozottan hátrányos helyze-
tû tanulók aránya, ezért továbbra is szüksé-
ges a gimnáziumi osztály helyben történõ
mûködtetése. Az iskola kihasználtsági mu-
tatója 65%-ban van meghatározva, tekintet-
tel a Zólyom úti iskolaépület szûk folyosói-
ra, valamint a Móricz Zsigmond úti épület
udvarának méretére, javasolják az iskola
befogadóképességének felülvizsgálatát.”
Összetettebb a helyzet a József Attila Gim-
názium és Szakképzõ Iskola esetében. 
„A tankerületben a demográfiai adatokat
figyelembevételével 519 fõ vesz részt gimná-
ziumi oktatásban, a férõhely kapacitás 952
fõ. A férõhely kihasználtság a két gimnáziu-
mi feladatot ellátó intézményben összesen
54, 52 %, amelybõl a hajdúnánási intéz-
mény kihasználtsága 50%, a polgári
intézmény kihasználtsága 78%, amely
Polgár vonatkozásában eléri az országos
átlagot és az elvárt kihasználtsági száza-
lékot. Az iskolában a hátrányos helyzetû
tanulók aránya 50%, míg a halmozottan
hátrányos helyzetû tanulók aránya 25%. Az
intézménybe bejáró tanulók aránya 60%,

amelybõl 80% Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyébõl, a 10 km-re lévõ Tiszaújvárosból jár
át. Az intézmény szakos ellátottsága 100 %,
amelyet a terv is megerõsít középtávon. A
középtávú koncepció a gimnáziumi fela-
datellátási hely csökkentése esetén a térség
iskolázottsági mutatóit jelentõsen csökkenti,
amelynek következtében egy hátrányos
helyzetû kistérség ellehetetlenül, hiszen nem
lesz olyan értelmiség, amely a térség
felzárkóztatását segítené. A koncepció
veszélyezteti azt a kormányzati szándékot,
amely az esélyegyenlõség biztosítását terem-
tené meg a köznevelési rendszerben.”
A törvény kimondja, hogy 2017. június 30-
ig nem változik a képzés szerkezete. A be-
kapcsolódó intézmények nem önállóak
lesznek, hanem tagintézmények, ami név-
változást is fog okozni. A József Attila Gim-
názium neve, Észak-hajdúsági Integrált
Szakképzõ Iskola József Attila Gimnázium
és Szakképzõ Iskola Tagintézménye lesz
majd. A gyerekeknek nem kell 2017-ig más-
hova menniük, az azonban még nem ismert,
hogy mi lesz 2017-tõl.
A Hajdú-Bihar Megyére vonatkozó fela-
datellátási, intézményhálózat-mûködtetési
és köznevelés-fejlesztési tervrõl, annak jövõ-
ben várható következményeirõl, egymásnak
adva a szót - fejtették ki gondolataikat a
képviselõk, véleményüket az alábbiakban
fogalmazva meg: 
1. A Napsugár Óvoda és Bölcsõde intéz-
ményben:
a.) 2014. szeptembertõl 20%-os csoportlét-
szám bõvítése indokolt a jogszabályi köve-
telményeknek történõ megfelelés
érdekében.
b.) A hatékony pedagógiai munka feltételei-
nek biztosítása érdekében biztosítani kell az
SNI-s gyerekek fejlesztését.
2./ A Vásárhelyi Pál Általános Iskola in-
tézményben:
a.)  A magas hátrányos helyzetû (HH) és
halmozottan hátrányos helyzetû (HHH)
tanulók aránya miatt szükséges Polgáron is
mûködtetni tovább a gimnáziumot.

2017-ig minden biztos

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

3./ József Attila Gimnázium és Szakképzõ
Iskola intézményben:
a.) Az intézmény kihasználtsági mutatója
(78 %) alapján nem indokolt a gimnázium
megszüntetése.
b.)  A JAG biztosítja a tanulási lehetõséget a
lakóhelyükön illetve annak körzetében a ma-
gas létszámú HH-s és HHH-s tanulóknak.
Az iskola hiányában csökken a térség iskolá-
zottsági mutatója, sérül az esélyegyenlõség.
c.) Közel 50%-os a szomszéd megyébõl
(leginkább Tiszaújvárosból) bejáró tanulók
száma, mely a gimnáziumi feladatellátási
hely megszûnését következtében nem fogja
megyénk másik intézményét erõsíteni.
d.) Az intézmény szakos ellátása példaér-
tékû 100%-os. A gimnáziumban költségha-
tékony oktatás folyik, mely megszüntetése
nem érdeke és célja Polgár és térségének.
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Megalakul a szociális szövetkezet, négy
pályázat indulhat a LEADER program-
ban és zöld utat kapott a PÉTEGISZ egy
egészségpályázaton való részvételre. Töb-
bek között ezekrõl is döntött a képviselõ-
testület soros, május 30-án tartott ülésén.
A tanácskozás ünnepi eseménnyel kezdõ-
dött, a képviselõ-testület nevében Tóth
József polgármester köszöntötte Szilvási
János gépkocsivezetõt, aki nemrégiben Bu-
dapesten vette át a Nemzetközi Közúti
Szállítók Egyesületének oklevelét és jelvé-
nyét, amit 3.5 millió kilométer balesetmen-
tes vezetéséért kapott. A polgármester dísz-
oklevéllel köszönte meg Szilvási János
munkáját.
Elfogadta a képviselõ-testület a Gyermek-
jóléti Szolgálat 2012. évi szakmai munkájá-
ról szóló beszámolót. A dokumentum rész-
letesen tartalmazza mind Polgár, mind a
kistérséghez tartozó településeken végzett
gyermekvédelmi tevékenységet, progra-
mokat. Néhány adat a beszámolóból Polgár
tekintetében:
Lakossági adatok 2012. december 31-én: 
Állandó lakosság száma: 8167 fõ
0-3 évesek száma: 285 fõ
4-6 évesek száma: 202 fõ
7-14 évesek száma: 665 fõ
15-18 évesek száma: 425 fõ
Gyermekek száma összesen: 1577 fõ
2012. évben a közoktatási intézményektõl
10 órás jelzés (iskolai hiányzás) 25 esetben
érkezett, 50 órás jelzés miatt 24 gyermek
esetében indult eljárás.
2012. évben nyilvántartott védelembe vett
kiskorúak száma összesen 33 fõ, a családok
száma, amelyben ezek a gyermekek élnek
22 család.   
Nyilvántartott veszélyeztetett gyermekek
száma 89, a családok száma, amelyekben
ezek a gyermekek élnek 37. A gyámhatóság
ideiglenes hatályú elhelyezéssel 2012.
évben súlyos veszélyeztetettség miatt négy
gyermeket emelt ki a családjából, nevelõ-
szülõknél történõ elhelyezéssel. 

Átvállalt feladatok, egészségprogramok
Az állam által, az önkormányzatok felé vál-
lalt adósságkonszolidáció érdekében, Pol-
gár Önkormányzata folyószámla-hitelkeret
szerzõdését rövid lejáratú, mûködési célú
hitelszerzõdésre módosítja a Polgári Taka-
rékszövetkezettel. Az Államadósság Kezelõ
Központ legkésõbb június 28-áig megál-
lapodást köt az önkormányzatokkal és azok
hitelezõivel, ezzel gondoskodik az adósság
átvállalásáról. A város esetében az állam
által történõ konszolidáció kapcsán érintett
összeg valamivel több, mint 110 millió
forint, amely 50 százaléka az adósság-
állománynak

Július 1-jétõl, Polgár vállalja a központi
ügyeleti ellátás mûködtetését. Mint ismert,
eddig az ellátást végzõ Polgári Kistérség
Többcélú Társulás június 30-án megszû-
nik, így Újtikos, Tiszagyulaháza, Görbe-
háza, és Folyás területén is a város végzi
majd az ügyeleti feladatok szervezését. 
Ezen felül a város végzi majd a jövõben a
Kistérségi Szolgáltató Központ egykori fel-
adatait, a szociális feladat-ellátások irányí-
tását - határoztak a képviselõk.
Nagyszabású, két éven keresztül tartó
egészségprogramok indulhatnak 2014 ja-
nuárjától, a testület ugyanis támogatta a
PÉTEGISZ Zrt. "Érted? Velünk! Egész-
ségre nevelõ és szemléletformáló életmód-
programok a kistérségben" elnevezésû, a
Társadalmi Megújulás Operatív Program-
hoz benyújtott (TÁMOP) pályázatát. En-
nek hosszú távú célja a lakosság egészségi
állapotának javítása, a szív- és érrendszeri,
valamint daganatos megbetegedések csök-
kentése a térségben. Polgár mellett Tisza-
dob Önkormányzata is konzorciumi part-
nere pályázatnak. Az elnyerhetõ 124 millió
forintból a két településen különféle egész-
ségfejlesztõ, egészségmegõrzõ programok,
elõadások roadshow-k, szûrések és élet-
mód tanácsadások valósulhatnak meg 2015
végéig. 

Szociális szövetkezet, LEADER pályázat
Megalakulhat a szociális szövetkezet, mely
létrehozásának lehetõségérõl még áprilisi
ülésükön határoztak a képviselõk. A májusi
tanácskozáson már konkrét alapszabály ke-
rült a testület elé, azt elfogadva pedig meg-
kezdõdhetett a szövetkezet létrehozása. A
szociális szövetkezet munkalehetõséget biz-
tosít, illetve szervez a munkanélküli tag-
jainak (ennek keretében közremûködhet
közmunka, közhasznú, valamint közcélú
munka biztosításában is), vagy külsõ
foglalkoztatóként a szociális törvény szerin-
ti intézményi foglalkoztatást biztosít tagjai
számára, illetve részükre egyéb
munkafeltételek teremtését, szociális
helyzet javítását elõsegítõ szolgáltatásokat
nyújt. Az új szervezet Polgári Csemete Szo-
ciális Szövetkezet néven kezdheti meg
mûködését, s az alapszabályban rögzített
feladatokat végezheti.
A közeljövõben ismét lehetõség nyílik az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program IV.
tengelye, azaz a LEADER Program kere-
tében támogatást igénybe venni. A kép-
viselõ-testület az eredeti elõterjesztésben
szereplõ három pályázatot egy negyedikkel
is kiegészítette azzal a feltétellel, hogy
amennyiben a LEADER csupán három pá-
lyázatot fogadhat be, úgy vagy a második,
vagy a harmadik pontban szereplõ pályázat

Pályázatok, fejlesztési tervek, munkahelyteremtés
mellõzésérõl döntenek. A négy LEADER-es
pályázat:
1. Közösségi terek fejlesztése:
Strandfürdõ területén játszótér fejlesztése.
2. Közösségépítõ rendezvények támo-
gatása:
Polgári 3-as foci rendezvény 2014 évben
történõ megrendezése.
3. Hagyományõrzésre épülõ rendezvé-
nyek támogatása:
Ady Endre Mûvelõdési Központ
BELÁHAPI rendezvényének lebonyolítása. 
4. Közösségi terek fejlesztése:
A városi temetõ korszerûsítése, fejlesztése
A pályázatokat 2013. június 17-tõl forrás-
kimerülésig, de legkésõbb 2013. augusztus
31. között lehet benyújtani, a feldolgozás és
bírálat folyamatos.
Minimális módosítással, egy új elem hoz-
záadásával támogatják a képviselõk a Haj-
dú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncep-
ciót, amely a megye hosszú távú, 2030-ig
szóló jövõképét, fejlesztési céljait mutatja
be. A város a 2014 és 2020 közti idõszak-
ban 14 projekt megvalósítását tervezte be,
melyek mintegy ötmilliárd forintot tesznek
ki. Ilyen fejlesztés például egy új, szociális
otthon építése, az oktatási intézmények, a
konyha felújítása, a strandfürdõ, úthálóza-
tok fejlesztése, vagy a szennyvízhálózat bõ-
vítése. Ez utóbbihoz a vízgazdálkodáshoz,
belvízrendezéshez emelték be a képviselõk
új elemként az ivóvízhálózat fejlesztését,
rekonstrukcióját. A Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Koncepció az egyeztetési
eljárás lezárása után, várhatóan 2013 õszén
kerül a megyei közgyûlés elé jóváhagyásra.

Eladó az ingatlan
20 százalékkal csökkentette két ingatlan és
a hozzá tartozó két garázs eladási árát a
képviselõ-testület. Az önkormányzat
tulajdonában lévõ ingatlanokat 2011-ben
hirdették meg értékesítésre, vevõ azonban
nem jelentkezett. Az eladási árakat és a
helyi ingatlan-forgalom változásait figye-
lembe véve a testület úgy döntött, csök-
kentve az ingatlanok árait, ismét meghirde-
ti azokat. 
1. A Munkácsy u. 16. szám alatti 1/1. szá-
mú 75 m2 területû önkormányzati tulajdo-
nú lakás és a lakáshoz tartozó 12 m2 tároló
helyisé bruttó 4.932.000.- Ft, a lakáshoz
tartozó 15 m2 területû garázs bruttó
448.000.- Ft. 
2. A Munkácsy u. 16. szám alatti 1/2.
számú 70 m2 területû önkormányzati tulaj-
donú lakás és a lakáshoz tartozó 12 m2

tároló helyiség bruttó 4.436.000.- Ft, a
lakáshoz tartozó 15 m2 területû garázs
bruttó 448.000.- Ft. 

FA
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Második alkalommal rendezett Retro véra-
dást a Magyar Vöröskereszt Polgári Szerve-
zete, a rendezvény idén patika nappal és
egészséggel kapcsolatos programokkal
bõvült.
Míg a szakellátó központ emeletén valódi vér
folyt, addig az épület mellett mûvérrel bekent
statiszták egy roncs autóban ültek. Ott ugya-
nis egy imitált baleset történt, amin keresztül
a szép számú közönség betekintést nyerhetett
abba, hogyan zajlik egy segélyhívás, valamint
hogy a mentõk, a tûzoltók és a rendõrök ho-
gyan kezelik, irányítják a történéseket, mentik
az életeket. 
- A mostani retro véradás valójában az
egészséggel, az egészségmegõrzéssel kap-
csolatos programok köré épül. Miért fon-
tos ez, miért nem szimplán csak egy vér-
adást szerveztek?
- A vöröskeresztnek az üzenete nem csupán a
véradás köré összpontosul, hanem tevékeny-
ségének tekinti az embereken segítést -
mondja Kiss Ilona, a Magyar Vöröskereszt
Polgári Szervezetének elnöke. Ehhez szoro-
san kapcsolódik a tûzoltók, a mentõk és a
rendõrök munkája. Szeretnénk, ha megis-
mernék ezeket az emberközeli segítségeket a
lakosság, a gyerekek. Elsõsorban ismeretter-
jesztés a célunk, ugyanakkor a kicsik legin-
kább fogékonyak arra, hogy megkedveljék
ezeket a tevékenységeket. Azt gondolom,
hogyha elérjük azt, hogy az itt lévõ közönség
gyerekek öt százalékát érdekli ez a munka, ez
a tevékenység, akkor õk hozzájárulhatnak a
jelenlegi hivatásos állomány utánpótlásához.

Retro véradás másodjára
Ezt személyes indíttatásból is mondom, mert
én magam is a vöröskereszt szervezte által
kezdtem érdeklõdni a humán tevékenység, az
egészségügy iránt, ami ma is jelen van az
életemben.  

A rendezvényen részt vett Újvárosi Andrásné
a Hajdú-Bihar megyei Vöröskereszt igaz-
gatója, valamint Oláh Miklós a Magyar Vö-
röskereszt alelnöke is.
- Az elmúlt 3-4 évben a véradó kedv sajnos
visszaesett, nyilván ennek sok összetevõje van
- mondja Oláh Miklós a Magyar Vöröskereszt
alelnöke.
Valamilyen módot kell keresni arra, hogy
kimozdítsuk ebbõl az állapotból az embereket
és a polgári rendezvény jó példa erre. Raga-
dós példa, hiszen ennek már az ország más
részeire is elment a híre, már máshol is ren-
deznek hasonló véradásokat. Ez egy roppant
jó kezdeményezés, követésre méltó példa,
akárcsak a kiszállásos véradás, hiszen tudjuk,

hogy az is innen Polgárról indult el. 
- Milyen egyéb erõfeszítések tesz még a
szervezet, hogy megmozgassa az embere-
ket? Itt jó példa erre a retro véradás, de
országosan mi a helyzet?
- Korosztály szempontjából megváltozott a
véradók összetétele. Az új véradókat, a fiatalo-
kat ma már új csatornákon lehet elérni, ehhez
próbálunk alkalmazkodni és az ifjúsági vö-
röskereszteseink a közösségi oldalakon
igyekeznek hirdetni, népszerûsíteni, toboroz-
ni. Ez az egyik módja, a másik, a személyes
megkeresés, személyes meggyõzés, amikor
meghívót, behívót küldünk egykori és talán
potenciális véradóknak. Ez persze kevés, pla-
kátozni is kell, de elmegyünk iskolákba is,
igyekszünk a fiatalokat meggyõzni. Az önkén-
teseink szívesen vállalják ezeket a feladatokat. 
A retro véradás napján, véradók és nem
véradók is részesei voltak egy magának orszá-
gos elismerést, rangot kivívó eseménynek,
aminek a szervezõk szerint természetes, hogy
lesz folytatása. 

FA

Akcióban a mentést végzõk

Aki a virágot szereti…. sokszor a másét is
hazaviszi. Legalább is 17 tövet. Történt
ugyanis, hogy a városközpont szerves
részét képezõ növénytelepítés, parkosítás
során, a kiültetett virágok közül 17-nek
lába.. gyökere kelt. Tóth József polgár-
mester nem is ment el szó nélkül a dolog
mellett, a testületi-ülésen azt mondta,
öröm számára, hogy sokan szeretik a
virágot, de ha valaki virághiányban szen-
ved, szóljon neki, ígéri, találnak meg-
oldást a dologra, csak ne a már kiültetett
növényeket vigye el. Hozzátette még azt
is, megkezdõdött a városközponti térfi-
gyelõ rendszer kiépítése, ami alapján
könnyen beazonosíthatóvá válhatnak a
kárt tevõk, akinek, vagy akiknek kiléte
nem lesz elhallgatva a városlakók elõtt. 

Parkosítás 

Épül a hivatal, zöldül a tér

87-szer a föld körül
Szilvási János kamionsofõr, ha csupán az
egyenlítõ vonalán fuvarozott volna az
elmúlt 27 évben, 87 és félszer kerülte volna
meg a földet, ami annyit jelent, hogy három
és félmillió kilométert vezetett le. Tegyük
hozzá: balesetmentesen. De Szilvási János
nem körbe-körbe utazott, hanem mond-
hatni bejárta a világ minden zegét-zugát.
Hozta, vitte az árut, vigyázott a rá bízott
értékekre, magára, kamionjára és a többi

közlekedõre. Pontossága, megbízhatósága
fogalommá vált a szakmában. A Nemzet-
közi Közúti Szállítók Egyesülete ezért - és
a 3.5 millió balesetmentes kilométert -
kitüntetésben részesítette. 
- Hálát adok az istennek, hogy idáig elju-
tottam - mondta meghatódva Szilvási
János. - Sokat köszönhetek a családomnak
- akiktõl sajnos sok idõt elvett a munkám -
hogy támogattak és mindvégig mellettem
álltak. Nélkülük most nem ünnepelhetnék.  
Szilvási János 1973-ban kezdett el dolgoz-
ni, azóta mindössze négy munkahelye volt
és mindenhol fuvarozással foglalkozott. Ma
már családi vállalkozásukban dolgozik,
vezeti saját kamionját. És hogy hány kilo-
métert tervez még levezetni? Amíg egészség
van - mondja. A modern technika világában
egy kamionból már nem hiányozhat a GPS.
Szilvási János is magával viszi minden út-
jára, csak úgy, mint a kisebb rekesznyi
térképét. Ami azt a célt szolgálja, hogy min-
den úti cél beírása után a térképen ellenõrizi
le a navigációs rendszert.

Szilvási János átveszi a díszoklevelet
Tóth József polgármestertõl
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A nyár veszélyei
védelem a második oltás után 10-14 nappal
alakul ki. 
A védõoltáson túl más megelõzési módok is
fontosak, például a megfelelõ ruházat és a

rovarriasztó spray, melyek használatával ki-
védhetõ a vérszívók támadása. Tévhit, hogy
csak az erdõben találkozhatunk kullanccsal:
igazi élõhelye a talaj-közeli növényzet, így
akár a kertünkben is elõfordulhatnak. Ezért
ha otthon a kertben napozunk, piknikezünk,
vagy akár egy parkban sétálunk, akkor is ala-
posan nézzük át magunkat. Emellett ruhá-
zatunkat is alaposan rázzuk ki és nézzük át.
A kullancsokat közvetlenül a csípés után a
legkönnyebb eltávolítani. Ehhez bármilyen
csipesz vagy a patikában kapható kullancs-
kiszedõ kanál is alkalmas eszköz. Semmiképp
ne használjunk krémet, vagy alkoholt, ne pró-
báljuk meg tekergetéssel kiszedni vagy kipisz-
kálni, hiszen a kullancs megsérülhet, össze-
nyomásával könnyen a szervezetünkbe kerül-
het a benne található fertõzõ anyag. A csípés
helyén keletkezõ apró bõrpír természetes
reakció. Ha azonban a csípést követõen egyre
növekedõ, középen fehér, széli részein piros

A napsütés, a hajnali pára és az egyre kelle-
mesebb hõmérséklet, kedvezõ feltételeket
nyújt a kullancsok szaporodásához. Ezért
már most gondoskodnunk kell egy-egy ki-
rándulás elõtt a kullancsok elleni védelem-
rõl, és a túrából hazaérve nem árt, ha alapo-
san átnézzük magunkat.
A kullancsok által terjesztett agyhártyagyul-
ladás ellen kiváló védelmet nyújt a védõoltás,
de a Lyme kórt csak a megfelelõ megelõzés-
sel tudjuk elkerülni. A kullancsok által ter-
jesztett betegségek akár súlyos kimenetelûek
is lehetnek, ezért nagyon fontos, hogy a véde-
lemre és a megelõzésre egyaránt nagy hang-
súlyt fektessünk. Egyik leghatásosabb mód-
szer a kullancsok által terjesztett betegségek
ellen a védõoltás, mely már egy éves kor felet-
ti gyermekeknek is adható. A védõoltás két
alapoltásból, majd emlékeztetõ oltásokból áll,
és ajánlatos a kullancsszezon elõtt, õsszel
megkezdeni az oltási sorozatot, mivel a biztos

folt jelentkezik, mely rossz közérzettel,
hányással, gyengeséggel is társulhat, azonnal
forduljunk orvoshoz, hiszen ezek a Lyme kór
tünetei. A vírusos agyhártyagyulladás tünetei
- a tarkómerevség, magas láz, fejfájás és
rosszullét - a fertõzött csípést követõen rö-
videbb idõn belül - 7-21 nap múlva jelentkez-
nek, és a betegség idegbénulással is járhat.
Elõfordulása évszaktól függ, leggyakrabban
április-május, és augusztus-szeptember hó-
napokban jelentenek eseteket. Mindkét be-
tegség gyógyítható, ha idõben megkezdik a
gyógykezelést.
A kullancscsípés ellen számtalan módszerrel
lehet védekezni. Ha szellõs ruhában, sapká-
ban megyünk kirándulni, a nadrág szárát és a
pulóverünk derekát betûrjük, azzal megaka-
dályozhatjuk, hogy a kullancsok a ruhánk alá
jussanak. Ha rovarriasztó spray-vel befújjuk a
ruhánkat a nyakunknál, csuklónknál, bo-
kánknál és derekunknál, azzal is fokozzuk a
védelmet. A spray használatát azonban cél-
szerû 3-4 óránként megismételni. Hatásos
védelem a védõoltás is, de ezt kiegészítik az
egyéb védekezési módok és a bõrfelület ala-
pos átvizsgálása.
A kullancs szakszerû eltávolítása:
A kullancsot injekciós tûvel kell kipöccinteni a
bõrbõl. A kifejlett kullancsok veszélytelen
eltávolításra született a mindenki által embe-
ren és kedvenc állaton egyaránt alkalmazható,
egyszer használatos, orvostechnikai eszköz, a
kullancseltávolító kanál. Az eszköz országsz-
erte kapható az állatpatikákban, gazdaboltok-
ban és a gyógyszertárakban.

(forrás: egeszsegtukor.hu

A tavaszi pollenszezon csúcsidõszaká-
ban vagyunk, országszerte egyszerre
tíznél is több allergén van jelen a leve-
gõben tüneteket okozó mennyiségben -
közölte az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ).
Az Országos Környezet-egészségügyi
Intézet Aerobiológiai Monitorozási Háló-
zatának adatai szerint a hét elején tovább
erõsödött a pollenterhelés. A tölgy pollen-
je a magas szintet érte el, de a platán, a
nyír, a fûz, a ciprus- és tiszafafélék, a
bükk és a dió virágporát is közepes,
vagyis tüneteket okozó mennyiségben
észlelték. Alacsony, tüneteket nem okozó
mennyiségben jelen voltak még a vad-
gesztenye, a kõris, a fenyõfélék, a juhar, a
gyertyán, a nyár, valamint már a pázsit-
fûfélék pollenszemei is. Az ÁNTSZ
kiemelte, hogy az allergiások az orvosuk
által javasolt gyógyszerek szedése mellett
enyhíthetnek tüneteiken, ha ilyen idõsza-
kban a szokásosnál sûrûbben mosnak
hajat, cserélnek ágynemût, gyakrabban
porszívózzák lakásukat, cipõjüket na-
ponta áttörlik. Érdemes elkerülni a ruhák
szabadban történõ szárítását, emellett
nem tanácsos utazás közben lehúzni a
gépjármû ablakát. Az ÁNTSZ felhívta a
figyelmet továbbá az Országos Környe-
zet-egészségügyi Intézet pollennapló
szolgáltatására (https://www.pollendi-
ary.com/Phd/hu/start), ahol egyénre
szabott tanácsokkal is szolgálnak az
allergiásoknak.

Pollenek
szezonja

Amit érdemes tudni: a chip-rõl
A múlt havi számban már volt szó a ku-
tyák mikrochip-es megjelölésérõl, azon-
ban még mindig vannak olyan gazdik,
akik nincsenek tisztában azzal, hogy mire
is jó ez, illetve hogy hogyan történik ma-
ga a beavatkozás.
A chip méretét és alakját tekintve egy rizs-
szemhez hasonlítható, amely egy vastag in-
jekciós tûbe töltve és egy fecskendõhöz
csatlakoztatva ugyanúgy szúrható be az ál-
lat bõre alá (egyezményesen mindig a nyak
bal oldalára szúrják és nem a kutya fülébe,
mint ahogy sokan hiszik!), mint egy védõ-
oltás, nem okoz sokkal nagyobb fájdalmat
attól. Ezt követõen ez a picike chip megta-
pad a bõr alatti kötõszövetben és az állat
egész életében ott is marad. Minden chip-
ben kódolva van egy 15 jegyû szám, amely
azonosítani fogja az állatot, akár egy sze-
mélyi szám. Két egyforma chipszám nem
létezik! Ezt a számot az állatorvos bevezeti
az oltási könyvbe, majd regisztrálja egy
országos nyilvántartó adatbázisba, amely-

ben az eb adatai illetve a tulajdonos
elérhetõsége megtalálható lesz. Ez azért jó,
mert ha egy kóborló kutyának egy chiple-
olvasó készülékkel leolvassák (állatorvos,
közterület felügyelõ, menhely, ebrendészeti
telep) a számát, akkor az adatbázisból ki-
derül, hogy ki az állat tulajdonosa és így
hazakerülhet az eredeti gazdájához, nem
szállítják be az ebrendészeti telepre és nem
kerül végleges elaltatásra két hét után, ha-
csak nem jelentkezik az gazdája, vagy nem
fogadja örökbe valaki más. Akkor is jó szol-
gálatot tesz a chip, ha egy állatot eltulaj-
donítanak, hiszen egy állatorvosi vizsgálat
vagy veszettségoltás alkalmával kiderülhet,
hogy a jogos tulajdonos egy másik szemé-
ly. Végeredményben a chip egy egyedi azo-
nosító, ahogyan az emberek esetében a
személyi szám, ezen a számon van nyilván-
tartva a kutya az országos adatbázisban
minden adatával együtt.

Dr. Nagy Zsófia 
állatorvos
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Május 18-án megkezdõdött a strandsze-
zon, az idõjárás azonban egyelõre nem
engedi a víz közelébe a strandolni vá-
gyókat. A belépõjegyek áraiban, ebben a
szezonban 4-5 százalékos áremelést
hajtottak végre, de ezt, különbözõ ked-
vezményekkel igyekeznek kompenzálni.
- próbálunk olyan új kedvezményeket ad-
ni a vendégeknek, amelyek ezt egy kicsit
enyhítik, ilyen az egyik, a polgáriaknak
szóló fürdõkártya mondja Mészáros
László a fürdõ vezetõje. - Ez egy 10 alka-
lomra szóló bérlet, mindössze hétezer fo-
rintba kerül és bármelyik napon felhasz-
nálható. A vásárlásnak egy feltétele van,
hogy a vendég állandó polgári lakcímmel
bejelentett lakos legyen. Ezzel akár egy 50
százalékos megtakarítás is elérhetõvé vá-
lik. Egy belépõcsomag összeállításával a
családoknak is kedvezni szeretnénk, két
szülõ és két gyerek 30 százalékos kedvez-
ménnyel vásárolhatja meg a belépõjegye-
ket. Változás történt a csoportos jegyek
terén is, a korábbi 25 fõrõl 12 fõre csök-
kentettük a létszámot. Plusz szolgáltatás-
ként szeretnénk még a szaunát üzembe
helyezni a több vendég által látogatott na-
pokon, pénteken és szombaton, illetve a
konditermet is használhatnák majd a
vendégek. 
A közeljövõ terveirõl, fejlesztéseirõl szól-
va Mészáros László elmondta: reményeik
szerint a következõ szezonra már megva-
lósulhat egy komoly játszótér kialakítása a
strandfürdõ területén. És lesz még egy új-
donság a szezonban, minden hónap má-
sodik péntekén ugyanis hosszabbított
nyitva tartással, különbözõ szórakoztató
programokkal éjfélig várják majd az éj-
szakai fürdõzés szerelmeseit. A kemping
területén is folyik egy fejlesztés, ott egy
120 négyzetméteres szabadtéri filagória
készül, amely hangulatos környezetet te-
remt majd akár civil szervezetek akár is-
kolák, cégek számára, a szabadidõ kelle-
mes szabadtéri eltöltéséhez. 
A strandfürdõ és a kemping mellett az
idegenforgalom harmadik szegmense a
Fónyód-ligeti üdülõ.

Kedvezmények, új programok a Strandfürdõn
- Azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt évekhez
hasonlóan a júliusi és augusztusi úgyn-
evezett csúcsszezonnal az idén sem lesz
gond, hiszen már most rengeteg elõ-

foglalás van. A gyermeküdülõ részbe is
vannak már foglalások, de oda, csoportok
részére továbbra is rendelkeznünk még
szabad kapacitással.

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!

2013. évi szolgáltatási díjai
Érvényes: 2013. május 18 - szeptember 1.

Nyitva tartás: naponta 9.00-19.00-ig.

hétfõtõl  - péntekig szombat, vasárnap, ünnepnap
9 órától 15 órától 9 órától 15 órától

Felnõtt belépõ: 1150 Ft/ fõ 850 Ft/fõ 1300 Ft/fõ 950 Ft/fõ
Nyugdíjas-diák belépõ: 850 Ft/ fõ 650 Ft/fõ 950 Ft/fõ 750 Ft/fõ
Gyermek belépõ (3-14 év): 650 Ft/fõ 450 Ft/fõ 750 Ft/fõ 550 Ft/fõ
Polgár fürdõkártya 10 belépésre 7.000 Ft/fõ
állandó lakcímet igazoló igazolvány felmutatása ellenében.
Felnõtt bérlet (7 alkalmas): 5.900 Ft
Nyugdíjas-diák bérlet (7 alkalmas) 4.800 Ft
Gyermek bérlet (3-14 év , 7 alkalmas) 3.700 Ft
Csoportos belépõ ( 12 fõ felett): 800 Ft/fõ 900 Ft/fõ
Családi jegy: (2 fõ felnõtt, 2 fõ gyermek) 3.200 Ft 3.600 Ft
Horgász felnõtt jegy: 1.000 Ft/fõ + belépõ
Horgász gyermek jegy: 500 Ft/fõ + belépõ
Szauna és konditerem (péntek - vasárnap:  14.00 - 18.00) 600 Ft/fõ
Kabinjegy: 600 Ft/db
Kabinkulcs betétdíj: 400 Ft/db

VÁROSI STRANDFÜRDÕ

A HOMOKFOCI ÉS AZ ASZFALTOS PÁLYÁK HASZNÁLATÁT A BELÉPÕJEGY ÁRA TARTALMAZZA. MÛFÜVES PÁLYA
BÉRLETI DÍJA: 5.500 Ft/óra. A fenti árak az ÁFA-t  (27%) tartalmazzák.

ERZSÉBET UTALVÁNY ÉS SZÉCHENYI PIHENÕKÁRTYA ELFOGADÓHELY!
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Minden település, minden intézmény ke-
resi múltjának azon pontjait, melyekre
büszke lehet, melyek alkalmasak egy helyi
kötõdésû példakép felmutatására.
Városunknak nem voltak koszorús költõi,
híres hadvezérei, világverõ bajnokai. Vá-
rosunk múltjában kutatva bukkanhatunk
rá Vásárhelyi Pál nevére, aki a magyar
kultúrtörténetben a reformkori "második"

vonal jeles tagjaként vívott ki megbecsü-
lést magának…" 
Vásárhelyi Pál és társai olyan korban
éltek, amikor tudásuk legjavát nyújtva a
"vadvíz országból" civilizálódó országot
teremthettek. Ekkor a nagy kérdésekben,
- mint például a Tisza és mellékfolyóinak
átfogó szabályozása -nemzeti egyetértés

volt. Bár sokan és sokféleképpen kritizál-
ták Vásárhelyi terveit, de egy dolgot a
politikai, gazdasági és tudományos köz-
életben senki sem tett kérdésessé: a hazai
folyókat szabályozni kell! A módszert vi-
tatták, de az alapkérdést nem. 
Vásárhelyi Pál sorsa az úttörõk sorsát is
példázza. Azt, hogy idõnként nagy ellen-
állással szemben kell létrehozni olyan mû-

veket, amelyek aztán évszázadokon át
megmaradnak, és alapvetõ változásokat
hoznak az ott élõ emberek életében.
Vásárhelyi Pál ilyen mûvet, ilyen értéket
hozott létre.
Munkásságának legnagyobb mozzanata a
Tisza-szabályozás terveinek megalkotása
volt, amelyre 1845-ben kapta a megbí-

zást. E nagy munkába fektette egész lel-
kesedését és tudását. A kivitelezõ tárgya-
láson - melyet 1846-ban a polgári Város-
háza épületében tartottak - már nem tu-
dott részt venni. 1846. április 8-án a Ti-
szavölgyi Társulat választmányi ülésén
térképekkel a kezében érte a halál.
Az utókor érezte, hogy adóznia kell a fo-
lyó szabályozásában kiemelkedõ munkát

végzõ személyek emlékének, ezért adták
át 1969-ben a Tiszadobon készült Vásár-
helyi emlékmûvet. 
Vásárhelyi Pál a reformkor kiemelkedõ
egyénisége, neve Széchenyié mellett az or-
szág modernizálásának jelképe lett, nevét
viseli a Tisza völgyét érintõ vidékfejlesz-
tési, árvízvédelmi és környezetvédelmi
komplex program is. Iskolánk 1989. szep-
tember 1-jén vette fel Vásárhelyi Pál nevét.
A névadó kötelez. Elmúlnak vagy hatásta-
lanná válnak az idõ múlásával a példa-
képek? Az igaziak, akik egy eszméért küz-
denek, vagy szilárd hit vezérli õket, aligha.
Már hagyomány, hogy iskolánkban min-
den évben megrendezzük a Vásárhelyi He-
tet, ezzel is tisztelgünk névadónk elõtt.
Szellemiségét õrizzük és átadjuk évrõl-
évre azoknak, akik Vásárhelyi Pál munkás-
ságát ismerve, példaképül választják õt.
,,Legyetek hû magyarok tettel, nem pusz-
ta szóval, áldozati készséggel és nem ol-
csó fitogtatással" - írta Széchenyi. A Vá-
sárhelyi Hét programja lehetõséget bizto-
sított diákjaink számára szellemi, kultu-
rális, mûvészeti sport és ügyességi meg-
mérettetésre, szórakozásra, a szabadidõ
értelmes és kellemes eltöltésére. A szerve-
zõmunkában minden pedagógus, a prog-
ramokban szinte minden gyermek részt
vett. A délutáni rendezvényeken és verse-
nyeken az osztályok lázas izgalommal
gyûjtötték a pontokat, hogy esélyesek le-
gyenek a fõdíj elnyerésére. Bízom abban,
hogy e programmal gazdagabbak lettünk.
A szervezõk és résztvevõk munkáját, tá-
mogatóink felajánlásait és segítségét az
iskola vezetése nevében megköszönöm.

Dr. Faragóné Béres Edit
igazgató

Vásárhelyi Hét az általános iskolában

Vásárhelyi hírek
A Vásárhelyi Pál Általános Iskola diákjai, verssel, dallal, tánccal köszöntötték az
édesanyákat.

Ballagás és köszöntés

A Vásárhelyi Pál Általános Iskolában június 15-én, szombaton 9 órakor tartják a
ballagási ünnepséget. Ezt megelõzõen, június 5-én, a hagyományokhoz híven,
köszöntötték azokat a tanulókat és szüleiket és a felkészítõ tanárokat, akik a
2012/2013-as tanévben megrendezett versenyeken, vetélkedõkön kiemelkedõen
szerepeltek.
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A könyvtár programjai között minden évben
kiemelkedõ szerepet kap a Méliusz Juhász Péter
Könyvtár által meghirdetett Barátunk a könyv
olvasónapló pályázaton való részvétel. 
A lelkes naplókészítõ csapatok vidám zsongása tölti
meg ez idõ alatt a könyvtárat. Számos könyv kerül fel-
dolgozásra  mire elkészülnek a "remekmûvek". Az idén
a megadott szépirodalomhoz kapcsolódó feladatok
mellett többek között elképzelhették a gyerekek, hogy
milyen felnõttek lennének; szólásokat és közmondá-
sokat ismertek fel; információkat gyûjtöttek országunk
néhány nevezetes épületérõl;  érdekes gombafajtákat
azonosítottak. Kiváló alkalom ez arra, hogy a könyvek
tényleg a barátjukká váljanak. A feszített tempóban
készülõ naplók kifárasztották a résztvevõket, ám min-
denki feloldódhatott egy jó hangulatú délutáni záró-
zsúron. Szerény vendéglátás mellett együtt örültek
egymás versének, és felidézhették a számukra legér-
dekesebb feladatokat. A kitartó munkának köszön-
hetõen nyolc olvasónaplóval vehettünk részt a megyei
pályázaton, ahol több mint száz napló volt versenyben.
A várva-várt ünnepélyes eredményhirdetésen 2013.
június 1-jén, a Debreceni Mûvelõdési Központban, 3
csapat munkáját díjazták. "A fantasztikus kettes":
Kondás Tímea és Struba Olivér 3.c (23.); "Jégmada-
rak": Pallagi Frida és Sereg Kamilla 4.b (10.); "Olvasó
sünik": Hornyák Kinga és Szakácsi Noémi 4.a (9.). A
megérdemelt jutalom mellett megismerték Vig Balázs
kortárs írót, és a Fõnix Gyermekszínpad elõadásában
láthatták Janikovszky Éva örök érvényû klasszikusát, a
Kire ütött ez a gyerek? címû alkotását. 
Gratulálok a csapatoknak a szép eredményekért, és a
kitartó munkájukért!

Ferenczné Fajta Mária
könyvtáros

Könyvbarátok

A gyerekek mindig igazat mondanak
"-Na nézd meg fõnökasszony! Elkészültek az
olvasónaplók."- mutatta büszkén a könyvtáros
kolléganõm. Érdeklõdve vettem a kezembe a
több kilót nyomó munkafüzeteket. Miközben
átlapoztam õket, láttam benne meglepõen
szép rajzokat, különleges technikák alkalma-
zásával, láttam kreatív, ötletes, igazán jó fela-
datmegoldásokat. Aztán egy érdekes feladatra
lettem figyelmes. Fogalmazást kellett írni ar-
ról, hogy milyen lehet felnõttnek lenni? Mi-
lyen elõnyei, és hátrányai lehetnek a felnõtt
életnek? Elolvastam az elsõt, majd a másodi-
kat, harmadikat, és megmondom õszintén,
hogy egyre jobban csak erre tudtam koncent-
rálni. Hogy miért? Azt hiszem, elég jól is-
merem a gyermeki gondolkodást, mégis szinte

megdöbbentett az az érettség, ahogyan a
gyerekek írtak errõl a témáról. Ott van benne
a gyermeki naivság, de ugyanakkor az, hogy
milyen komolyan szemlélik és élik meg a fel-
nõttek világát a családon keresztül. Kibuknak
azok a problémák, amik az egész mai magyar
társadalmat realizálják, ugyanakkor egészsé-
ges vágy fogalmazódik meg a leírásokban ar-
ról, hogy milyen lehet a tökéletes világ!
Ezért szeretnék idézni egy-két mondatot a
gyerekek alkotásaiból.
…" Ha én felnõtt volnék, lenne egy új munka-
helyem, ahol sok pénzt keresnék. Vennék belõle
sok-sok könyvet, mert olvasni jó! Vennék
belõle sok játékot azoknak a gyerekeknek, akik
szegények." …"Ha én felnõtt volnék, bankos,
vagy inkább boltos lennék. Bankos azért, mert
otthon is szeretek a társasjátékokban bankos
lenni. Boltos azért, mert szeretem az embereket
kiszolgálni. De szeretnék még rendõr és sza-
kács lenni. Rendõr azért, mert szeretek nyo-
mozni, és kutyákkal dolgozni, szakács azért,
mert szeretek fõzni, sütni. De még könyvtáros is
szeretnék lenni azért, mert szeretem a köny-
veket!"… "Hogyha én felnõtt volnék, nem sze-
retnék haragot, vagy veszekedést, hogy az em-
berek ne legyenek haragban. Nem szeretném,
hogy háború lenne, mert akkor az emberek
haragban lennének. Nem szeretném, ha szen-
nyeznék a természetet, mert az károsíthatja az
élõlények szervezetét. Nem szeretném, hogy
éhezõ gyerekek éljenek a világon, pedig sok
ember támogathatná õket. Nem szeretném,
hogy az emberek állatokat öljenek, de fõleg
azok ne öljék meg õket, akiknek nincs rá

engedélyük."…"Ha én felnõtt volnék, sokat
kéne dolgozni, anyát és apát kéne gondozni.
Én attól is félnék, hogy kikapcsolják a vil-
lanyt."… "Ha én felnõtt volnék, mindenkinek
adnék munkát, hogy mindenkinek legyen
pénze. Ha én felnõtt volnék, orvos lennék, min-
den beteg gyereket, felnõttet meggyógyítanék.
Feltalálnám a hosszú élet titkát, s elmonda-
nám mindenkinek a világon. A felnõttnek nem
mindig jó. Mindennap munkába kell menniük,
akkor is, ha fáradtak, vagy nincs kedvük hoz-
zá. Kevés idejük van az alvásra, pihenésre, sok-
szor hétvégén is dolgoznak, és mégis kevés a
pénzük. Minden hónapban csekkeket kapnak,
amiket be kell fizetni, és azt mondják: - Erre
megy el az összes pénzünk! A felnõtteknek
magukat kell megvédeni, rájuk már nem vigyáz
senki."
Ezeket a sorokat magyar gyerekek, polgári
gyerekek írták. A leírt szavak önmagukért
beszélnek. Én csak egy gondolatot fûznék
hozzá: 
" Minden felnõtt volt egyszer gyerek,

s felnõ majd az új gyerek sereg.
Többet, jobban törõdjetek velünk,
mert eljön majd a nap, amikor mi is fel-
növünk.
Ha nem neveltek jól, akkor majd rosszabbak
leszünk."

/Bródy János - dalszöveg/

Radics Zoltánné
intézményvezetõ

Ady Endre
Mûvelõdési Központ és Könyvtár

Tavaszi nyugdíjas találkozó
A TVK-s Nyugdíjasok Klubja évente általában két alka-
lommal rendez olyan egész napos összejövetelt, ahol
a közös fõzés mellett alkalom nyílik a baráti beszél-
getésekre, a gondok-bajok megvitatására, az
egyesületi élet megbeszélésére és természetesen a
közös kikapcsolódásra, szórakozásra. 
A tavaszi találkozó idõpontja május 24-ére esett, a
házigazda szerepét ezúttal Juhász Anna töltötte be. A ház
és az udvar egy hangyabolyhoz volt hasonlítható, az
egykori TVK-sok egy percre sem álltak meg. Volt aki a
vendégeket fogadta, volt aki azok jó hangulatáról gon-
doskodott a házi fõzet folyamatos kínálásával. A hölgyek
terítettek, készültek az estebéd elfogyasztásához, ami
akkor még az udvaron álló üstben rotyogott. Babgulyás
volt a menü, amit friss, finom házi készítésû sütemények
követtek.  
- Nyugdíjas barátaink igénylik, hogy évente kétszer nagy-
obb fõzést rendezzünk – mondja Sánta József a Polgári
TVK-s Nyugdíjasok Klubjának elnöke. Mindig közösen dön-
tjük el, hogy mi lesz a menü. Van, amikor pörköltet, vagy
toroskáposztát fõzünk, most babgulyást. 
A 187 tagot számláló klubot a TVK Borostyán Alapítványa
évente fejenként 3500 forinttal támogatja. Ebbõl különféle
programokat, kirándulásokat szokott rendezni.
- Most úgy döntöttünk, hogy idén a helyi strandra

megyünk. Ez azért nagyon jó, mert mindenki akkor jön ki,
amikor akar, akkor megy, amikor kedve tartja. Nem
vagyunk idõhöz, buszhoz kötve. 
Idõközben a szintén jó hangulatért felelõs Tiszavirág
Citerazenekar nagyobb hangerõre kapcsolva húzta a
vendégek nótáját. 
- Örülök, hogy ilyen összetartó közösség a miénk. Nem
csak ilyenkor, fõzés alkalmával találkozunk. Segítünk is
egymáson, ha munka adódik valakinél, mondjuk a kert-
ben, de ha kell, segítünk szenet, fát, behordani, vagy
ápoljuk, látogatjuk, ha beteg valamelyik társunk.
Mindnyájan érezzük, hogy tartozunk valahova.  

A jó hangulat elmaradhatatlan kelléke a találkozóknak
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A középmezõnyben végezve
A sorsolás viszontagságos május hozott szá-
munkra, hiszen a mérkõzések túlnyomó
részét idegenben kellett megküzdeni a játé-
kosainknak. A szezon hátralévõ hét mérkõ-
zésébõl ötöt idegenben játszottunk, ehhez,
még ha hozzá tesszük, hogy négy idegenbeli
csatánk egymás után 10 nap leforgása alatt
kellett megvívni, hát nem voltak könnyû
helyzetben a játékosaink, annak tükrében
pláne, hogy a kedvezõ pozíciónkat megtart-
suk, esetleg a dobogóra is kerüljünk.
Ritka hazai mérkõzéseink egyike a nem túl
szimpatikus Monostorpályi együttese ellen
volt, ahol küzdelmes mérkõzésen sikerült itt-
hon tartani a három pontot, három szép talá-
latot szerezve. 
Egymást követõen négy kirándulás követke-
zett, mindenhol tisztes helytállással, az ellen-
felek elismerése mellett vagy ellenére, egyéb
külsõ körülmények nem nagyon akarták,
hogy több pontot szerezzünk. Szoros mér-
kõzéseken tisztesen helytállva szenvedtünk
egygólos vereségeket, illetve egy gyõzelmet.

Ritka hazai mérkõzéseink egyikén a Téglás
ellen biztos 2 gólos vezetés után, a kicsit csa-

lódást okozó döntetlennel zárult, ezzel az
eredménnyel az is eldõlt, hogy titkos vágyink,
a dobogós helyezést már nem érhetjük el. Így
az utolsó mérkõzésre, amely villanyfényben
zajlott, már tét nélkül játszhattuk le, a szép
szezonzárás reményében, megismételve a
múlt heti eredményt 2-2-es döntetlennel bú-
csúztunk az évadtól, a középmezõny felsõ
régiójában végezve a 7. helyen. A tavaszi mér-
kõzéseken elért eredményeinknek köszön-
hetõen tisztességes helyezést ért el a csapat. 
Ezúton is köszönjük szurkolóink és támo-
gatóink egész éves buzdítását, az önkor-
mányzat és a képviselõ-testület anyagi és
egyéb jellegû támogatását, melyet az egyesü-
let az elõzetesen elvárt helyezés teljesítésével
próbálta megszolgálni. 
Az utánpótlás csapatok bajnoki szereplése
mellett a Bozsik programban szereplõ kor-
osztályoknak szerveztünk Polgáron a leg-
kisebbeknek, 4 településrõl 8 csapat rész-
vételével a strandfürdõn, mûfüves pályánkon.
A futballpalántáknak az elismerések mellett a
játék és a sport szeretetét próbáltuk még job-
ban erõsíteni.

Mészáros László
elnök
PVSE

Eredményhirdetés a Polgári Lurkó kupán

Régi idõk focistái
Hogy volt, hogy nem volt, egyszer csak
volt egy gondolat: mi lenne, ha baráti
találkozót szerveznének a "régi idõk fo-
cistái"? Azok, akik az elmúlt 40 évben
valamilyen kapcsolatban álltak a polgári
labdarúgással? A gondolatot tettek követ-
ték, összeállt az ad-hoc szervezõbi-
zottság, melynek élére Polonkai Gábor
egykori sportelnök állt. 
Teltek, múltak a napok, a posta vitte a
meghívókat, a visszajelzések is érkeztek
szép számmal. A találkozó idõpontját
május 24-ére tûzték ki. És hogy hova? A
szervezõknek nem okozott nagy fejtörést a
helyszín kiválasztása - innen indultunk és
mindig ide érkeztünk - mondta Polonkai
Gábor - ez volt a törzshelyünk! - így nem
is jöhetett más helyszín szóba, mint a
Kongó Sörözõ. Ahogy a "régi öregek"
folyamatosan érkeztek, úgy fokozódott a
hangerõ, a nevetés, az egymás üdvözlése.
Te is itt vagy? Úristen, mikor találkoztunk
utoljára? Emlékszel erre és erre a mecc-
sre? Mi van most veled? 
Olyannak tûnt az egymás üdvözlése, mikor
millió emlékgejzír egy helyiségbe koncen-
trálódva tör a felszínre. Elõkerültek a régi
fényképek, az "öregfiúk" látva egykori
önmagukat, újabb és újabb emlékeket húz-
tak elõ az emberi elme fiókjainak a
mélyérõl. Edzõk, elnökök, csatárok,
söprögetõk, kapusok, gyúrók, egyszóval
mindenki ott volt, akinek az elmúlt 40
évben köze volt a polgári focihoz. 

A vendégeket Polonkai Gábor köszöntötte,
aki elmondta, a polgári labdarúgás
történetében ez az elsõ ilyen találkozó,
amelybõl remények szerint hagyomány
lesz, ha nem is évente. Az egykori sportel-
nök hozzátette: az 1905-ben, Piac néven
megalakult egykori polgári csapat leg-
idõsebb, még ma is élõ focistája nem más,
mint Tállai Balázs bácsi, aki most 89 éves. 
A rövid köszöntõt követõen Tóth József
polgármester üdvözölte a jelenlévõket,
röviden ismertetve az önkormányzat cél-
jait, terveit a sport kapcsán. A labdarúgás
jelenlegi helyzetébe Mészáros László, a
PVSE elnöke nyújtott betekintést a régi
idõk focistáinak, szólva többek között az
utánpótlás nehézségeirõl is. A találkozó
ezután az estebéd elfogyasztásával és
beszélgetéssel zárult. Hogy mikor? Azt
már csak a "régi idõk focistái" tudnák meg-
mondani.

FA

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy
a Polgár, Kiss E. u. 3/B fsz. 2. sz. alatti

irodámat áthelyeztem Polgár,
Hõsök u. 24. I/3. sz. alá (buszmegállói

butiksor fölötti irodahelyiség).
Ügyfélfogadásomat az új címen

2013. június 10-tõl kezdem meg.

Dr. Baranya György
Tel.: 20/979-1478
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Várostörténeti vetélkedõ
Kedvcsinálóként néhány gondolat az eddigi
megfejtésekrõl: ezidáig 10 versenyzõ
(magánszemély és csapat) küldte el a meg-
fejtéseket. Úgy tûnik, a versenyzõk maxi-
málisan felkészültek a megmérettetésre,
ismerik városunk múltját, történelmi ese-
ményeit, hiszen a 10 beérkezett pályázatból
mindössze egy csapat vétett egyetlen hibát,
a többiek megfejtése hibátlan. Talán, ha az
egyik csapat nem látná nagyon "lilában" a
kérdéseket, az övék is hibátlan lett volna!
Még lehet javítani (ha mások hibáznak),
kalandra fel, íme a következõ 10 kérdés!
21. - A falu 1925-29 között épült fel.
1944-ben pedig Szabolcs vármegye tör-
vényhatósági közgyûlése kimondta: "…
telepnek, önálló községgé alakításához,
úgymint ahhoz 375/1939 Kgy. számú
határozatával már egy ízben hozzájá-
rult, elõbbeni álláspontját fenntartja."
Milyen község megalapításáról intézke-
dett a vármegyei közgyûlés okirata?
1. Ekkor alakult meg - a polgári határból
leválasztva - Gyulaháza község.
2. Ez a község a Polgártól nyugatra esõ
végeken megalakuló Újszentmargita volt.
3. A böszörmény irányában létrehozott
Görbeházáról szól ez a vármegyei határozat.
22. - A Nagyatádi-féle földreform követ-
keztében kialakítottak egy telepes közsé-

get, szintén Polgár kül-birtokainak fel-
használásával, 1939-ben. Ez a telepes
község…
1. … Újszentmargita volt.
2. …Újtikos néven lett önálló.
3. … nem volt más, mint a mai Folyás.
23. - Hol található Polgár legrégebben
lakott dombja?
1. Basatanya
2. Csõszhalom
3. Selypes-köz
24. - Hány lakosa volt Polgár legrégeb-
ben lakott településének?
1. kb.50
2. kb.260-300
3. kb.2000
25. - Mikor telepedett le az elsõ nagyobb
embertömeg Polgár dombjain?
1. kb. 7000 éve
2. kb. 4000 éve
3. kb. 800 éve
26. - Ásatások bizonyítékai alapján …
milyen házakban laktak az elsõ telepesek?
1. földbe vájt kunyhókban
2. jurtákban
3. vályog (patics) falú házakban
27. - Milyen építményérõl nevezetes az
elsõ település?
1. Központosított, utcás jurtatelepülés
különleges képviselõje a régészetben

2. Ötszörös kör-árok rendszerrel rendel-
kezõ szent körzetérõl (woodhenge)
3. Lõtornyáról
28 - Mikor foglalták el Polgárt a Vörös
Hadsereg alakulatai a II. világháború
során?
1. 1944. november 1.-én
2. 1944. december 12.-én
3. 1944. október 25.-én
29. - Mikor lett önálló község, Újszent-
margita néven, az addig polgári közigaz-
gatás alá tartozó Szentmargita telep?
1. 1948-január-1.-én mondta ki a mega-
lapítást a BM. 123.233/1946. számú ren-
delete
2. 1947-január-1.-én, a 165.550/1946.
BM. számú rendelet alapján.
3. 1950-június-1.-én a 175.331/1949. BM.
számú rendelet alapján.
30. - 1947-augusztus-31.-én választás
volt Magyarországon, melyen Polgár híres
szülötte, Barankovics István vezette az
egyik Pártot, amely indulhatott ezen a
megmérettetésen. Melyik pártról van szó?
1. Polgári Demokrata Párt
2. Magyar Függetlenségi Párt
3. Demokratikus Néppárt

Ballagók
Május 3-án kilencven
végzõs diák vett bú-
csút intézményétõl, a
József Attila Gimnázi-
um és Szakképzõ Is-
kolától.

12. A
Osztályfõnök:

Bûdi Miklósné
Andrási Nikolett
Barna Krisztina
Berkes Andrea
Bíró Alexandra

Andrea
Czaga Fruzsina

Csoma Dávid
Csõke Bettina
Deák Tamás

Farkas Boldizsár
Gál Imre

Hodossy Dávid
Kacsa Fruzsina
Kacsándi Bence

Kerékgyártó Edina
Kiss Viktória
Kiszely Petra

Kozma Ádám Tibor
Ládi Kristóf

Mitru Veronika Zsófia
Molnár Mária
Négyesi Zsuzsa

Orosz Liza Brigitta
Paluch Judit

Papp Csenge Petra
Polonkai Robin

Szabó Bence
Szakácsi Csaba
Tóth Alexandra

Tóth Kristóf
Tóth Zoltán
Varga Lilla

12. C
Osztályfõnök:

Kovács Tamás 
Balog Tünde Vivien

Barátki Judit
Bódi Dániel

Gulyás Gerda
Haklik Kitti

Hegedûs Hajnalka
Kányási Eszter

Kovács Krisztina
Alexandra

Lukács Lívia
Mester Zsuzsanna

Oláh Beáta 
Szemán Bence

Szemán Sándor
Vadász Mária
Vajda Petra

Zombor Edina

12-13. G
Osztályfõnök:

Kerényi György
Alexa Viktória
Bálint Gergõ

Balogh Bettina
Baráth Viktor Zoltán

Bencs Vanda
Bessenyei Péter

Bor Evelin
Enczi Tibor

Izsvák Ádám Márk
Kántor Dóra

Kiss János Zsolt
Lajtos Vivien
Lukács Diána
Lukács Evelin

Makrányi Dániel
Monori Noémi

Nagy Dorina Fanni
Nagy Fruzsina

Németh Adrienn

Oláh Szilvia
Papp Anita
Papp Éva

Potyka Máté
Radics Vivien

Szabó Boglárka
Szûcs Viktória
Varga Zoltán

Vincze Andrea Zsóka

12. k
Osztályfõnök:

Mályi Lászlóné
Balogh Alexandra

Balogh Béla
Berkes Dániel

Berki Lívia
Bódi Rozália
Cseh Viktória

Csele Henrietta
Dobó Krisztina

Fehér Alexandra
Gályász Mariann

Kiss Angéla
Kiss Mária

Kocsis Enikõ
Miski Enikõ

Németh Zsanett
Renáta

Rácz Klarissza
Ramóna

Rácz Sándor
Rostás Ferenc

Vadász Alexandra

12. v
Osztályfõnök:

Bokros Szilvia
Szakács:

Ballók Edit
Farkas Tímea

Lakatos Nikolett
Murvai Adrián

Orosz Edit Mária
Tejfel Roland

Pincér:
Bagi Ilona  

Bakó Aranka
Balogh Andrea

Burka Dóra
Csoma Krisztina 

Hajas Tibor
Hollár András
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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 La-
kóit! Hatóságunknál az elmúlt
hónapokban az alábbi bûnc-
selekmények elkövetése miatt
indult büntetõeljárás, a fel-
sorolás természetesen nem
teljes.

� Nyomozás indult ismeretlen tettes ellen
lopás vétség megalapozott gyanúja miatt,
aki 2013. április 25-én a délelõtti órákban a
József Attila Gimnázium leány torna
öltözõjébõl nyolc tanuló értékeit tulajdoní-
totta el. A nyomozás során megállapítást
nyert, hogy a 8 db bûncselekmény elköve-
tésével megalapozottan gyanúsítható Á.
Szabina polgári lakos az iskola tanulója.
� Ugyancsak lopás vétség megalapozott
gyanúja miatt indult büntetõeljárás M.

Kék hírek
Tamás és Cs. Krisztián polgári lakosok el-
len, akik a rendelkezésre álló adatok alapján
megalapozottan gyanúsíthatóak azzal, hogy
két autóról a márkajelzést eltulajdonították
illetve megkísérelték eltulajdonítani, oly
módon, hogy azokban egyenként kb.
100.000 Ft rongálási kárt okoztak.
� Rendzavarás szabálysértés megalapozott
gyanúja miatt õrizetbe vétele mellett indított
eljárást K. Krisztián polgári lakos ellen, aki
2013. április 28-án megjelent barátnõje
Polgár Erdei úti lakásánál, ahol több alka-
lommal belerúgott annak utcafronti kapu-
jába, majd a kiérkezõ rendõrjárõr in-
tézkedésének ellenállt. Ellenszegülését a
rendõrjárõr megtörte és Polgár Rendõrõrs-
re elõállította, majd hatóságunk az elkövetõt
õrizetbe vette.  

� Garázdaság vétség megalapozott gyanúja
miatt indult büntetõeljárás Sz. Zsolt polgári
lakos ellen, aki 2013. április 29-én a Polgár
központi buszmegállóban található egyik
üzletben bántalmazni akarta az eladót,
akinek a védelmére kelõ férfit egy alka-
lommal ököllel arcon ütött, azonban a
sértett az elkövetõt a helyszínen visszatar-
totta a rendõrjárõr kiérkezéséig.
� Ugyancsak garázdaság vétség megalapo-
zott gyanúja miatt folytat hatóságunk bün-
tetõeljárást K. Károly újtikosi lakos ellen,
aki 2013. május 12-én az Újtikos Kossuth
úton található Alibi sörözõben a kiszolgálót
és a vendégeket inzultálta, majd az egyik
vendéget és a sörözõ tulajdonosát több alka-
lommal ököllel arcon ütötte, akik a bántal-
mazás során elõreláthatólag nyolc napon
belül gyógyuló könnyû sérülést szenvedtek. 
� Szintén garázdaság vétség megalapozott
gyanúja miatt indított hatóságunk bün-
tetõeljárást D. Márton és L . Róbert polgári
lakosok ellen, aki 2013. május 18-án
elõzetes szóváltást követõen a Polgár Bem
úton egymást kölcsönösen bántalmazták,
melynek során mindketten nyolc napon
belül gyógyuló könnyû sérülést szenvedtek. 
� Hatóságunk tanári bejelentés alapján
indított szintén garázdaság vétség mega-
lapozott gyanúja miatt büntetõeljárást
fiatalkorú L. János berzéki lakos ellen, aki
2013. május 16-án a József Attila Gimná-
zium és Szakiskola Polgár, Széchenyi út 9.
sz. alatti épületében bántalmazta F. Vivien
sajószögedi lakost, aki a bántalmazás során
nyolc napon belül gyógyuló könnyû sérülést
szenvedett.     
Továbbra is kérem a segítségüket abban,
hogy ha gyanús személyeket, cselek-
ményeket látnak, mind a nappali, mind az
éjszakai órákban, a kialakult emberi
közönyösséget levetkõzve minden esetben
értesítsék hatóságunkat a 391-007, a 570-
050 vagy az ingyenesen hívható 107, 112-
es segélyhívó telefonszámon, ezzel is
elõsegítve a lakókörnyezetük biztonságos-
abbá tételét.

Monoki Viktor r. õrnagy
õrsparancsnok

Ma már nem titok, hogy az elmúlt két
évtizedben, világméretû problémaként,
így hazánkban is megjelent a kábítószer
terjedése. Az illegális kereskedelem jár-
ványszerûen magába hordozza a szenve-
délybetegségek különbözõ faktorait az
egészségügyi, morális és közbiztonsági
téren.
Az utóbbi években a klasszikus kábítósz-
erek /marihuána, amfetaminszármazé-
kok, heroin , kokain/mellett  megjelentek
újfajta anyagok /designerdrogok/, melyek
elõször legálisan jelentek meg, de megis-
merve a szervezetre káros hatását- ez
utóbbi is mindenütt tiltólistára került.
A tapasztalatok szerint a kábítószer fo-
gyasztói kör, mind inkább a fiatalkorúak
és fiatal felnõttek/14-22-év/évesek, kor-
osztályára jellemzõ. Közeleg a nyári szü-
net, a gyerekek mind több idõt szülõi fel-
ügyelet nélkül töltik, szórakoznak, kirán-
dulnak, táborokba mennek - ezért mint
szülõknek célszerû arra figyelemmel lenni
- melyek azok a vészjelek, melyek kábí-
tószer használatára utalhatnak.

l. Pszichés tünetek: idegesség, ingerlé-
kenység, feldobottság, színes álmok, levert
állapot , depresszió, közöny, ok nélküli
örömkitörés, túlérzékenység, figyelem
képesség zavara. Feledékenység, fá-
radtság, összefüggéstelen beszéd, félelem-
érzés, hallucinációk.
2. Magatartási zavarok: iskolakerülés, ki-
maradozás, munkakerülés, zárkózottság,
családon belüli zavar, új barátok titkolása,
túlzott költekezés, kölcsönkérés, pénz és
értékek eltûnése, maga és környezete
elhanyagolása, cél és terv nélküli "szabad-
ságra" törekvés, illatszerek túlzott
használata
3. Testi tünetek: beesett, hamuszürke arc,
bõr elszínezõdés. Ismeretlen eredetû
tûszúrások, véraláfutás, szájszárazság,
étvágytalanság, érzékenység.
Ezért figyeljünk gyermekeinkre, mielõtt
magatartásukkal elérhetik a "Pokol
tornácát" óvjuk õket, védjük egészségüket,
életüket.

Ferenczi István
seriff

A Pokol tornácán
Bûnmegelõzési információ
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Fotópályázat

Végéhez érkezett a "Polgár szépségei és árny-
oldalai" elnevezésû fotópályázat. Köszönjük a
nevezõknek a fotókat, összesen 54 képet kapott
és jelentetett meg a szerkesztõség. A nevezõk el-
végezték munkájukat, most a zsûrin a sor, az
ítészek névsorát a következõ számban közöljük.
A fotópályáza ünnepélyes eredményhirdetése
Polgár várossá nyilvánításának 20 éves évfordu-
lója alkalmából szeptemberben megrendezendõ
ünnepségsorozat alkalmával lesz megtartva. 

1. Id. Nábrádi Benedek: Templom
2.Id. Nábrádi Benedek: Kálvária múló idõ
3.Id. Nábrádi Benedek: Múltunk öröksége
4.Dobó Adorján: Egy hosszú séta
5.Id. Nábrádi Benedek: Múltunk öröksége
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A „Jó szomszéd” és az egészség
Együtt az egészségért, az egészséges
családért elnevezéssel, egy 18 állomás-
ból álló országos egészség roadshowt
rendez a CO-OP Hungary Zrt. A ren-
dezvénysorozat harmadik állomásának
Polgár adott otthont május 10-én.
Ahogy a rendezvénysorozat neve is jelzi, a
hazai üzletlánc vezetése az egészséges
életmód népszerûsítését tûzte ki célul,
törekedve arra, hogy annak minden szeg-
mensébõl ízelítõt adjon. Az áruház mö-
götti parkoló egy napra mondhatni az
egészség centrumává változott, az egész-
séges ételek, italok kóstolója mellett szû-
rõvizsgálatokkal, életmód tanácsadással,
sportprogramokkal várták az érdeklõ-
dõket, de a helyi sportegyesületek is

bemutatkoztak, így a FUKU-DO Sport-
egyesület, a TKKSE, míg a Tisza Dráma
és Táncszínház a tánccal népszerûsítette
a mozgást. A délután folyamán sztárfel-
lépõk gazdagították a programokat, a Dal
címû mûsorból ismert Cserpes Laura és a
Megasztár ötödik szériájának felfedezett-

je Kökény Attila is színpadra lépett. Makó
Albert, a Polgár és Csege Coop Zrt. el-
nök-vezérigazgatója köszöntõjében hang-
súlyozta: a cég elkötelezett az egészséges
életmód mellett, és örömét fejezte ki,
hogy Polgár az egyik állomása ennek a
nagyszabású országos rendezvénynek.


