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A “20 éves a város” rendezvénysorozat kere-
tében sor került a megújult Ady Endre Mûve-
lõdési Központ és Könyvtár átadására, vala-
mint Barankovics István szobrának ava-
tására. Az eseményekrõl a novemberi szám-
ban részletesen beszámolunk. 
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Városházi Hírek
Tizennyolc napirendi pontot tárgyalva,
szeptember 26-án tartotta munkaterv
szerinti ülését Polgár Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete.
A napirend elfogadása elõtt, egy polgári
fiatalt részesített elismerésben a testület,
aki újfent hozzájárult a város hírnevének
öregbítéséhez. Béke Kornél a kajak-kenu
sportág területén kiemelkedõ eredmé-
nyeket ért el, ezért a polgármester elis-
merését fejezte ki teljesítményéért és to-
vábbi sikereket kívánt. 
A Képviselõ-testület megtárgyalta és
elfogadta a 2013. évi I. félévi költségve-
tés teljesítésérõl szóló beszámolót. A
kapcsolódó intézményi beszámolókból
látható, hogy mind a kiadások, mind a
bevételek esetében elõfordul kisebb mér-
tékû eltérés a tervadat és a teljesítés kö-
zött. Az éves költségvetés végrehajtása
során a várható bevétel-alulteljesítések
ismeretében, a kiadások csökkentésére
kell törekedni. 
A Képviselõ-testület döntött a helyi ön-
kormányzatok mûködõképessége meg-
õrzését szolgáló 2013. évi kiegészítõ tá-
mogatásra vonatkozó igény benyújtá-
sáról. A támogatás formája vissza nem
térítendõ, vagy visszatérítendõ támogatás
a belügyminiszter és a nemzetgazdasági
miniszter együttes döntése alapján. Az
önkormányzat 2013. évi költségveté-
sében betervezésre került a központi
költségvetéstõl várt, a helyi önkormány-
zatok mûködõképessége megõrzését
szolgáló kiegészítõ forrás. Amennyiben a
központi költségvetés elõzõ fejezeteibõl a
település támogatást nem, vagy nem
olyan mértékben kap, akkor a tárgyévi
költségvetés stabilitása megbillen, bi-
zonytalanná válik a tervezett feladatok
teljesítése. Az önkormányzat a pályázatot
szeptember 30-án benyújtotta.
Módosításra került a szociális igazgatá-
sokról és ellátásokról szóló 40/2009.
(XII. 18.) önkormányzati rendelet.A
módosítás a Kistérségi Szolgáltató Köz-
pont szociális és gyermekjóléti alapszol-
gáltatásainak önköltsége és intézményi
térítési díjára vonatkozik 2013. novem-
ber hónaptól. Az ügyben az Idõsügyi
Tanács egyetértett a döntéssel.
Megtárgyalta és elfogadta a Képviselõ-
testület a Polgári Kistérség Többcélú
Társulása 2013. I. félévi gazdálkodásá-
ról, költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolót és a megszûnéshez
kapcsolódó pénzügyi elszámolást. A tár-

sulás 2013. június 30. napjával meg-
szûnt és a hatályos jogszabályok értelmé-
ben, a megszûnéssel járó záró beszá-
molót valamennyi önkormányzat képvi-
selõ-testületének el kell fogadnia. A
megszûnést követõen a Kistérségi Szol-
gáltató Központ és a Központi Orvosi
Ügyelet mûködtetése a polgári önkor-
mányzat feladata lett. 
Elfogadta a testület Polgár Város Ön-
kormányzata vagyongazdálkodásának
szabályszerûségérõl szóló számvevõi
ellenõrzésérõl szóló jelentést. Az Állami
Számvevõszék 2012. augusztus és szep-
tember hónapokban helyszíni vizsgálatot
tartott az önkormányzatnál, mely 2007.
január 1. és 2011. december 31. közötti
idõszakra terjedt ki. Az egyes közbe-
szerzési eljárások lefolytatásának elle-
nõrzése a 2011. évet és a 2012. I. ne-
gyedévet érintette. A megállapítások sze-
rint az önkormányzat vagyona a 2007-
2011. közötti idõszakban 3.034,9 M Ft-
ról 2011. év végére 3.320,2 M Ft-ra
9,4%-kal nõtt. Az önkormányzat a va-
gyongazdálkodási tevékenységét és an-
nak szervezeti kereteit a hatályos jogsza-
bályi elõírások szerint szabályozta, azon-
ban a vagyont nem az értékelési szabály-
zatban meghatározott forgalmi értéken,
hanem könyv szerinti értéken mutatta ki
a könyvviteli mérlegében. A vagyongaz-
dálkodással kapcsolatos döntések
elõkészítése során betartották az Ötv.
elõírásait, eleget tettek a vagyongazdál-
kodási rendeletben elõírt versenyeztetési
követelményeknek. Az ÁSZ javaslatában

megfogalmazta, hogy az önkormányzat
ingatlan vagyon kataszterének adatait
egyeztetni kell a földhivatali ingatlanva-
gyon kataszter nyilvántartásával, mely-
nek határidejét 2014. április 30-ában
határozta meg.
Tájékoztatást adtak a 2013/2014-es
tanév indításáról a Polgári Vásárhelyi Pál
Általános Iskola, valamint a József Attila
Gimnázium és Szakképzõ Iskola igaz-
gatói. Az oktatási rendszer teljes átszer-
vezése után is, települési és önkormány-
zati életünk szerves részét képezik ezen
intézmények, ezért a Képviselõ-testület
fontosnak tartotta a tanévindítás körül-
ményeit megismerni.
A Képviselõ-testület a “Szennyvízhálózat
bõvítése Polgáron” címû, KEOP-
7.1.0/11-2013-0016 azonosítószámú
projekthez kapcsolódó tervezõi felada-
tainak ellátására, vízjogi létesítési enge-
délyes tervek és a kivitelezõi közbeszer-
zési dokumentáció III-IV-V. kötetének
FIDIC Piros könyv szerinti elkészítése"
tárgyban indított közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánította. Az Aqua-K
Bt. (4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 17.)
ajánlattevõt hirdette ki az eljárás nyerte-
sének és vele köt szerzõdést.
A Képviselõ-testület ezek után zárt ülés
keretében folytatta tovább munkáját,
mely során tárgyalt a KORPUSZ' 93 Kft.
üzletrész értékesítési ajánlatról, valamint
döntött az önkormányzat által adomá-
nyozható kitüntetésekrõl és díjakról.

Polgármesteri Hivatal 
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A szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény 114. §
(1) bekezdése szerint a személyes gondo-
skodást nyújtó ellátásokért térítési díjat
kell fizetni. Az 1993. évi III. törvény 115.
§ (1) bekezdés az intézményi térítési díj
számításának módját határozza meg. A
115. § (9) bekezdése kimondja, hogy az
önköltséget a tárgyév április 1. -ig kell
megállapítani, azonban lehetõséget ad
évente egy alkalommal korrekcióra, ha a
tárgyidõszak folyamatai indokolják. 
A Polgári Kistérség Többcélú Társulásá-
nak megszûnése, a központi támogatá-
sok csökkenése indokolja az intézményi
térítési díjak felülvizsgálatát.
2013. július 1. napjával a szociális alap-
szolgáltatások az önkormányzat fenntar-

Tájékoztatás térítési díj változásról
tásába kerültek. A Polgári Kistérség
Többcélú Társulásának megszûnését kö-
vetõen a Kistérségi Szolgáltató Központ
fenntartója Polgár Város Önkormányza-
ta lett, a feladatellátási terület nem válto-
zott. A feladatok központi támogatása
változott, a második félévre nem igényel-
hettük a társulási feladatellátások kiegé-
szítõ támogatását, ez a Kistérségi Szol-
gáltató Központ költségvetésében jelen-
tõs bevétel csökkenést jelentett. 
Mivel a 2013. év eddigi teljesítési ada-
tainak ismeretében az étkezés önköltsége
nõtt, a Polgári Kistérség Többcélú Tár-
sulás megszûnésével viszont az állami tá-
mogatás összege csökkent, ezért a
térítési díj módosítása szükséges. 
A jelenlegi hatályos térítési díj 335.-

ft/fõ/nap. A fenti tények figyelembe
vételével a térítési díj 25.-ft/fõ/nap
mértékû emelése vált szükségessé. Az
Idõsügyi Tanács a térítési díj változást
elfogadta.
Polgár Város Önkormányzata képviselõ
testületének a szociális igazgatásról és
ellátásokról szóló 40/2009. (XII.18.)
önkormányzati rendeletének  módosítá-
sáról szóló 24/2003. (IX.27.) önkor-
mányzati rendelet 2013. november 1.
napján lép hatályba. 
Étkezés helyben fogyasztással, illetve
elvitellel: 360.-ft/fõ/nap
Étkezés kiszállítással: 435.-ft/fõ/nap

Hágenné Balogh Erika
mb. intézményvezetõ

Ady Endre Mûvelõdési Központ 
Programjaink:

2013. október 19-20. 
“Egészségünkért-nap” rendezvénysorozat

Helyszín: Ady Endre Mûvelõdési Központ és Könyvtár

2013. október 23. 
Ünnepi megemlékezés az 1956 -os Forradalom és

Szabadságharc évfordulóján 
Koszorúzás

Helyszín: Római Katolikus templom kertjében álló emlékmû

2013. október 29.
“Bûnmegelõzési, közbiztonság javítását célzó,

kábítószer veszélyeit bemutató rendezvény”
Helyszín: Ady Endre Mûvelõdési Központ és Könyvtár

Részletes tájékoztató az aktuális plakáton és a
www.polgar.hu oldalon lesz megtalálható

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Polgár Város Önkormányzata az Emberi Erõforrás

Minisztériummal együttmûködve 2014. évre

“BURSA HUNGARICA”
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki

A/ FELSÕOKTATÁSI HALLGATÓK SZÁMÁRA
B/ FELSÕOKTATÁSI TANULMÁNYOKAT

KEZDENI KIVÁNÓ FIATALOK SZÁMÁRA,

akik Polgár területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek.

A részletes pályázati feltételek megismerhetõk a www.emet.gov.hu
weboldalon, valamint a Polgármesteri Hivatal (régi orvosi rendelõ)

fsz. 3. sz. irodájában. 

A pályázat beérkezési határideje: 2013. november 15. 
Elbírálás határideje: 2013. december 14. 

Polgár Város Önkormányzata

TISZTELT 
HOZZÁTARTOZÓK,
SÍRGONDOZÓK!

FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET, HOGY A
POLGÁRI TEMETÕBEN, 25 ÉV ELTELTÉVEL,
A MEGLÉVÕ SÍROKAT ÚJRA KELL VÁLTANI. 

A SÍRVÁLTÁST A KORPUSZ KFT, - POLGÁR,
DANTE U. 7/A SZÁM ALATTI - IRODÁJÁBAN

TEHETIK MEG.

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VÁROSGONDNOKSÁGA

Pontos válasz - jogi kérdéseire
Vitája van a munkáltatójával? Vállalkozást indítana?

Táppénz, GYES, nyugdíj problémája van?
Válik vagy családi jogi kérdése van? Az adóhatósággal egyeztetne?

Ingyenes, minőségi, személyre szabott
jogi szolgáltatás
az alábbi témakörökben: 

• munkajog • társadalombiztosítás • társasági jog (cégjog)
• közigazgatási jog • családi jog, pénzügyi és adójog.

JOGPONT+ mini szolgáltatás már PPoollggáárroonn, KKoommááddiibbaann és TTiisszzaaccsseeggéénn is.

Keressen bennünket, segítünk: wwwwww..jjooggppoonnttpplluusszz..hhuu
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Ünnepélyes keretek között, 2013. október 4-én, a megújult Ady Endre Mûvelõdési Központban megrendezett  "20 éves a város"
ünnepség sorozat keretén belül került sor az önkormányzat által adományozható kitüntetések és díjak átadására.

C. Tóth János “Polgár Város Díszpolgára” címet,

Tóth Józsefné “PRO URBE Polgár” Emlékérmet,

Tisza Dráma és Táncszínház “PRO URBE Polgár” Emlékérmet,

Kovács József “Önzetlen polgár” díjat, 

Polgár és Környéki Települések Méhész Egyesülete “Lokálpatrióta összefogás” díjat, 

Balázs Kálmán “Polgár Város Közszolgálatáért” díjat,

Renténé Horváth Gizella “Polgár Város Közszolgálatáért” díjat,

Komlósné Oláh Mária “Polgár Város Közszolgálatáért” díjat,

Ekéné Tusi Gizella “Polgár Város Közszolgálatáért” díjat,

Pallaginé Kovács Judit “Polgár Város Közszolgálatáért” díjat, vehetett át Tóth József polgármestertõl.

Polgármesteri elismeréseket vehetett át Gál Zoltánné, Kártik Antalné, Jáborszki Imréné, Agócs Zsoltné, Tricskó Józsefné,
Struba Sándor, Szalontai Sándorné, Virágh Sándor, Badics Attila, Bodnár Sándor, Kovács László, Dr. Szrogh Vivien és Csikósné
Szél Mónika.

Városunk Kiválóságai

Balázs Kálmán

Idõsek Napja
Az 2013. október 5-én megrendezett, VI. polgári Nyugdíjas Találkozón elismerésben részesültek a Polgári Idõsügyi Tanács
tagjai: Takács Károlyné, Kovács Józsefné, Sánta József, Polonkai Gábor és Szalontai Sándor, valamint a nyugdíjas
szervezeteket segítõ személyek Hegedûs László, Dobos Ernõ, Oláh Miklósné, Török Ferenc, Berkes Istvánné és Varga
Gáborné.
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Egy hosszú élet munkája, eredményei
elismerést és tiszteletet érdemelnek,
melynek meg kell nyilvánulnia a társa-
dalom tagjai, közösségei, intézményei
részérõl. 
A Magyar Köztársaság Kormánya az
Idõsügyi Tanács kezdeményezésére, a
szépkorúak iránti társadalmi megbecsü-

Szépkorúak jubileumi köszöntése
A jubileumi köszöntéssel okirat és jubi-
leumi juttatás jár, mely életkoruknak
megfelelõ összeget jelent. Minden pol-
gári szépkorúnak, - aki ezt kéri - Tóth
József polgármester személyesen adja át
az elismerõ oklevelet, és köszönti fel az
Önkormányzat ajándékával.
Idén 90. születésnapjukat ünnepelték:
Tardi József, Suhajda József, Lukács
Mihály, Szabó István, Molnár László,
Szakácsi János, Mecsei Jánosné,
Pöstényi Józsefné, Molnár Gyula
Dezsõné, Buczkó Józsefné, Pöstényi
Istvánné, Orosz Ferencné, Kurucz
Ferenczné, Vámosi Albertné, Makó
Bertalanné, Macz Béláné. 
95 évesek pedig: Kormos Lászlóné és
Polonkai Gáborné.

Polonkai Gáborné - Róza néni, szeptem-
berben családja körében ünnepelte 95.
születésnapját. Nagy izgalommal várta a
polgármesteri köszöntõt, majd csillogó
szemmel történeteket mesélt az életébõl,
és városunk múltjáról. 

sz.

lés kifejezéseképpen, rendeletet alkotott
a szépkorúak jubileumi köszöntésérõl.
Így hazánkban 2009 óta köszönti a min-
denkori Kormány a Magyar Köztársaság
nevében a 90. a 95. és a 100. életévüket
betöltött, Magyarországon bejelentett
lakóhellyel rendelkezõ, magyar állampol-
gárságú szépkorú személyeket. 

50 éves osztálytalálkozó
A résztvevõk számára emlékezetes évfolyam találkozót tartottak az általános iskolából 1963-ban ballagó egykori diákok és
tanáraik. A 122 fõs végzõs évfolyamból,  47-en vettek részt a találkozón. Az elmúlt évek során meghalt 39 társukra a polgári
temetõben emlékeztek.

Struba József
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Erdei iskola
A Vásárhelyi Pál Általános Iskola diákjai 2013. szeptem-
ber 4-6. között erdei iskolai programon vettek részt a
strandfürdõ területén. Az erdei iskola olyan, a környezet
adottságaira építõ többnapos tanulási forma, ahol a tan-
anyag szervesen összefügg a tanítás helyszínével. A tu-
dás tárgya az iskola természeti környezete, amirõl a
tanulók ismeretbõvítõ és képességfejlesztõ céllal, aktív
tevékenységen keresztül, fõképp kooperatív tanulási
technikák, kommunikációs gyakorlatok és projektmód-
szer alkalmazásával szereznek ismereteket. A többnapos
program keretében tanulóink részt vehettek kézmûves,
sport, kulturális és szórakoztató rendezvényeken, meg-
ismerhettek több népi játékot. Élményekkel teli, hasznos
program volt.
Köszönet a szervezõknek és a segítõknek!

Erzsébet Tábor
2013. szeptember 19-21. között, iskolánk 40
tanulója õszi kiránduláson vett részt Zánkán.
A pályázatot Komlósné Oláh Mária tanárnõ
nyújtotta be, a három napos programot a kísé-
rõ nevelõk szervezték meg. Oda úton Buda-
pesten a Nemzeti Vágta elõkészületeit, és a
Vajdahunyad Várát tekintettük meg. A csodá-
latos napsütésben a Hõsök terén sétáltunk.
Zánkán meleg szállás és napi ötszöri finom
étel várt bennünket. A környék nevezetességei
közül - a már nem mûködõ -  bazalt vulkánt,
a Hegyestût másztuk meg. Délután a bátrab-

bak a Balaton partján a vizet is “megízlelhették”. Hazafelé úton a Tihanyi Apátságnál, a balatonfüredi Tagore sétányon és
Budapesten az Aquaworld-ben idõzhettünk. Szombaton este fáradtan, de élményekkel gazdagon tértünk haza. 
Hasonló kiránduláson máskor is szívesen részt vennénk!

Iskolatej
A Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola is
csatlakozott az Európai Iskolatej Programhoz
és az európai uniós szinten is újrainduló isko-
lagyümölcs-programhoz. Az egészséges táplál-
kozáshoz nélkülözhetetlen tejtermékek (tej, ka-
kaó, sajt) minden nap, minden tanuló számára
biztosítottak.Az idei tanévtõl az iskolagyümölcs
programban elsõtõl hatodik osztályig vehetnek
részt a gyerekek. A két program célja a tej-
termékek és gyümölcsök fogyasztásának meg-
kedveltetése, s ezzel az egészséges táplál-
kozásra, a kiegyensúlyozott étrend kialakításá-
ra ösztönözni a gyermekeket.

Dr. Faragóné Béres Edit
intézményvezetõ
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Éjszakai foci és
Csibeavató a JAGSZI-ban
Ismét sikerült megrendezni az éjszakai futballbajnokságot a
Polgári József Attila Gimnázium és Szakképzõ Iskolában. A
várva várt eseményre 2013. szeptember 26-27-én került sor.
Több, mint száz diák, több, mint tíz csapat vett részt a rövi-
den “Éjszakai foci”- nak nevezett rendezvényen, amely
során félórás meccsek követték egymást este hat órától
egészen másnap délig a polgári strand mûfüves pályáján.
Nagyon sok diák várta már a különleges eseményt. A fiú-
csapatok mellett két, lányokból szervezõdött gárda és egy
tanári együttes is kivette a részét a labdazsonglõrködésbõl.
A jó hangulatot fokozta a remek és hihetetlen mennyiségû
paprikás krumpli, a finom tea, a zsíros kenyér, melyek a
helyszínen készültek. Voltak diákok, akik saját készítésû
szendvicsekkel lepték meg az éhes társaságot.
Elmondhatjuk, hogy a Hágen Zsolt tanár úr vezérletével
szervezõdõ és lezajló rendezvény nagyon jól sikerült, és ki-
vétel nélkül mindenki jól érezte magát rajta. Életre szóló
élmény volt, amelyrõl nagyon sokáig jó szívvel fogunk még
beszélgetni.
A pénteki napon (szeptember 27-én) zajlott le a szakiskolá-
sok csibeavatója - rendhagyó módon ugyancsak a strand
területén. Nem volt hiány az ötletes és humoros feladatok-
ban, a csibéknek derekasan helyt kellett állniuk ahhoz, hogy
az iskola "teljes jogú" tagjaivá váljanak. 
Ezúton is köszöntjük kilencedikeseinket a JAGSZI-ban!

dr. Kövérné Karászi Anikó
igazgató helyettes

Gesztenyefa árnyékában
- Bepillantás a családsegítõ szolgálat munkájába

A rendszeres szociális segélyben részesülõ, aktív korúak ellátására jogosult személyek
beilleszkedési programjának keretében az érintettek 2013. szeptember 25-én délután 14
órai kezdettel csoportos foglalkozáson vehettek részt a Családsegítõ Szolgálat szerve-
zésében.
Csoportos foglalkozásokon, elõzetes igényfelmérés alapján, 2-3 havonta kötelezõen kell
részt venniük a segélyben részesülõknek. A Családsegítõ Szolgálat által felkínált
lehetõségek közül, a kliensek szabadon választhatnak. 
Ez alkalommal a beilleszkedési programban szereplõ csoportfoglalkozáson a szabadidõ
hasznos eltöltését céloztuk meg, ahol a kapcsolatépítés, kapcsolattartás és a közösségi
kapcsolatok kialakításának elõsegítését kívántuk megteremteni, az elszigetelõdés ellen.
Szolgálatunk szervezte és biztosította a szabadtéri fõzéshez szükséges eszközöket,
valamint a bográcsétel alapanyagait is. A foglalkozás a polgári Szociális Konyha udvarán
került lebonyolításra. A fõzés ideje alatt társas foglalkozásokkal, kötetlen beszélgetéssel,
kártyázással és sakkozással múlatták az idõt a résztvevõk. A foglakozást Pallaginé
Kovács Judit és Farkas Krisztina családgondozók vezették. A programon részt vett sze-
mélyek közös munkájának eredményeként elkészült a virslis paprikás krumpli, melyet
mindenki jóízûen elfogyasztott. 
A rendezvényrõl készült képek Polgár Város Facebook oldalán megtekinthetõek.

Bartók-Varga Anikó 
mb. szakmai vezetõ
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Veterán túra
Ikarusszal 

Az M3-as Archeoparkban 2013. szeptember
13-15. között került megrendezésre, immáron
VI. alkalommal az Ikarus, Csepel és Veterán
Jármûvek Találkozója.A rendezvény legtöbb
látogatót vonzó eseménye a szombati Polgár -
Tiszaújváros közötti felvonulás, valamint a
gyorsulási verseny volt. A napot a tiszacsegei
veterántúra zárta.
További információ: www.old-ikarus.hu

Te Szedd!
A “TeSzedd Önkéntesen a tiszta Magyarországért” mozgalom ebben
az évben évszakot váltott. A korábbi években tavasszal került megren-
dezésre a szemétszedõ akciónap, 2013-ban viszont az õszi idõszakot
alkalmasabbnak találták a szervezõk környezetünk megtisztítására.
Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség végezte a szervezést,
a vízügyi igazgatóságok pedig természetesen csatlakoztak a mozga-
lomhoz. 
A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Polgári Szakaszmérnökségének csa-
pata, a szeptember 14-i akciónap keretében, az Alsó-réti szivattyútelep
környékét tisztította meg közel 60 zsák hulladéktól. Az árterületen a
Tisza visszahúzódása és a horgászok után marad sok hulladék.
További képek Polgár Város Facebook oldalán találhatóak.           sz.

Halászléfõzõ Fesztivál  
Sikerrel vettek részt a polgári csapatok a Tiszaújvárosi
Halászléfõzõ Fesztiválon. A nagyszabású fõzõverseny a
Tisza-szigeten került megrendezésre. Amíg a 60 csapat
a fõzõutcában serénykedett, a közönséget változatos
mûsorok szórakoztatták a nagyszínpadon. A hangulatról
többek között népi együttesek, citera zenekarok is gon-
doskodtak. A zsûri tagjai között Benke László mester-
szakácsot is üdvözölhettük. 
Az ország minden pontjáról, sõt Erdélybõl és Ukrajnából
is érkeztek csapatok, fõzõtudományuk megméret-
tetésére. 
A polgári Morotva Vadásztársaság második helyezést ért
el fantasztikus halfasírtjával, a Polgári Polgármesteri
Hivatal csapata pedig ötödik lett a Répási Antal
vezényletével fõzött halászlével. A Polgári Lokálpatrióta
Mozgalom és a polgári fiatalok alkotta “Három Testõr”
elnevezésû csapat is tisztesen helytállt a színvonalas
versenyben.
A rossz idõ ellenére az esemény közel négyezer embert
csábított a szabadba. A hatalmas fák közül a jókedv, és
vidámság hangjai szálltak a kékes füstökkel tova.
A rendezvényrõl készült képek Polgár Város Facebook
oldalán megtekinthetõek.

sz.

Fotó: Andorkó Zoltán



2013. október 9. oldal

Polgári vállalkozókkal 2013. szeptember
6-8. között Kovács Jenõ Nagykároly pol-
gármesterének meghívására részt vet-
tünk azon a találkozón, melynek célja
testvértelepüléseink kapcsolatának meg-
erõsítése és ápolása volt. A Polgár várost
képviselõ delegációt a helyi önkormány-
zat képviselõi fogadták. A szálláshely el-
foglalása után, egy vacsora keretén belül
kötetlen beszélgetést folytatott a két vá-
ros küldöttsége a helyi sajátosságokról,
lehetõségekrõl, közös célok, programok
megvalósításának lehetõségeirõl. Más-
nap, a Károlyi kastélyt látogattuk meg,
ahol Hágó Attila Nándor múzeumvezetõ

Polgári delegáció Nagykárolyban
kalauzolt bennünket végig az impozáns,
szépen felújított épületben. Ezt követõen
került sor a helyi és a polgári futballcsa-
patok mérkõzéseire. Vendéglátóinkkal a
kora esti órákban egy fórumon vettünk
részt, ahol a 2014-2020 közötti idõszak
fejlesztési elképzeléseit egyeztettük a
román-magyar határon átívelõ kapcsola-
tokhoz. Az Európai Unió pályázati lehe-
tõségeirõl egyeztettünk, melynek azért
volt nagy fontossága, mert az Európai
Uniós pályázatokra mindkét ország
ugyanarra a programra nem kaphat
uniós támogatást. 
Vasárnap délelõtt indultunk haza meg-

köszönve nagykárolyi barátaink vendég-
szeretetét és a színvonalas ellátást, hisz
mindent megtettek azért, hogy delegá-
ciónk jól érezze magát Nagykárolyban.
Mi ígéretet tettünk arra, hogy hasonló
programok egyeztetése érdekében a
közeljövõben Polgáron fogunk találkozni
egy színvonalas esemény kapcsán. Külön
köszönetet mondunk Leitner Róbert ön-
kormányzati tanácsosnak, illetve
Fazekas Zoltán önkormányzati kép-
viselõnek, akik végig velünk voltak,
kalauzoltak bennünket. 

dr. Baranya György

Fotópályázat
A fenti témához kapcsolódóan fotópályázatot hirdetünk meg “Múlt és Jelen” címmel.

Olyan fénykép-párokkal lehet pályázni, melyek ugyanazt a polgári épületet, illetve utcaképet ábrázolják, ugyanabból a
látószögbõl. A kiindulási képnek 2000. elõtt kellett elkészülnie, párját pedig napjainkban kell az eredeti beállításokkal
lefotózni. Beküldési határidõ: 2014. március 17.

sz.

Polgár Anno
Polgár Anno címmel folytatjuk városunk fotográfiai örökségének
felkutatását és digitalizálását. Várunk minden,1840 - 2000 között
Polgáron készült fényképet, mely a város utcáit, épületeit, eseménye-
ket, vagy lakóit ábrázolja. A képek megtekinthetõek lesznek a város
honlapján és Facebook oldalán, valamint a legérdekesebbek megjelen-
nek a PolgárTársban. A fényképeket a PolgárTárs szerkesztõségébe, a
digitalizált képeket pedig a szerkesztõség e-mail címére várjuk!

sz. Fotó: Béke Gyula

Szeptemberi vihar
Nyári zivatarokat idézõ sötétséggel, sûrû villámlásokkal és hangos dörgéssekkel
érkezett a szeptember 19-i vihar, mely végül tûzesetet is okozott. 
Luczi Ádám, az Önkéntes Tûzoltó Egyesület parancsnoka kérdésemre elmondta, hogy
a Táncsics utcai lakóház feltételezhetõen villámcsapás következtében gyulladt ki és
tetõszerkezete teljes terjedelmében leégett. A tulajdonos otthon tartózkodott a tûz ke-
letkezésekor, de személyi sérülés nem történt.
A tiszaújvárosi hivatásos tûzoltóság egységei érkeztek elõször a helyszínre, két szerrel és
egy vízszállítóval, majd a polgári ÖTE is megérkezett. Összesen 16 tûzoltó vett részt az
oltási, mentési munkálatokban. A ház a tûzeset során lakhatatlanná vált. 
Az önkormányzat szociális bizottsága azonnali gyorssegélyt biztosított a károsultnak, aki
szerencsére rendelkezik lakásbiztosítással is, így a kárfelmérés folyamatban van. 
Az ilyen tûzeseteket kivédeni sajnos nem lehet, a tetõtérben tárolt gyúlékony anyagok
viszont elõsegítik a tûz terjedését és nehezítik a mentési munkálatokat. 

sz.
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Béke Kornél szeptemberben, az Olimpiai
Reménységek Versenyén K-1 1000 méte-
res távon képviselte Magyarországot, és
városunkat Polgárt.
– Polgáron nagy múltja van a kajako-
zásnak. Te mikor kezdtél komolyabban
foglalkozni ezzel a sportággal, ki volt
Rád hatással?
– Három éve Polgáron kezdtem kajakozni,
a PVSE színeiben. Sóvágó Mihály Tanár
úr szerettette meg velem a vízi sportot, és
édesapám is példaként áll elõttem. 2013.
júliusa óta evezek versenyszerûen, profi
körülmények között, a TKKSE színeiben,
edzõm Betlenfalvi István. 
– Az idén kezdtél versenyekre járni, s
máris tagja vagy a 2013-2014. évi Ma-
gyar Serdülõ Válogatottnak. Ahogy
egyre komolyabban ûzöd ezt a sportot,
egyre több idõt is kell szánnod a
felkészülésekre, edzésekre. 

Arany Csehországból
– Hetente hat edzésre járok, iskola után a
délutáni órákban. Télen már lesznek haj-
nali edzések is, hetente kétszer, reggel hat
órától. Tanulás mellett így elég szigorú az
idõbeosztásom, de nem érzem megter-
helõnek, mert szeretem amit csinálok. 
– Most jöttél haza egy nagy versenyrõl,
ahol kimagasló teljesítményt nyújtottál.
– A serdülõ korúak világversenyét Olim-
piai Reménységek Versenyének hívják,

melyet idén szeptember 13-15. között a
Csehországi Racice-ben rendeztek meg. A
versenyen 28 ország, köztük az európai
országok mellett pl. Ausztrália, Kanada,
USA, Dél-Afrika válogatottjai vettek részt.
Én K-1 1000 méteres távon versenyeztem.
Az elõfutam gyõzelmével sikerült
közvetlenül a döntõbe kvalifikálni magam,
ahol megszereztem a Magyar Válogatott
elsõ aranyérmét.
– Milyen terveid vannak a jövõre nézve?
– A serdülõ válogatottság mellett szeretnék
az ifjúsági válogatottba is bekerülni. A négy
nemzetközi versenybõl jó lenne legalább
kettõre kijutni és ott eredményesen szere-
pelni. 
Alkatának és elszántságának köszön-
hetõen, Kornélra bizonyára további sikerek
várnak, és sikerül elérni célját, hogy
élsportoló legyen. 

sz.

Nõi foci
Városunkban a férfi megyei labdarúgó szakosztály mellett jelenleg is mûködik és nép-
szerûsítést érdemel a nõi futball, melyet a korábban NB II-ben is kézilabdázó hölgyek
igyekeznek megkedveltetni a helyi lakosokkal. A nõi csapat jelenleg regisztrálatlan for-
mában, hobbi szinten mûködik, heti egy alkalmas edzéssel, melyet szerdánként az
általános iskolában tartanak. A csapat 8-10 fõbõl áll, s a labdajátékot kedvelõ csapattagok
nagy lelkesedéssel vesznek részt a szomszédos városokban megrendezésre kerülõ kupa-
versenyeken. Ilyen torna került megrendezésre a nyár folyamán Tiszaújvárosban, ahol 3
csapatból az elsõ helyen végeztek lányaink, illetve augusztus végén szintén részt vettek a nemesbikki falunapok keretében megren-
dezésre kerülõ tornán, melyet szintén eredményesen zártak, ismét az elsõ helyet megszerezve. 
A csapat a fent említett versenyeken kívül, évrõl-évre részt vesz a május 1-jei rendezvénysorozaton, valamint az idei évben már elju-
tott Nagykárolyba is, ahol - ahogy már egy korábbi cikkünkben arról hírt adtunk - ugyancsak az elsõ helyen végeztek.
Ezúton kívánjuk megköszönni a helyi lakosság és a sportszeretõ emberek szurkolását, biztatását, illetve reméljük, hogy sikereink arra
buzdítják a gyermekeket és felnõtteket egyaránt, hogy a sport az jó és elkezdeni sohasem késõ.                                                      

Nagy Anita

Borongós õszi szereplés
A szezon elõtti jelentõs keretváltozások sajnos negatív módon befolyásolták eddigi szereplésünket a megyei I. osztály bajnoki
küzdelmeiben. A korábbi meghatározó és jó teljesítményt nyújtó játékosok távozását - külföldi munka, iskola, munkahelyi elfoglalt-
ság - eddigi sajnos nem tudtuk megfelelõen pótolni, ami az eredményekben is megmutatkozik. Az érkezõ játékosoknak idõ kell a
megfelelõ színvonal eléréséhez, problémáinkat tovább mélyítette a sorozatos sérülések elszenvedése is. Ezek fényében sem elfogad-
ható a csapat õszi szereplése. A rossz kezdés, a kifogásolható teljesítmények számlájára is írható, valamint a mérkõzések folyamán
elkövetett elemi hibák is okozták a pontvesztéseket. Megnyertnek hitt, vagy legalább döntetlenre álló mérkõzéseket veszítettünk el
sorozatban, és sajnos a tabella alsó végén szerénykedtünk az elsõ hat forduló után. A negatív sorozat reméltük mihamarabb megsza-
kad. A hazai, Téglás elleni mérkõzésen mindenképpen gyõzelmet reméltünk, de görcsös játékunknak újra nulla pont lett a jutalma. 
A bajnoki átszervezés miatt ifjúsági (U21) csapatunk, jellemzõen idõsebb játékosokból álló együttesek ellen is felveszi a harcot, és
teljesítményével rászolgálhat a középmezõnyben való pozíció megtartására.
A teljes képhez hozzátartozik az utánpótlás csapataink szereplése is. A legkisebbek, az óvodások számára szervezett foglalkozásainkra
15-18 csöppség jár rendszeresen, ahol többek között a mozgás, a játékosság, a rendszeresség megtanítása a feladatunk. Alsós kisisko-
lásaink - mintegy 30 nebuló -, két korcsoportban szerepelnek a Bozsik programokon és az edzéseken. Idén a Bozsik utánpótlás bajnok-
ságban résztvevõ 12-13 éves, U13-s palánták, szinte kivétel nélkül szoros mérkõzéseket játszanak, azonos korosztályú csapatok ellen.

Mészáros László elnök
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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 aláb-
bi bûncselekmények elkö-
vetése miatt indult bûntetõ
eljárás, a felsorolás ter-

mészetesen nem teljes.
� Nyomozást rendeltünk el a Büntetõ
Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C.
törvény 365. § (1) bekezdés a) pontjába
ütközõ és aszerint minõsülõ rablás bûn-
tett kísérletének a megalapozott gyanúja
miatt, az alábbiak alapján:
2013. szeptember 28-án a reggeli órák-
ban D. L. polgári lakos megtámadta a
Polgár Kossuth utcán S. M-né polgári
lakost, akit saját gépjármûvébõl kiránga-
tott és megpróbálta elvenni tõle az szgk.
indító kulcsát, hogy azt elvigye. A sértett
segítségére egy járókelõ sietett. D.L. a
bejelentést követõen elfogásra és elõál-

Kék hírek
lításra került. Jelenleg pszichiátriai
gyógykezelésre került beutalásra.   
� A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló
2012. évi C. törvény 370. § (3) bekezdés
b) pontjának ba) alpontjába ütközõ és a
(2) bekezdés b) pontjának bc) alpontja
szerint minõsülõ kisebb értékre dolog
elleni erõszakkal elkövetett lopás bûntet-
tének megalapozott gyanúja miatt ren-
deltünk el nyomozást ismeretlen elköve-
tõ ellen, aki behatolt, majd különféle
értékeket tulajdonított el B. L. Polgári la-
kos lakatlan tanyájáról.  A bejelentést kö-
vetõen bevezetett rendõri intézkedések
során megállapítást nyert, hogy a bûn-
cselekmény elkövetésével R.R. polgári
lakos gyanúsítható.
� Gyorsított bírósági eljárás lefoly-
tatásának céljából, a szabálysértésekrõl,
a szabálysértési eljárásról és a szabály-
sértési nyilvántartási rendszerrõl szóló

2012. évi II. törvén 177. § (1) bekezdés
a. pontjába ütközõ, és a szerint minõsülõ
a tulajdon elleni szabálysértés elköve-
tésén tettenért F.B. és L.I. polgári
lakosokat hatóságunk õrizetbe vette,
akik 2013.09.13.-án a délutáni órákban
a sértette T.Z. polgári lakos kukori-
caföldjérõl 1-1 zsák csöves kukoricát
tulajdonítottak el. A sértett az elkövetõ-
ket visszatartotta a járõr kiérkezéséig. 
Továbbra is kérem a segítségüket abban,
hogy ha gyanús személyeket, cselek-
ményeket látnak, mind a nappali, mind
az éjszakai órákban, minden esetben
értesítsék hatóságunkat a 391-007, a
570-050 vagy az ingyenesen hívható
107, 112-es segélyhívó telefonszámon,
ezzel is elõsegítve a lakókörnyezetük biz-
tonságosabbá tételét.

Monoki Viktor r. õrnagy
õrsparancsnok

Hazánkban két éve mûködik az ESZTER Alapítvány (Az Erõszakos Szexuális Támadást Elszenvedettek Rehabilitációjára),
mely az erõszak és bántalmazás áldozatai segítésével foglalkozó civil szervezet.
A szexuális bûncselekmények miatt indult büntetõeljárások száma évente ezer alatt van, ám a becslések szerint
Magyarországon minden évben sok ezren válnak szexuális erõszak áldozatává.
Ez a sérelem nem egyszerûen a testet éri, hanem a lélek mélyrétegeibe hatol. Az áldozat körül minden megváltozik, kapcso-
lataiban zavar, szégyen, félelem bûntudat bénítja meg- többé nem azonos önmagával.
Az ESZTER Ambulancia szakképzet munkatársaival nyújt segítséget az áldozatok lelki felépülésében. Nõknek, férfiaknak,
gyermekeknek, és az áldozatok családtagjainak nyújtanak lélektani/pszichoterápiás és jogi segítséget.
Az erõszak áldozatai nehezen kerülnek elõ, jellemzõen hallgatagak, még a hozzájuk legközelebbieknek sem mondják el, mi
történt velük. Vannak akiket a szégyen és félelem éveken át gyötör, súlyos terhüket nem tudják feldolgozni. Az áldozat legfõbb
vágya nem a bosszú, vagy az igazságtétel, hanem a hallgatás, felejtés, az események "meg nem történtté tétele". Ez különösen
igaz, ha családon belül történik az erõszak. Az Ambulancia alapvetõ mûködési elve a bizalmi és titkossági elv. 

Elérhetõségük:

ESZTER Alapítvány, 1525 Budapest, Pf.41.
www.eszteralapitvany.hu/

Kérje ha segítségre van szüksége!

Ferenczi István
polgári seriff
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Pro Urbe Polgár 

Polgár és Környéki Települések Méhész Egyesülete

Kovács József Ekéné Tusi Gizella

Komlósné Oláh Mária Pallaginé Kovács Judit

Tóth Józsefné

Renténé Horváth Gizella

Tisza Dráma És Táncszínház

A kitüntetettek családtagjaik és barátaik körében.


