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Egy évvel ezelõtt a viharos költségvetési vitában, a takarékossági intézkedések között a Polgártárs Újság szüneteltetése is elfogadásra került.
Már akkor is jeleztem, hogy a döntést nem tekintem véglegesnek, s a lehetõ leghamarabb a lap újbóli megjelentetését fogom kezdeményezni.
Az elmúlt év során több alkalommal is (lakossági fórumokon, közösségi találkozókon, a nyugdíjas klubokban) megfogalmazódott az igény
a helyi újságra, illetve kifejezetten az idõsebb lakosság körében érzõdött a jól megszokott, a helyi ügyekrõl szóló tájékoztató kiadvány hiánya.
A költségvetési koncepció elfogadásakor rögzítettük az újság újraindítását, januárban pedig elfogadta a Képviselõ-testület a kommuniká-
cióról és a helyi lakosság tájékoztatásáról szóló szabályzatot, mely szerint az újság eddig megszokottakhoz hasonló módon és formában
jelenhet meg márciustól. A 2012. évi költségvetés elfogadásával megteremtõdött a fedezet a Polgártárs újság újbóli mûködtetésére. Remélve,
hogy a következõ években nem kényszerülünk a most meghozott döntés átgondolására, ajánlom jó szívvel a város lakói számára a
tájékozódást segítõ, a közérdekû információkat tartalmazó, a helyi eseményekrõl számot adó krónikát. A Polgártárs újság a jövõben tizenkét
oldalon, minden hónap 10-én jelenik meg és térítésmentesen kerül minden polgári család postaládájába.

Tóth József 
polgármester

Kedves Olvasók!
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Polgár Város Önkormányzata és
intézményei 2012. évi költségvetése

Polgár Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete 2012. február 16-án megtár-
gyalta és elfogadta a település 2012. évi
költségvetését. Ennek fõösszege
1.911.587.000 forint. A bevételi források
közül, a központi költségvetésbõl kapott
támogatások összege 867.673 e Ft, áten-
gedett központi adók összege 104.633 e
Ft. A Képviselõ-testület a város helyi
adóbevételeinek körét nem bõvítette, illetve
a meglévõ adótípusok mértékét sem nö-
velte, hisz a lakosság anyagi helyzete továb-
bi terheket már nehezen tudna elviselni. A
2011. évi költségvetéskor tett takarékossá-
gi intézkedések hatására, a közszféra lét-
száma helyi szinten 306 fõrõl 273 fõre
csökkent. Részben ennek is köszönhetõ,
hogy a 2012. évi költségvetés mûködési
hitelt nem tartalmaz, elõzõ évrõl áthúzódó
folyószámla hitelállomány nem volt, így an-
nak visszafizetésével sem kellett számolni.
A 2011.évre tervezett, nem teljesített ki-
adásokat a 2012. évi költségvetésben ter-
vezni kellett, ezek forrásaként 12.090 e Ft
mûködésbõl származó pénzmaradvánnyal
lehetett számolni. A közfoglalkoztatásban
részt vevõk tavalyi tervezett átlaglétszáma
61 fõ volt, ez idén a Startmunka program-
ban részt vevõk, illetve az intézményeknél
közcélú alkalmazott létszáma 228 fõ. 

Fejlesztési hitel

Az ez évben várható fejlesztések közül
kiemelkedõ nagyságrendû a „Városfejlesz-
tés Polgáron” I. ütem beruházás megvaló-
sítása, az elnyert pályázathoz kapcsolódó
támogatási szerzõdés akkor lép majd ha-
tályba, ha az önerõ fedezetét jelentõ
beruházási célú hitel rendelkezésre áll.
Ezért a közel egy milliárdos fejlesztés bevé-
teleit és kiadásait nem tartalmazza a költ-
ségvetés. A projekthez kapcsolódóan
37.168 e Ft kiadással kell számolni 2012-
ben, melybõl 36.787 e Ft forrását, fejlesz-
tési célú hitel fogja biztosítani, ennek felvé-
teléhez a Kormány engedélye szükséges.
Az év elejétõl hatályba lépett stabilitási tör-
vény elõírásainak megfelelõen, a hitel felvé-
telhez kapcsolódóan a következõ 3 évre be
kellett mutatni a saját bevételek alakulását.
A fejlesztési hitelek évenkénti törlesztõ
részletei a saját bevételek 50%-át egyetlen
évben sem érik el. Tervezésre került a
2011. évben benyújtott LEDADER pályá-
zatokhoz szükséges önerõ fedezete minden
érintett költségvetési szervnél.

Központi bérkompenzáció

A nevelési-oktatási és más feladatot
ellátó intézmények épületeinek karban-
tartására, a belterület utak javítására, illetve
egyéb feladatokhoz kapcsolódóan városi
szinten 15 millió forint áll rendelkezésre,
melynek felhasználásáról a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság dönt átruházott
hatáskörében. 

A 2012.évi költségvetés mûködési kiadá-
sain belül a közszféra béreit szabályozó
törvény alapján bérnövekedés több éve nem
tervezhetõ, a bértömeg növekedését csak a
minimálbér hatása, illetve az elõmeneteli
rendszer szerinti soros lépések jelentették.
A költségvetési szerveknél foglalkoztatot-
tak számára a nettó bér csökkenésének
ellentételezésére, bérkompenzációt biztosít
a központi költségvetés, ezt év közben,
módosított elõirányzatként fogja a város
megkapni. 

Az intézmények költségvetését úgy kel-
lett tervezni, hogy a dologi kiadások között

elsõdlegesen a biztonságos mûködéshez
szükséges közüzemi díjak, épületek mû-
ködtetési költségek kerüljenek tervezésre.
Az egyéb kiadások minimális szinten, a
takarékos gazdálkodás szem elõtt tartásá-
val kerülhettek tervezésre, a rendelkezésre
álló bevételek szûkössége miatt. A költség-
vetés ebben az évben is számol a civil szer-
vezetek és sportegyesületek támogatásával
tavalyi szinten, a társadalmi szervezetek
pályázat útján nyerhetik el a támogatást,
melyrõl a Képviselõ-testület hoz döntést a
márciusi ülésen. Az önkormányzat és in-
tézményeinek költségvetése csak a szüksé-
ges kiadásokat tartalmazza, amelyek a biz-
tonságos mûködtetéshez elengedhetetle-
nek, tartalékok már nincsenek benne,
amennyiben rendkívüli esemény nem kö-
vetkezik be, úgy szigorú, fegyelmezett gaz-
dálkodás mellett a mûködéshez szükséges
fedezet biztosított.

Csépányiné Bartók Margit
pénzügyi irodavezetõ

Polgár Város Önkormányzatának 2012-es költségvetésérõl egy független könyvvizs-
gáló cég az alábbi összegzést fogalmazta meg: „ Véleményünk szerint Polgár Város
Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelettervezetének a számszaki-, szöveges-,
és a rendeleti rész összeállítása a vonatkozó elõírásoknak, szabályoknak és ismert
céloknak megfelelõen történt. A költségvetési rendelet valós adatokat tartalmaz. A
könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.”

Független könyvvizsgálói
jelentés
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Polgármesteri szemmel a költségvetésrõl
Az év egyik legnehezebb és legfelelõsség-

teljesebb döntése a költségvetési terv kidol-
gozása, a javasolt intézkedések okainak be-
mutatása és a szükséges döntések elfoga-
dása. Az idei költségvetés készítés, - az elõ-
zõ évek összevetésében no pláne - viszony-
lag nyugodt folyamatként zajlott, a büdzsé

most kevésbé feszült légkörben készült.
Kérdezhetné a kívülálló, hogy, ez miként
lehetséges, hiszen az ország az önkor-
mányzati rendszer eladósodásától hangos,
gyakorta önkormányzati csõdhelyzetekrõl
és kötvénykibocsájtási botrányokról hal-
lunk. Ma, amikor kormányzati intézkedé-
sek történnek a települési eladósodások
megfékezésére, és mikor a költségvetés ké-
szítések új szabálya az, hogy mûködési hi-
telt nem lehet tervezni, - aminek hatására
az önkormányzatok százai képtelenek
2012-ben a korábbi években felvett mûkö-
dési hiteleiket visszafizetni, - Polgár város
költségvetése viszonylagos stabilitást és ki-
egyensúlyozottságot mutat. Ha nagyon
egyszerû választ kellene mondanom erre,
akkor ez azért lehetséges, mert amivel a
többiek még csak most kínlódnak – mert
korábban ezzel nem voltak hajlandók
szembesülni - azt mi már megszenvedtük
az elmúlt években. Nem állítom, hogy telje-
sen tudatos volt, inkább csak megérzéssze-
rû, - ami a trendek láttán és a kényszerek
hatása miatt is volt, - hogy tavaly beleáll-
tunk a népszerûtlen intézkedésekbe és bát-
ran végigvittük, mert tudtuk, hogy elõbb-
utóbb a rendszerben lévõ finanszírozási
hiányok kemény törvényi intézkedést hoz-
nak majd. A települési költségvetések prob-
lémáját eddig jellemzõen két módon lehe-
tett kezelni: vagy mûködési hitel felvételé-
vel vagy drasztikus kiadáscsökkentõ intéz-
kedésekkel. Mi a tavalyi költségvetés ké-
szítéskor közel 100 milliós pozíciójavulást
határoztunk el (a bevételnövekedés és ki-
adáscsökkentés összege), amelynek során

az önkormányzati rendszerben 10%-os lét-
számcsökkentést is végrehajtottunk. A leg-
nagyobb traumát ez a Polgármesteri Hiva-
talnak és a Városgondnokság dolgozói kol-
lektívájának okozott. Pokoli nehéz dönté-
sek voltak, de ma visszagondolva is állítom,
hogy az egyetlen lehetséges utat választot-
tuk, amelynek pozitív hatásaként most
olyan költségvetésünk van, amelyben az
eddigi megszokott juttatásokat biztosítjuk,
a törvény szerinti béremeléseket teljesítjük,
nem bocsátunk el dolgozókat, mûködnek
az intézményeink, fizetni tudjuk a számlá-
kat, tudunk a lakosságnak szolgáltatni és
még sorolhatnám. A tavalyi döntésünk-
kel, az önkormányzatok jelenlegi általános

Tóth József, Polgár Város polgármes-
tere, a tervezett járási rendszer kiala-
kítása kapcsán a következõ levelet fo-
galmazta meg, melyet minden országos
írott és elektronikus sajtóorgánumhoz
eljuttatott szerkesztõségünk.

Polgár város képviselõ-testülete teljes
egyetértésben meghozott döntésével kezde-
ményezte, hogy a nyilvánosságra hozott
minisztériumi tervezethez képest a Tisza-
mente térsége kapja vissza a hajdani járási
státuszt. Ehhez Polgáron, mint korábbi já-
rásközpontban és jelenlegi kistérségi székhe-
lyen minden szakmai feltétel és adottság -
intézményi háttér, történelmi múlt, közle-
kedési szempontok, társadalmi kapcsolatok,
gazdasági potenciál, lakossági orientáció,
stb. – rendelkezésre áll. Ezért is fogadtuk
meglepetésként és némi értetlenkedéssel a
társadalmi vitára bocsátott javaslatot, mert
abban Polgár, mint járási székhely nem sze-
repel.  Évek óta készülünk a tervezett járás,
mint a térséget szolgáló közigazgatási egy-
ségek fejlesztésére, s a közel egymilliárdos
uniós fejlesztési program megvalósításának
a kapujában állunk. A kezdeményezésünket
elküldtük a szaktárcához, s türelmetlenül
várjuk a társadalmi vita alapján módosított
javaslatot. Ez még a mai napig sem történt
meg, sõt a hivatkozásul szolgáló szakmai
háttéranyagot, - amelyre a kormány adott
megbízást a HÉTFA kutatócsoportnak, - a
kérések ellenére sem adták közre, hanem azt
tíz évre titkosították. Információink szerint
ebben a dokumentumban Magyarországot
négy járási kiosztásban modellezték (104,
160, 221, 342 járás), amelynek mindegyi-
kében rögzítésre került Hajdú-Bihar megyé-
ben a Polgári járás. Úgy tudjuk, hogy a kor-
mányzati szakmai dokumentum szinte teljes

mértékben azonos szempontokat sorol fel a
Polgári járás kialakításának indokaként,
mint amit Polgár város Képviselõ-testülete a
saját érvelésében megfogalmaz.

A dolgot nem értjük, vajon mi történhe-
tett? Hiszen csak olyan feltételekrõl tudunk,
csak olyan elvekrõl hallunk, aminek megfe-
lelünk. Mi sorolni tudjuk az igeneket, de
senki nem mondja a nemeket. Senki nem
mondja meg, hogy Polgár miért ne lehetne
járási székhely.

Valaki álljon már ki és mondja meg az okát! 
Egyetértünk Navracsics miniszter úr ki-

nyilatkoztatásával „Nem szeretném, ha
elrontanánk ezt a közigazgatási reformot
egyesek egyéni ambíciói vagy egyéni érdek-
sérelmei miatt.” 

Mi is komolyan gondoljuk, hogy ami
most kialakul, amit most létrehozunk, az
hosszú évekre meghatározza a közigazgatás
rendszerét. Akkor is, ha az szakmai alapos-
sággal készül és így idõtálló lesz, és akkor is,
ha az pillanatnyi szempontok és politikai
érdekek alapján jön létre. Megkockáztatom,
hogyha nem kizárólag a szakmai szempon-
tok alapján kerül majd az új rendszer
kialakításra, akkor az aligha fogja túlélni az
azt létrehozó politikai kurzus hivatali idejét.
Azt állítom, hogy a „Jó Állam” létrehozás-
nak nemes szándéka közepette, a rövid távú
érdekek alapján rajzolt járási térkép okozza
a legdrágább és a legkevésbé stabil közigaz-
gatást. S közben újra elvesztegetünk éveket
egy fontosnak ítélt és tényleg megújítandó
területen. Remélem, hogy végül mégis
felülkerekedik a szakmaiság, a racionalitás
és a felelõsségérzet.

Tóth József
polgármester

finanszírozási helyzetéhez képest kb. más-
fél éves elõnyünk keletkezett, s ennek ha-
tásaként a mûködési kiadásainkat (benne a
legnagyobb tételként a bér és járulék költsé-
get) két év alatt 110 millióval csökkentettük.
A mûködési költségek egyensúlya ma
lehetõvé teszi, hogy a beruházásokhoz szük-
séges saját forrás biztosításához egyáltalán
esélyünk legyen egy hosszú távú fejlesztési
hitelben reálisan gondolkodni. A város-
központ beruházás megvalósításáról szóló
döntés meghozatala kapcsán- több más
kardinális körülmény között – ma ez az
egyik legfontosabb feltétel a továbblépéshez.

Tóth József

Polgári járás – tíz évre titkosítva!
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Szociális tûzifa juttatás
A Belügyminisztérium a településektõl be-

érkezett igények alapján, az 59/2011.
(XII.23.) BM rendeletben szabályozta a helyi
önkormányzatok szociális célú tûzifa vásárlá-
sához kapcsolódó kiegészítõ támogatásokat.
A rendelet alapján Polgár Város Önkor-
mányzata 500 m3 tûzifa vásárlására kapott
pénzügyi támogatást. A minisztérium fel-
hívására a 3187 önkormányzat közül mind-
össze 456 vett részt a programban és örü-
lünk, hogy városunk is a nyertes pályázók
között található.

Kibõvített jogosultsági feltételek
A támogatás felhasználásának módját a

szociális igazgatásról és ellátásokról szóló
helyi rendeletben szabályozta a képviselõ-tes-
tület. Ennek értelmében a természetbeni jut-
tatásra jogosultak körét kibõvítettük, így az
egy fõre jutó jövedelem összegének megha-
tározásához a törvény szerinti lakásfenn-
tartási támogatás jövedelemhatárát vettük
alapul.

Az önkormányzat, illetve a hatáskörrel ren-
delkezõ Szociális és Egészségügyi Bizottság
téli tüzelõ juttatásra való jogosultságot állapí-
tott meg annak a személynek, akinek a háztar-
tásában az egy fõre jutó jövedelem összege
nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegét, azaz 71.250.-Ft-
ot.

A tûzifa szállításával kapcsolatos költsége-
ket az Önkormányzat illetve a Városgond-
nokság viselte, így a kiszállítás költsége nem
lett ráterhelve a lakosságra. 

Idõben érkezett 
A bizottság a program gyors lebonyolítása

érdekében hat alkalommal, soron kívül is ülé-
sezett, s hozta meg döntését, mely szerint 522
család részére állapított meg juttatást (a pályá-
zaton elnyert mennyiséget a Városgond-
nokság saját készletébõl egészítette ki).

A kérelmezõk nagytöbbsége, aki idõben be-
adta kérelmét, pozitív elbírálásban részesült.

Elutasító döntést 40 esetben kellett hozni,
részben mivel több családnál az egy fõre jutó
jövedelem meghaladta a rendeletben foglaltakat
vagy pedig a kérelmezõ egyik családtagja már
részesült ebben a juttatásban. 

A program megvalósítását sikerült idõben
elkezdeni, a gyors döntéseknek és a jól szer-
vezett munkának is köszönhetõen február
végéig minden háztartásba eljutott a szociális
téli tûzifa.

Andorkó Mihályné
Szociális és Gyámügyi Iroda

Közfoglalkoztatás 2012-ben
Rögzítsük, hogy a Nemzeti Közfoglalkoz-

tatási Programban való részvétel nem tar-
tozik az önkormányzat kötelezõ feladatai
közé, ennek ellenére idén is az a célunk, hogy
minél több, munkára képes aktív korú, szo-
ciálisan rászoruló ember számára bizto-
sítsunk munkalehetõséget. Más kínálkozó
lehetõségünk nemigen van mostanság, ha
komolyan gondoljuk azt, hogy szükséges a
mélyszegénységben élõknek segíteni. Ön-
kéntes vállalásaink között szerepel a meg-
élhetést jelentõ, legális jövedelmet biztosító
pályázatokon részt venni, - a munkanélkü-
lieknek segítõ kezet nyújtani. Persze, jót
tenni sem könnyû, mert egyfelõl, akiknek
segíteni akarunk a közmunkával, Õk nem
mindannyian annak veszik, akad aki kény-
szerként, míg mások valami általuk tett
szívességként tekintenek a felkínált köz-
munkára. Másrészrõl pedig az önkor-
mányzatnál is csak kapkodjuk a fejünket a
folyamatosan változó jogszabályok miatt. 

Foglalkoztatás közvetítéssel
Legfontosabb változás ez évtõl, hogy a

közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kiren-
deltség közvetítésével és a sikeres pályázat
alapján igényelhetõ támogatással valósulhat
meg.

Közfoglalkoztatott személy az lehet, aki-
nek erre a jogosultsága fennáll, amelyet a
szociális törvény alapján állapít meg a helyi
önkormányzat. A jogosultság elnevezése az
elmúlt évek során többször is változott: volt
már rendelkezésre állási támogatás (RÁT),
tavaly bérpótló juttatásnak hívták (BPJ),
jelenleg foglalkoztatást helyettesítõ támo-
gatás (FHT) néven vált ismertté. Az FHT
összege, 2012. január 1-jétõl az öregségi
nyugdíjminimum 80%-a, azaz 22.800.-Ft.

Sajnos nem tudunk városunkban min-
denkinek közmunkát ajánlani, hiszen jelenleg
több mint 500 fõ a szociálisan támogatott
(FHT) és 700 fõ a regisztrált munkanélküli
(álláskeresõ). 

Az érintett személyek az elhelyezkedésük
érdekében, továbbra is kötelesek álláske-
resõként együttmûködni a lakóhely szerint
illetékes munkaügyi központ kirendeltsé-
gével. Azt is tudni kell, hogy a munkát vissza-
utasítók illetve a közmunkavégzés szabályait
megszegõk, késõbb semmiféle ellátásban
vagy támogatásban nem részesülhetnek. 

Itt kell megemlíteni a 2011. szeptember 1-
jétõl bekövetkezett jogszabályi változást,
amely a közfoglalkoztatási bért szabályozza.
Ettõl az idõponttól kezdve a foglalkoztatott
személyek bére - szakképesítést és közép-
fokú iskolai végzettséget nem igénylõ
munkakör és nyolc órás foglalkozatás esetén
- bruttó 71.800 Ft, (nettó: 47.000 Ft) a leg-
alább középfokú iskolai végzettséget, szak-
képesítést igénylõ munkakör betöltése esetén
bruttó 92.000 Ft (nettó: 60.600.-Ft). Az

összeg nem azonos a költségvetési törvény-
ben meghatározott minimálbérrel.

Intézményi közfoglalkoztatás, Sartmunka
A településünkön jelenleg két közfoglal-

koztatási program zajlik. Az egyik az intéz-
ményi közfoglalkozatás, a másik a Startmun-
ka Mintaprogram.

Az önkormányzat intézményeiben hosz-
szabb idõtartamú közfoglalkoztatással, napi
6 órás munkaidõben 5 hónapos idõtartamra
önkormányzati közfeladatok ellátásában dol-
goznak. A kormányzati támogatás inten-
zitása függ a települések hátrányos helyze-
tétõl, gazdasági erejétõl, amely Polgár város

esetében 70%-os mértékû. Ebben a prog-
ramban jelenleg 32 fõ dolgozik úgy, hogy
saját erõként, a költségek 30%-át, az önkor-
mányzat költségvetése fedezi.

Betöltött munkakörök, munkaterületek
jellemzõen az oktatási feladatok terén admi-
nisztrátor, karbantartó, portás, koordinátor,
konyhai kisegítõ, kézbesítõ, takarító, irodai
kisegítõ. A másik programon, a Startmunka
Mintaprogram pályázatán is sikeresen vett
részt az önkormányzat. Két komponensre
pályáztunk: mezõgazdasági külterületi föld-
utak rendbetétele, valamint belterületi köz-
úthálózat javítása területén. Ebben a prog-
ramban 200 fõt tudunk foglalkoztatni, szak-
munkás és zömmel segédmunkás munkakör-
ben. A program költségeit, (a munkabért és a
járulékokat, a védõruházatot, a szerszámo-
kat) 100%-os kormányzati támogatásként
megkapjuk, ahhoz önkormányzati saját
pénzt nem kell tennünk. 

Andorkó Mihályné
Szociális és Gyámügyi Iroda
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Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a
környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekez-
dése 2012. február 1. napjától módo-
sult. A Parlament a talajterhelési díj
egységárának mértékét 1. 200.-
Forint/m3 mértékûre emelte a korábbi
120 Forint/m3 helyett. Az Országgyûlés
ezzel párhuzamosan megalkotta a
víziközmû szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvényt, melynek 55. §-a
kimondja, hogy az ingatlan tulajdonosa
köteles az ingatlant víziközmû-rend-
szerbe beköttetni, ha az a közterületen
az ingatlanról mûszakilag elérhetõ
módon kiépült és mûszakilag ren-
delkezésre áll, és az ingatlan használata
rendszeres emberi tartózkodáshoz
kötõdik. Amennyiben az ingatlan tu-
lajdonosa ezen kötelezettségének nem
tesz eleget, a jegyzõ hivatalból kötelezi
az ingatlan beköttetésére. 

Talajterhelés

E cikk írásakor még egy-két hókupac
jelzi, mindössze néhány hétbõl álló, de ke-
mény és hideg tél áll a hátunk mögött. Mire
a Kedves Olvasó kézhez veszi a lapot, lehet,
hogy már ezek a kupacok is az enyészeté
lesznek, köszönhetõen a tavaszi napsuga-
rak és a szél erejének. Az a néhány hét
azonban jócskán adott munkát a Város-
godnokság dolgozóinak, akik november el-
sejétõl március 31-ig folyamatos téli ügye-
letet tartottak. 

A január közepén kezdõdött és majdnem
egy hónapon át tartó hideg és erõs havazás,
természetesen nem érte váratlanul a Város-
gondnokságot, ahol a már korábbi években
jól bevált, téli felkészülési ütemterv alapján
indították meg a munkálatokat. Ennek
alapján, elsõként a város kiemelt közlekedési
csomópontjait, a városközponti részt, továb-
bá az intézmények környezetét szabadítják
ki a hó fogságából. A környezeti ártalmakat

minimalizálva, ez hó eltolást jelent, sózást
csak indokolt esetben végeznek. – A ren-
delkezésre álló gépjármûpark jó színvonalon
tudja ellátni a különbözõ munkákat –
mondta Hágen József a Városgondnokság
vezetõje. – Öt éve vásároltunk egy össz-
kerék-meghajtású teherautót, mely hó tolá-
sára alkalmas, sószóró felépítménnyel ren-
delkezik, illetve daru is van rajta. Rendelke-
zünk továbbá egy MTZ traktorral és egy
IFA szippantós teherautóval, melyekre  ha
szükséges, tolólapot szerelünk fel.  Gépjár-
mûparkunkban egy  JCB típusú munkagép
is megtalálható, ezt leginkább hó rakodásra,
eltakarításra szoktuk befogni – tette hozzá
Hágen József.

A gépek mellett 8-10, ha szükséges, ennél
több fõ végzi a kézi munkálatokat, folyama-
tos mûszakban, de ha van kapacitása, úgy a
Magyar Küzútkezelõ Kht. Polgári Üzem-
mérnöksége is besegít a hómentesítésbe. 

Kézi- és gépi erõvel
a hó ellen

Az asztal kerek, a részvétel nem
A politikai pártok helyi képviselõit kerekasztal beszélgetésre invitálta a polgármester január 23-án. Tóth József  a városközpont reha-

bilitációs pályázatának állásáról tájékoztatta a meghívottakat. - Tettem ezt azért, mert bár valamennyi fórumon igyekeztem a váro-
sunk lakosságát tájékoztatni a folyamatról, az aktuális információkról, ennek ellenére mégis halottam néhány ostobaságot, tapasztal-
tam inkorrekt kezdeményezést, gyakorta elhangzott megalapozatlan érvelés is, az egyébként több bizonytalanságot tartalmazó és dilem-
mát hordozó beruházásról – mondta a polgármester. Tóth József hozzátette: Fontosnak tartom, tartottam, hogy amennyiben kérdés
vagy értelmezésbeli probléma vetõdik fel bármely párt részérõl, arra konkrét és hiteles válaszokat kapjanak, még ha azokkal nem is
minden esetben értenek egyet. A Fidesz kivételével valamennyi párt képviselõje részt vett a tanácskozáson, melyen a beruházással kap-
csolatos álláspontjuk kifejtésére is lehetõségük nyílt. A mintegy két és fél órás tapasztalatcserét a hasznos felvetésekkel és indulatmentes
konstruktivitással lehet jellemezni. Az ülésrõl emlékeztetõ készül, amelyet minden résztvevõ megkap, valamint egy példány bekerül a
beruházással kapcsolatos nyilvános dokumentumok közé. (Az emlékeztetõ teljes szövege a város honlapján olvasható.)

Lakásépítési támogatás
A Kormány megalkotta a lakásépítési tá-

mogatásokról szóló 256/2011. (XII.6.) sz.
rendeletét, melynek fõbb paraméterei az
alábbiak:

Lakásépítési támogatást igényelhet az a
fiatal házaspár, melyek közül a lakásépítési
támogatás iránti kérelem benyújtásának
idõpontjában egyik fél sem töltötte be a 40.
életévét.

Lakásépítési támogatás igényelhetõ a
2010. január 1-jét követõen: 

- magánszemély által épített új lakásra, 
- jogi személy, jogi személyiség nélküli

társaság vagy egyéni vállalkozó, természe-

tes személy részére való értékesítés céljára
épít vagy építtet lakásra, 

- másodízben értékesítenek természetes
személy részére, feltéve, hogy a második
eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalma-
zással üzletszerûen foglalkozó jogi sze-
mély, jogi személyiség nélküli társaság
vagy egyéni vállalkozó.

A nem értékesítés céljára épült és hasz-
nálatbavételi engedéllyel rendelkezõ lakás
tulajdonjogának átruházása esetén az új
tulajdonost lakásépítési támogatás nem
illeti meg. 

A lakásépítési támogatás mértéke  az in-

gatlan hasznos alapterületétõl függõen: két
gyermek esetén 800.000.- 1.300.000.-Ft.

Három gyermek esetén 1.200.000-
2.000.000.-Ft.

Négy vagy több gyermek esetén
1.600.000.-2.500.000.-Ft.

A lakásépítési támogatás vissza nem
térítendõ állami támogatás, mely a
hitelintézettõl igényelhetõ. A közigaz-
gatási hatósági eljárásban elsõ fokon a
Magyar Államkincstárnak a támogatott
személy lakóhelye szerint illetékes területi
szerve, másodfokon a Kincstár központja
jár el.
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Mint az olvasóink elõtt ismert, a Polgár-
Társ utolsó száma 2011. márciusában jelent
meg. Összeállításunkban – szemezgetve a
képviselõ-testület üléseinek döntéseirõl -  a
teljesség igénye nélkül, fontos és érdekes
határozatokkal igyekszünk feleleveníteni a
tavalyi év történéseit.

Április: 
– Polgár Város Önkormányzata a házi-

orvosok, házi gyermekorvosok, a fogorvos és
a Védõnõi Szolgálat részére a feladatuk
ellátásához szükséges telephelyet (orvosi ren-
delõt) 2011. május 1. napjától a Polgár,
Hõsök u. 1. sz. alatt megépült Térségi Járóbe-
teg Szakellátó Intézet épületében biztosítja. 

– A Képviselõ-testület jóváhagyja Nagyká-
roly Municípium Önkormányzata és Polgár
Város Önkormányzata között létrejött
Együttmûködési Megállapodást.

Május: 
– A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pe-

dagógiai Szakszolgálat közoktatási intézmé-
nye névhasználatát megváltoztatja Vásár-
helyi Pál Általános Iskola névhasználatra
2011. július 1. napjától.

– A Képviselõ-testület a Fonyódligeti üdü-
lõ hasznosítására vonatkozó, a tulajdonosok
által kidolgozott üzemeltetési konstrukcióval
egyetért. Az üdülõ kezelõje a Városgond-
nokság. A Képviselõ-testület a tulajdonosok
által megkötött megállapodás alapján az
üdülõ állagmegõrzésével és üzemeltetésével
a Városgondnokságot bízza meg. 

Június: 
– A képviselõ-testület a 2011/2012. ne-

velési évben 9 óvodai csoport indítását en-
gedélyezi. Az 1 bölcsõdei csoport mûködé-
séhez 2 gondozónõi álláshelyet engedélyez.
A 9 óvodai csoportba felvehetõ maximális
létszámot csoportonként 20%-kal engedé-
lyezi megnövelni a tanulási, beilleszkedési,
magatartási zavarokkal küszködõ gyerme-
kek száma, valamint az évközben történõ
igénylések zavartalan ellátása miatt. 

– A Vásárhelyi Pál Általános Iskola intéz-
ményében a 2011/2012. tanév elõkészítését
965 óra/hét órakerettel fogadja el. 2011.
szeptember 1-jétõl az engedélyezett köz-
alkalmazotti álláshelyek összes száma 63,
ebbõl 43 fõ szakmai feladatot ellátó állás-
hely. A 2011/2012. tanévben a Képviselõ-
testület 24 osztály, és 11 iskolaotthonos
osztály indítását engedélyezi.

– A József Attila Gimnázium és Szakkép-
zõ Iskolában 2011. szeptember 1-jétõl az
engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek
összes száma 61+3. Ebbõl szakmai fel-
adatot ellátó 43 fõ, az érettségire épülõ szak-
mai képzésben 3 fõ, gazdasági, technikai,
ügyviteli feladatot ellátó 18 fõ. A képviselõ-
testület valamennyi osztályban engedélyezi
az osztályok maximális létszámának 20%-
kal történõ megemelését.

Július, Augusztus: – Nyári szünet
Szeptember 08.: 
– A Képviselõ-testület megtárgyalta a

„Javaslat a LEADER Program keretében pá-
lyázati támogatások igénybevételére” vonat-
kozó elõterjesztést és az alábbi határoza-
tokat hozza: a Képviselõ-testület egyetért
azzal, hogy Polgár Város Önkormányzata a
76/2011.(VII.29.) VM rendeletben megje-
lent „Közösségi terek fejlesztése” elnevezésû
kiírásra pályázatot nyújtson be.

– A Képviselõ-testület egyetért azzal, hogy
Polgár Város Önkormányzata a 76/2011.
(VII.29.) VM rendeletben megjelent
„Hortobágyi LEADER HACS területén tér-
figyelõ rendszer kiépítése” elnevezésû kiírás-
ra pályázatot nyújtson be.

– A Képviselõ-testület egyetért azzal, hogy
Polgár Város Önkormányzata a 76/2011.
(VII.29.) VM rendeletben megjelent
„Hortobágyi LEADER HACS területén belüli
közösségépítõ rendezvények támogatása”
elnevezésû kiírásra pályázatot nyújtson be.

– A Képviselõ-testület egyetért azzal, hogy
Polgár Város Önkormányzata a 76/2011.
(VII.29.) VM rendeletben megjelent
„Települések helyi termékeinek bemu-
tatására vagy helyi hagyományokra épülõ

rendezvények megtartása” elnevezésû kiírás-
ra pályázatot nyújtson be.

– A Képviselõ-testület egyetért azzal, hogy
Polgár Város Önkormányzata a 76/2011.
(VII.29.) VM rendeletben megjelent
„Képzési programok támogatása a
Hortobágyi LEADER HACS területén” el-
nevezésû kiírásra pályázatot nyújtson be.

Szeptember 29.: 
– A Képviselõ-testület a város részére térí-

tésmentesen átadott helytörténeti gyûjte-
mény kezelésével, gondozásával járó felada-
tok ellátásával megbízza az Ady Endre Mû-
velõdési Központ és Könyvtár intézményét

és használatába adja a helytörténeti gyûjte-
mény elhelyezéséhez a Polgár, Móricz út 3-
5. szám alatti 110 m2 alapterületû ingat-
lanát, valamint a 2011. augusztus 9. napján
keltezett gyûjteményi jegyzék szerinti tár-
gyakat 2011. október 15. napjától. 

– A Képviselõ-testület támogatja, hogy
Polgár Város Önkormányzata alapító tag-
ként vegyen részt a Hortobágyi LEADER
Közhasznú Egyesület megalapításában. A
testület meghatalmazza Molnár János alpol-
gármestert, hogy az önkormányzatot kép-
viselje az Akciócsoport ülésein és megbízza
az alapszabály aláírásával.

– Polgár Város Önkormányzata a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Wekerle Sándor Alapkezelõ által kiírt Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához
csatlakozik. 

Október: 
– A Képviselõ- testület megtárgyalta

Polgár város közbiztonságának helyzetérõl,
a közbiztonság érdekében tett intézkedések-
rõl és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolót és a rendõrségi beszámolót elfo-
gadja.

– A Képviselõ- testülete megtárgyalta a
Tájékoztató a Polgárõr Egyesület mûködé-
sérõl elnevezésû elõterjesztést és a tájékoz-
tatóját elfogadja.

November: 
– A képviselõ-testület megtárgyalta az

Önkormányzat 2011. év III. negyedévi költ-
ségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót
és az alábbi határozatot hozta: a települési
önkormányzat 2011. év III. negyedévi álla-
pot szerinti bevételi fõösszegét
1.410.401forintban, kiadási fõösszegét
1.388.910 forintban állapítja meg.

– A Képviselõ-testület megtárgyalta a köz-
foglalkoztatás 2011. évi tapasztalatairól szó-
ló tájékoztatót és azt elfogadja. Javasolja,
hogy a 2012. évi költségvetési koncepcióban
kerüljenek megfogalmazásra a 2012. évi
közfoglalkoztatáshoz kapcsoló feladatok: az
önerõ biztosítása, pályázati lehetõségek ki-
használása, az aktív korúak ellátásában
részesülõk bevonása a foglalkoztatásba. 

– A Képviselõ-testület megtárgyalta a Ja-
vaslat Polgár Város Önkormányzata market-
ing, valamint kommunikációs stratégiájának
fejlesztésére elnevezésû elõterjesztést és az
alábbi határozatot hozta: A Képviselõ-tes-
tület az elõterjesztésben foglalt megállapítá-
sokkal és a megfogalmazott célkitûzésekkel
egyetért, a Képviselõ-testület a kommuniká-
ciós feladatok továbbfejlesztését indokoltnak
tarja, a költségvetési koncepció készítésénél
azt prioritásként kezeli, a szükséges pénz-
ügyi fedezetet a 2012. évi költségvetésében
megtervezi (pl.: a PolgárTárs újraindítása –
a szerk.).

Ez (is) történt 2011-ben
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November 25. – Közmeghallgatás
December: 
– A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és

Hasznosító Társulás pályázatot kíván be-
nyújtani az Új Széchenyi Terv, Környezet és
Energia Operatív Program (KEOP), Tele-
pülési szilárdhulladék-gazdálkodás rend-
szerek fejlesztése konstrukciójának (KEOP
1.1.1/B) pályázati felhívásra. A pályázat ke-
retében a „Hajdúsági Szilárd Hulladékle-
rakó és Hasznosító Társulás által fenntartott
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer to-
vábbfejlesztése” tárgyú projekt megvalósí-
tására kíván támogatást igényelni a Társulás.
A Képviselõ-testület megtárgyalta a javasla-

tot. A Képviselõ-testület tudomásul veszi,
hogy a támogatásból létrejött létesítmény
mûködtetésének fedezetét a Hajdúsági Hul-
ladékgazdálkodási Kft., mint üzemeltetõ biz-
tosítja és a pályázathoz szükséges saját for-
rás fedezetét a HHG Kft., mint üzemeltetõ
cég biztosítja a társulás részére. A Képviselõ-
testület felhatalmazza a polgármestert a Haj-
dúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosí-
tó Társulás által benyújtandó KEOP-
1.1.1/B-10-11 kódszámú „Települési szi-
lárdhulladék-gazdálkodási rendszerek to-
vábbfejlesztése” pályázathoz szükséges nyi-
latkozatok és dokumentumok aláírására.

– A Képviselõ-testület megtárgyalta a
„Javaslat a szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális
fejlesztése címû ÉAOP 4.1.3./A, B-11 kód-
számú pályázaton való részvételre” vonatko-
zó javaslatot. A Képviselõ-testület hozzájárul
ahhoz, hogy a tervezett fejlesztés az önkor-
mányzat tulajdonában lévõ Polgár, 676/2
hrsz.-on nyilvántartott, 2151 m2 területû, va-
lóságban Polgár, Dózsa György utca 1. sz.
alatti ingatlanon (melynek forgalmi értéke
bruttó 17.500.000.- Ft) megvalósuljon és azt
a fenntartási idõszak végéig az intézmény-
fenntartó pályázó rendelkezésére bocsátja.

Az 1848-49-es Forradalom és Sza-
badságharc 164. évfordulója alkal-
mából rendezett városi  díszünnepség
keretében ezúttal három díjat ado-
mányoz Polgár Város Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete. A város-
vezetõk a február 16-án megtartott
ülésen döntöttek a kitüntetésekrõl.
Pro Urbe emlékérem kitüntetésben
részesül a Polgári Takarékszö-
vetkezet. Az „Önzetlen polgár” díjat
Elek Istvánné (Kiss E. u. 7. sz.)
részére adományozza a testület, míg a
„Lokálpatrióta összefogás” díjat a
Morotva Vadásztársaságnak ítélték
oda a képviselõk.

Kitüntetések

2012. március 14-én 14 óra
Történelmi játszóház

az általános iskola
3-4. osztályos tanulóinak.
48’-as huszárt dobozból
készítenek a gyerekek.

2012. március 15. 
Megemlékezés a 48/49-es

Forradalom és Szabadságharcról
(ld. meghívó)

Ady Mûvelõdési Ház
programja

A Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. Apáczai Programigazgatósága a Határtalanul! Prog-
ram keretében a határon túli magyarság magyarországi diákokkal és tanárokkal való
megismertetését tûzte ki célul.

Iskolánk pályázatot nyújtott be a „Határtalanul” program keretében erdélyi tanulmá-
nyi kirándulás szervezésére. A pályázat eredményeként 858.800 Ft támogatást nyer-
tünk el 40 fõ 7. évfolyamos tanuló háromnapos kirándulásának /útiköltség, szál-
lás/ fedezésére. A gyermekek március 23-25-e között ismerkednek majd meg a
rengeteg látnivalóval.

A háromnapos kirándulás állomásai: 
Szatmárnémeti • Nagybánya • Koltór • Desze • Szaplonca Máramarossziget

• Barcánfalva • Nagykároly • Érmindszent • Érsemjén

Kérjük, támogassa a Vásárhelyi
Pál Általános Iskola tanulóit

adója 1%-ával!

"MINÕSÉGI OKTATÁSÉRT-
GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY"

4090 Polgár, Zólyom út 14.

Az alapítvány számlaszáma:
OTP Bank Rt. 11738156-20001089

Az alapítvány adószáma:
18542242-1-09

Rendezvénynaptár
Rendezvény neve Idõpontja Helyszíne

Városi megemlékezés az 1848/49-es 2012. március 15. (csütörtök) 14 óra Polgármesteri Hivatal Díszterme
Forradalom és Szabadságharc évfordulóján, A Római Katolikus templom elõtti tér,
kitüntetések átadása, megemlékezés, koszorúzás. Barankovics téri emlékoszlop

Költészet Napja- Térségi versmondó verseny 2012. április 14. (szombat) „A” Ady Endre Mûvelõdési Központ
„B” Vásárhelyi Pál Általános Iskola

VI. BELÁHAPI fesztivál 2012. április 30. (hétfõ)- május 1. (kedd) Polgári Strandfürdõ  Köztisztviselõk, 

Közalkalmazottak, Egészségügyi dolgozók Napja 2012. június 29. (péntek) József Attila Gimnázium díszudvara

Szent István Király és az Új kenyér Ünnepe 2012. augusztus 19. (vasárnap) „A” Kálvária –domb elõtti tér
„B” Járóbeteg szakrendelõ elõtti tér

Idõsek Napja -VI. Polgári Nyugdíjas találkozó 2012. szeptember 28. (péntek) „A” Mûvelõdési Központ színházterme
„B” Vásárhelyi Pál Általános Iskola

Ünnepi megemlékezés az 1956-os 2012. október 23. (kedd) A Római Katolikus templomkert
Forradalom és Szabadságharcról, koszorúzás 56-os emlékmû

Adventtõl Karácsonyig 2012. december 2.. (vasárnap) „A” Mûvelõdési Központ elõtti tér
Adventi gyertyagyújtás és 2012. december 9.. (vasárnap) (elsõ három advent)
Karácsonyváró Gálamûsor 2012. december 16. (vasárnap) Mûvelõdési Központ színházterme

2012. december 23. (vasárnap) (Karácsonyváró gála)

„B” Járóbeteg Szakrendelõ elõtti park
(elsõ három advent)
Vásárhelyi Pál Általános Iskola
(Karácsonyváró gála) 
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Farsangoló
Napsugár Óvoda és Bölcsõde

Vásárhelyi maskarások

A február hava a karneválok, a farsang, a
bálok ideje, így van ez intézményünkben is.
A gyerekek körében az egyik legkedveltebb
ünnep a farsang. Farsangkor a maskarázás
olyan szokás, amire nagy szüksége van a
naponta óvodába kocogó, korán kelõ kis-
gyermeknek. Egymás között suttogták: „…
én pókember leszek, … én hercegkis-
asszonynak öltözök, …”. A csoportokban
terjengtek a finom illatok; sült a fánk, a
csõröge. Készültek az álarcok, a farsangi
díszek. Ilyenkor örömükben, jókedvükben
mókáznak a gyerekek, jelmezbe öltözve
igyekeznek elûzni a telet, a hideget, hogy

köszönthessék a kikeletet. Nagy izgalom-
mal készültek erre az alkalomra Napsugár
óvoda és Bölcsõde óvodásai, bölcsõdései.
Minden gyermekben benne lakik az a vágy,
hogy de jó volna néha másnak lenni! Ennek
megvalósítását a szülõk és óvodapedagó-
gusok ötletessége teszi lehetõvé. Volt itt
sok kis törpe, bohóc, kalóz, méhecske,
tündér, indián, boszorkány, panda mackó,
karatés és még sorolhatnánk az ötletes,
megvalósult jelmezesek sorát. A szülõk ak-
tív részvételükkel, tapssal, sok finom süti-
vel tették színesebbé ezt a napot. A „ferge-
teges” táncbemutató után a felnõttek is új-
ra gyermekké válva versenyeztek, táncoltak
és mókáztak a gyermekeikkel együtt. A
közös mûsor után felvonultak az egyéni
jelmezesek, akik büszkén álltak modellt a
fényképezõgépnek. A következõ farsangot
tervezgetve, jó hangulattal felvértezve vár-
juk a tavaszt. Csak reméljük, a farsang el-
teltével valóban kezdõdik a tavasz.

Baráth Zoltánné és
Dr. Baranya Györgyné 

óvodapedagógusok

Számunkra nagyon kedves ez az idõ-
szak. A meghitt karácsonyt követõ szürke
hidegben, pár hetünk van, hogy felkészül-
jünk a tél elûzésére, és jelmezbe bújva szó-
rakozzunk egyet.

Végre eljött a nap, amire oly sok iskolás
várt! Hagyományaink szerint kedves mû-
sorokkal, vidám jelenetekkel és tánccal
idéztük fel a farsang hangulatát.

A jelmezes felvonulást, a humoros jelenete-
ket és táncokat  a gyerekek, szülõk és a ven-
dégek egyaránt viharos tapssal jutalmazták.

Minden jelmez nagyon kreatív volt, a
legjobbakat a zsûri jutalommal ismerte el.
A mûsort a 8. évfolyam tanulóinak kerin-
gõje zárta, majd táncra kérték a szülõket és
a nevelõket. Nagy sikerük volt.

Ezek után megkezdõdött a disco, ahol
szinte mindenki önfeledten bulizott a jobb-
nál jobb zenékre.

A tombolasorsoláson  sok ajándék talált
gazdára.

Reméljük mindenki nagyon jól érezte
magát! 

Az Oktatási- Kulturális és Sport
Bizottság átruházott hatáskörben dön-
tött a Napsugár Óvoda és Bölcsõde nyári
szünetének idõpontjáról. Ennek
értelmében

2012. július 2-tõl – július 27-ig
Takarít: Bessenyei úti óvoda
Ügyeletet tart: Móra úti óvoda

2012. július 30 - augusztus 24-ig
Takarít: Móra úti óvoda

Ügyeletet tart: Bessenyei úti óvoda

2012. július 2 - július 13-ig
Takarít: Bölcsõde és a konyha

A bizottság az óvodai beíratások, a böl-
csõdei bejegyzés idõpontjának meghatá-
rozásáról is döntött: ez alapján, a
2012/2013. nevelési évre a nagyobb lét-
számú gyermekek egy idõszakon belüli
óvodai felvétele céljából, az óvodai be-
íratás, jelentkezés idõpontja: 2012.
április 23-27. A beíratás helye: 4090.
Polgár Bessenyei úti óvoda.

A 2012/2013. nevelési évben a nagyobb
létszámú gyermekek egy idõszakon
belüli bölcsõdei felvétele céljából, a
bölcsõdei elõjegyzés idõpontja: 2012.
április 23-27. A beíratás helye: 4090.
Polgár Bessenyei úti óvoda.

A tanköteles gyermekek elsõ osztályba
történõ beíratásának idõpontja: 2012.
április 23-27. A beiratkozás helye az
általános iskolában, Móricz Zs. u. 3-5.
sz. alatt.

Beíratások,
nyári szünetek
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Szellemi
Diákolimpia

A József Attila Gimnázium és Szakképzõ
Iskola növendékei, idén is sikerrel szere-
peltek a Szellemi Diákolimpián, ahol janu-
ár 28-án megnyerték a megyei döntõt és
február 25-én bronzérmet szereztek az
országos elõdöntõn. A versenyen a tanulók
olimpiatörténeti és olimpia ismereti kér-
désekben mérik össze tudásukat. A karcagi
elõdöntõn elért 3. helyezés azért is értékes,
mert nemcsak Kelet-Magyarország, hanem
Budapest gyõztes középiskolái is helyet
kaptak a tizenkét fõs mezõnyben. A polgári
csapat tagja volt Zsipi Dávid, aki a tavalyi
esztendõben a Szellemi Diákolimpián elért
teljesítményével és kiemelkedõ tanulmányi
munkájával Hajdú-Bihar Megye „Jó tanu-
lója – Jó sportolója” címet szerezte meg.
Felkészítõje Komlósné Oláh Mária, akinek
polgári tanítványai közül Dávid a hatodik,
aki hasonló címmel büszkélkedhet. A csa-
pat tagjai Vámosi Edina 9.a, Zsipi Dávid
9.a, Rontó Nikoletta 10.a, Petrik Edina
10.a, A gyerekek elõdöntõbe való utazásá-
nak költségeit Vajda László Igazgató és
Tóth József polgármester támogatta.

A megyei Úszó Diákolimpia döntõjét
Hajdúszoboszlón január 16-án rendezték
meg. Iskolánkat két tanuló képviselte, akik
„civilben” a Tiszaújvárosi Vízi Sportegye-
sület kajakosai. 

A 100 méteres gyorsúszás döntõjében
Lõrincz Tibor 1 perc 4 másodperces kiváló
idõvel második, Bodnár Richárd 1 perc 8
másodperces eredménnyel az ugyancsak
értékes negyedik helyet szerezte meg. A
fiúk eredménye azért is értékes, mert kor-
osztályukban még két évig versenyezhet-
nek és jövõre komoly esélyük van a megyei
döntõ megnyerésére és bejutni az országos
döntõbe.

Mindkét sportoló felkészítõje Jancsár
László.

Úszva nyertekSíelni voltunk
Szlovákiában
Síelni voltunk Szlovákiában
Nagy lelkesedéssel készültünk Szlo-

vákiába 2012. február 25-én.
A megelõzõ napokban felpróbáltuk

a sífelszereléseket.
Szombat reggel 6.45-kor indultunk

a busszal, 9 óra körül már átléptük a
szlovák határt és nemsokára elértük a
Kassától 15 km-re fekvõ Jahodnát.
Csodálatos, hatalmas sípálya állt ren-
delkezésünkre. A kipakolás után fel-
mentünk a tanuló sípályára.

Volt, akinek döcögõsen ment, de
volt, aki rögtön ráérzett a síelés ízére.
A sok tanulásnak meg lett a gyümöl-
cse. A nap végére szinte mindenki síelt
valamilyen formában. 

Aki részt vett ezen a szép napon,
nagy élményekkel érkezhetett haza.
Várjuk a legközelebbi hasonló lehe-
tõséget!

József Attila Gimnázium 10/B
osztályos tanulói

Pihenjen a Balaton partján!

Fonyód-liget üdülõ
Rendkívül kedvezményes szálláslehetõségeket kínálunk településünk lakóinak, a fonyódligeti
üdülõben. Az üdültetés heti turnusokban történik, egy turnus 7 éjszakás, csütörtöktõl csütör-
tökig tart. A szállások önellátással, étkezés nélkül vehetõk igénybe. 
Az üdülõ a Balaton partjától alig két perc sétányira található, ahol a strand ingyenes. Legin-
kább családoknak, baráti társaságoknak, diákoknak ajánljuk. A vendégek két típusú szállás
közül választhatnak: 4 db 4 ágyas apartman, 4 db 5 ágyas faház. A területünkön egy ho-
mokfoci 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 4 FÕ ELHELYEZÉSÉRE ALKALMASAK,
KONYHASAROKKAL, ZUHANYZÓVAL, WC-VEL 

Elõ és Utószezonban 8000 Ft/éj/apartman • Fõszezonban 9.000.-Ft/éj/apartman 

Faház apartmanok 5 FÕ ELHELYEZÉSÉRE ALKALMASAK
KONYHASAROKKAL, ZUHANYZÓVAL, WC-VEL

Elõ és Utószezonban 6.000 Ft/éj/apartman • Fõszezonban 7.000.-Ft/éj/apartman

Szeretettel várjuk településünkrõl a csoportok, családok, baráti társaságok,
diákok, sport és nyugdíjas klubok jelentkezését.

Részletes információ: www.polgar.hu foglalás: Tel: 52/391-188/29 mellék

Testvériskolánk a
Nagykárolyi

I. sz. Általános Iskola

2012. január 19-én Polgárra látogatott
testvérvárosunk Nagykároly önkor-
mányzati képviselõje Csajkos Szabolcs
István és Belényi Andrea, a nagyká-
rolyi 1. sz. Általános Iskola igazgató-
helyettese. Vendégeink részt vettek az
iskolánkban megrendezett Regionális
Szakmai Nap programjain.
Belényi Andrea és Dr. Faragóné Béres
Edit a Vásárhelyi Pál Általános Iskola
igazgatója, Partnerségi megállapodást
írt alá, melynek értelmében a két isko-
la sokoldalú együttmûködésére nyílik
lehetõség. 
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Mozgalmas, eseményekben gazdag hó-
napok zajlottak le a labdarúgó szakosztály
életében.  Az elmúlt szezon sikereinek lehet
örülni, kudarcaiból pedig a megfelelõ tanul-
ságot kell levonni. Az alapvetõ elvárásoknak
megfelelõen, Polgár városi rangjához
méltóan a megyei I. osztályban szerepel, az
utóbbi évek legjobb eredményeit elérve fel-
nõtt együttesünk 7. helyen, ifjúsági csapa-
tunk az 5. helyen zárta az elmúlt idényt.
Utánpótlás együtteseink a középmezõny-
ben végeztek, eredményesség tekintetében
fokozatos javulást kívánunk elérni.

Az õszi szezon teljesítményei vegyes
képet mutatnak, hiszen a felnõtt együttes
elõzõ idény eredményei alapján egy kicsit
jobb helyezés reményében vágott neki a
küzdelmeknek, jelenleg a középmezõnyben
helyezkedünk el. Ifjúsági együttesünk ki-
egyensúlyozott, idõnként nagyszerû játé-
kának köszönhetõen az elsõ helyen várhat-
ja a folytatást, reményeink szerint megõriz-
ve vezetõ pozíciójukat, versenyben marad-
va a bajnoki címért!

A téli felkészülések minden korosztály-
ban elkezdõdtek, a zord téli idõszakban
jellemzõen tornatermi foglalkozásokkal,
majd fokozatosan a mûfüves pálya igény-
bevételével, ahol ideális körülmények kö-
zött végezhetik a felkészülést csapataink a
legkisebbektõl a felnõttekig.

Gyermek csapataink télen az oktatási
intézmények tornatermében, jó idõben a
sporttelepen és a mûfüves futballpályán
tartják foglalkozásaikat, eszközöket, fel-
szerelést az egyesület biztosítja részükre.
Ez manapság különösen fontos szempont,
ismereteink szerint, sok labdarúgó után-
pótlással is foglalkozó egyesület havi tagdí-
jat kér a csapatikban szereplõ gyerekek
szüleitõl a versenyeztetési költségeik fede-
zésére. Úgy gondoljuk, hogy ha mi is erre
az útra lépnénk, sok hátrányos helyzetû
gyermek sportolását tennénk kockára.
Erõfeszítéseket teszünk, hogy plusz bevé-
telek megszerzésével lehetõséget teremt-
sünk minden korosztályos együttesünk
részére nyári sporttábor lebonyolítására.

Egyesületünk a város, az önkormányzat,
a képviselõ testület támogatása mellett,
más pályázati és szponzori támogatások
megszerzését is szükségesnek tartja. Az
önkormányzattól független támogatási
rendszerben /TAO/ lévõ lehetõségek mind
szélesebb és hatékonyabb kihasználása
nem csak egyesületünk, hanem a város és
az itt lakó fiatalok és a sportolást szeretõk
érdeke is. Ezen plusz forrás segítségével
lehetne biztosítani és javítani azokat a tár-
gyi és személyi feltételeket, körülményeket,
amelyek segítségével ki lehet szélesíteni
azon, fõként gyerekek körét, akik részt
kívánnak venni akár szabadidõs, akár
versenyszerû sportolásban.

Az új, látvány-csapatsportok támogatási
lehetõségét kihasználva sportfejlesztési
programot készítettünk a támogatás és
szponzori bevételek reményében. Helyi,
labdarúgást érintõ programunk pozitív
elbírálásban részesült és lehetõségünk nyílt
támogatások megszerzése. Továbbra is ke-

ressük a kapcsolatfelvétel lehetõségét azon
vállalkozásokkal, cégekkel, akik társasági
adójukkal az egyesületünket tudják támo-
gatni.

Az egyesület vezetõsége

Labdarúgás

A Polgári VKSK férfi felnõtt csapata,
jelenleg a Hajdú-Bihar megyei I. osztály-
ban szerepel, ahol az õsszel gyûjtött 8
pontjával, a kilenc csapatból álló tabella
4. helyén áll. – Bízunk benne, hogy a baj-
nokság végére a 3. helyre befuthat a csa-
pat – mondta Szarka József elnök. – A
felkészülést a tavaszi rajtra a Vásárhelyi
Pál Általános Iskola tornacsarnokában
végezzük, és külön örülök annak, hogy
négy fiatal játékost próbálunk a csapatba
beépíteni hangsúlyozta az elnök. 

A 18 játékos munkáját Balázs Kálmán
edzõ vezeti, Fenyves István gazdasági
vezetõ és Szarka József elnök segítségév-
el. 2012. február 18-án és 25-én kétfor-
dulós Hajdú Kupán vett részt a Polgári
VKSK csapata, ahol is a dobogó máso-
dik fokára állhattak fel. A tavaszi szezon
2012. áprilisában kezdõdik, az elsõ
mérkõzés konkrét idõpontjáról még nem
született döntést. A PolgárTárs követ-
kezõ számában ezt már közölni tudjuk
sportszeretõ olvasóinkkal.

Kéziseink is a tavaszra készülnek

A Labdarúgó Városi Sportegyesület kö-
szönetét fejezi ki mindazon személyek-
nek, akik a 2010. évi 1%-os felajánlá-
sukkal az egyesület mûködését segítet-
ték. A támogatási összeget 135.000 Ft-ot,
eszköz és felszerelés vásárlására fordí-
tottuk.
Kérjük, 2012-ben is tiszteljenek meg
felajánlásaikkal.

Az egyesület adószáma:
19850841-1-09

Számlaszám:
OTP Bank Rt.

11738156-23490251

Az egyesület elnöksége
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Köszöntöm Polgár Város
Lakóit!
Hatóságunknál az elmúlt hó-
napokban az alábbi bûncse-
lekmények elkövetése miatt
indult bûntetõ eljárás, a fel-

sorolás természetesen nem teljes.
� Feljelentést tett Polgár Rendõrõrsön
2012. december 13-án N. F. polgári lakos,
miszerint 2011. december 12-én a Polgár,
Barankovics téren 20 óra körüli idõben két
személy megállította az utcán és a fülébõl
kikapták a fülbevalóját, valamint elvették a
mobiltelefonját és a cigarettáját. 
Hatóságunk rablás bûntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt indított
eljárást, melynek során megállapítást nyert,
hogy a bûncselekmény elkövetésével mega-
lapozottan gyanúsítható G. I. és R. J. pol-
gári lakosok, akik ellen elõzetes letartóz-
tatásuk mellett folyik a büntetõ eljárás.    
� R.B. polgári lakos feljelentést tett ható-
ságunknál ismeretlen tettes ellen, aki mikor
2011. december 29-én a Polgár Arany J.
úton haladt kerékpárjával, szintén kerék-
párt hajtva mellé ért, és a biciklijére szerelt
kosarából kikapta a táskáját, melybõl eltu-
lajdonított 75.000 Ft készpénzét. 
A bevezetett rendõri intézkedés során meg-
állapítást nyert, hogy a bûncselekmény

Kék hírek
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható
K. J. ároktõi lakos, aki a bûncselekmény
elkövetését elismerte. 
� Nyomozás indult rendõri jelentés alap-
ján a Btk. 318. § (1.) bek-be ütközõ csalás
vétség megalapozott gyanúja miatt isme-
retlen tettes ellen, aki a Kiss E. és a Kölcsey
úton 2012. januárjában megjelent, ahol az
ott élõ idõs személyeket tévedésbe ejtette
azzal, hogy a népszámláláskor téves adatok
kerültek bejegyzésre, illetve, hogy az ön-
kormányzat nevében felméri a lakás érték-
különbözetét, ezért tõlük 80.000 Ft illetve
40.000 Ft összeget kicsalt. 
A nyomozás során megállapítást nyert,
hogy a bûncselekmény elkövetésével R. É.
polgári lakos gyanúsítható megalapozottan.
� Felfegyverkezve elkövetett rablás bûn-
tett megalapozott gyanúja miatt indított
hatóságunk büntetõ eljárást ismeretlen tet-
tesek ellen, akik 2011. január 20-án 05 óra
40 perckor nyitáskor megjelentek a polgári
Penny Market raktárajtajában, majd késsel
a dolgozókat a bevétel átadására szólították
fel. Az üzletvezetõ helyettes azonban a pá-
nik gomb megnyomásával riasztotta ható-
ságunkat, azonban az elkövetõk a helyszín-
rõl elmenekültek.
A bevezetett halaszthatatlan nyomozati
cselekményeknek követõen hatóságunk el-

fogta O. Sz. polgári lakost, aki kihallgatá-
sakor a bûncselekmény elkövetését elis-
merte.
� A Btk. 316. § 5. b, pontja szerint minõ-
sülõ és büntetendõ – lopás – bûntett mega-
lapozott gyanúja miatt folytat hatóságunk
büntetõ eljárást ismeretlen tettesek ellen,
akik 2012. január 29-én virradóra össze-
sen két alkalommal hatoltak be a Polgár,
Bacsó út 2. sz. alatt található Dorogi
Magánsütöde Pékség raktárába ahonnan
különbözõ szerszámokat és gépeket tulaj-
donítottak el kb. 500.000 Ft értékben. 
A nyomozás során megállapítást nyert,
hogy a bûncselekmény elkövetésével mega-
lapozottan gyanúsítható B. J. polgári lakos
és három társa, akik a bûncselekmény el-
követését elismerték. Tekintettel arra, hogy
B. J. már korábban is követett el hasonló
jellegû bûncselekményt területünkön, ezért
hatóságunk õrizetbe vette, és elõzetes
letartóztatása mellett folytatja vele szemben
a büntetõ eljárást.
� Hatóságunkhoz 2012. február 15-én be-
jelentés érkezett, miszerint egy elhalt sze-
mély van az egyik Polgár Lehel úti üresen
álló lakóházban. A bevezetett rendõri intéz-
kedés során megállapítást nyert, hogy az el-
halt személy bûncselekmény áldozata lett,
akit azonban az elkövetõ oly mértékben
megcsonkított, hogy az elsõdleges intézke-
dés során a felismerése nem volt lehetséges. 
A hatóságunk által foganatosított azonnali
intézkedések során végzett adatgyûjtés al-
kalmával megállapítást nyert az elhalt sze-
mély kiléte, beazonosításra került az elkö-
vetõ személye, akit hatóságunk a szülei la-
kásán elfogott és Polgár Rendõrõsre elõál-
lított. A foganatosított intézkedéseket kö-
vetõen hatóságunk a kiérkezõ, és a büntetõ
eljárás lefolytatására illetékes Hajdú-Bihar
Megyei Rendõr-Fõkapitányság Bûnügyi
Osztályának a bûncselekmény helyszínét és
az elfogott elkövetõt átadta.     
Továbbra is kérem a segítségüket abban,
hogy ha gyanús személyeket, cselek-
ményeket látnak, fõleg az éjszakai órák-
ban, valamint ha a nyomozást elõsegítõ
információkkal rendelkeznek, minden
esetben értesítsék hatóságunkat a 391-
007, a 570-050 vagy a 107 segélyhívó
telefonszámon.

Monoki Viktor
r. õrnagy, õrsparancsnok

Labdarúgás 2012. tavaszi fordulók
2012. 03. 10. Szombat 14.30 SÁRRÉTUDVARI POLGÁR VSE

2012. 03. 17. Szombat 15.00  JÓZSA POLGÁR VSE

2012. 03. 25. Vasárnap 15.00  TÉGLÁS POLGÁR VSE

2012. 03. 31.  Szombat  15.00 POLGÁR VSE NYÍRMÁRTONFALVA

2012. 04. 08. Vasárnap 15.30  NAGYHEGYES POLGÁR VSE

2012. 04. 14. Szombat 15.30  EBES POLGÁR VSE               

2012. 04. 22. Vasárnap 16.00 KABA POLGÁR VSE

2012. 04. 28. Szombat  16.00  BERETTYÓÚJFALU POLGÁR VSE

2012. 05. 05. Szombat  16.30   POLGÁR VSE BIHARKERESZTES

2012. 05. 13. Vasárnap 16.30 NYÍRADONY VVTK POLGÁR VSE

2012. 05. 19. Szombat  17.00  POLGÁR VSE TISZACSEGE 

2012. 05. 27. Vasárnap 17.00  PÜSPÖKLADÁNY POLGÁR VSE

2012. 06. 02.  Szombat 17.00 POLGÁR VSE HAJDÚNÁNÁS

2012. 06. 10. Vasárnap 17.00  DERECSKE   POLGÁR VSE

2012. 06. 17. Vasárnap  17.00  POLGÁR VSE  HAJDÚSÁMSON
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Polgár Város Önkormányzatának Lapja
Megjelenik havonta 3.100 pld-ban, minden hónap 10. napjáig.

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!

A Nõnap alkalmából
Polgár Város 

valamennyi hölgyének 
sok boldogságot, egészséget és

megbízható társat kíván: 
Tóth József Molnár János
polgármester alpolgármester

A közérdekû olvasnivalók mellett hagy-
tunk helyet egy kis játékra is, mert: „..a
játék öröme, nem csak a gyermekek kivált-
sága…”. Forgassák, olvassák a lapot, ját-
szanak velünk és nyerjenek!

Mostani kérdésünk az 1848-49-es For-
radalom és Szabadságharc emlékére tavaly
rendezett Március 15-ei városi díszünnep-
séghez kapcsolódik: ki, kik kapták meg
2011-ben a Polgár Város Önkormány-
zata által adományozható „Önzetlen
polgár” és a „Lokálpatrióta összefogás”
kitüntetéseket?

A szerencsés nyertes egy 5.000 forintos
ajándékcsomagot vihet haza, a Polgár és
Csege COOP Zrt. jóvoltából, ezúton is
köszönet illeti a társaságot. 

A szelvényre írják rá a megfejtéseket, to-
vábbá a megfejtõ nevét, címét, telefon-
számát, egyéb elérhetõségét, majd azt leg-
késõbb március 22-éig (csütörtök) juttas-
sák el a Polgármesteri Hivatal földszintjén
található gyûjtõládába. Sorsolás Március
23-án (péntek), délelõtt a hivatalban. A
sorsolást Dr. Váliné Antal Mária címzetes
fõjegyzõ végzi. A helyes megfejtõt telefo-
non, vagy személyesen értesítjük az aján-
dékátvétel pontos helyérõl, idejérõl, és a
következõ lapszámban közzétesszük nevét. 

Várjuk azoknak a helyi cégeknek, vállal-
kozóknak, intézményeknek vagy magán-
személyeknek a jelentkezését, akik felaján-
lásaikkal szeretnék játékunkat támogatni.
Jelentkezni a 70-948-0667-es mobil tele-
fonszámon, vagy a
polgartarshavilap@gmail.com email címen
lehet.

26 éve intettük búcsút egymásnak.
Akkor, ott, már tudtam: a szálak, me-
lyek egymáshoz kötnek minket, tértõl és
idõtõl függetlenek. Köldökzsinór ez,
melyen keresztül minden rezdülést,
könnyeket, bajt, örömöt és boldogságot
is megosztottuk egymással.

Emlékszel, hogyan kezdõdött? Pon-
tosan három évtizede, gyermeki lélek-
kel, remegõ lábakon érkeztem hozzád.
Nem bántottál, nem gúnyoltál, pedig
csak egy darab agyag voltam. Asztalo-
don meg-megforgatva, finom kezeiddel
évekig formáztál, tettél hozzám, s ha
úgy láttad jónak, vettél el belõlem.
Mikor mûved elkészült, mikor papírral
is igazoltad: érett vagyok, hogy ember
legyen belõlem, tiszta, õszinte érzések-
kel töltöttél meg. 

Tolvaj vagy Te! De aranyos, ki apró-
lékos munkával lényem egy részét úgy
csented el, hogy közben szerettél, gon-
doskodtál rólam. Most újra itt állok
elõtted, de lábaim már nem remegnek.
A tudást, mit jó szívvel adtál: megsok-
szorozva állítom majd szolgálatodba.
Mert az ember olyan, bármi szépet s jót
kap, csak úgy válik boldoggá, ha több-
szörösen viszonozhatja azt!

Fenyves Attila

Egy polgár(i)
vallomása

Játék
Kinek lesz malaca?
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NYÍLÁSZÁRÓ
CENTRUM 
Tiszaújváros Tesco áruház

2012. március 1-31 között nyitási
akciónk keretén belül minden

megrendeléshez ajándékot adunk.

Megrendelését
15-20 napos garantált

határidõvel vállaljuk
fehér profil esetén.

Keressen bennünket
bizalommal.

Minõségi mûanyag nyílászárók gyártása,
forgalmazása 5 légkamrás spectus angol

A osztályú profilból

Gyártás egyéni méretek alapján.

Továbbá redõnyök, reluxák, külsõ és
belsõ párkányok, szalagfüggönyök.

Nyitási akcióinkat keresse az áruházban
vagy érdeklõdjön a 30/3836194 illetve

20/4278287-es telefonszámon.
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