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Új korszak kezdõdött március idusán Polgár életében. Több hónapos, éves
elõkészítõ munka végére tett pontot a képviselõ-testület azzal, hogy megszavazta a
városfejlesztést. A kétkedõk joggal kérdezik, tudjuk-e majd ennek hitelét fizetni és mi
pluszt hozhat ez a mi életünkben. De ne vitassuk el a képviselõktõl azt a jogot, hogy
tudják, mit csinálnak, hiszen maguknak is csinálják, õk is ebben a városban élnek,
miért akarnának maguknak, gyermekeiknek és unokáiknak is rosszat? Miért vitat-
nánk el azt a jogot tõlük, hogy körültekintõen, mindent mérlegre téve döntöttek?
Struba József képviselõ ragadta nyakon a lényeget: „Pénzesõ sosem volt Polgáron, de
a városért felelõsséget érzõk mindig beosztották a keveset. Bármi történik, kor-
mányzatok jönnek-mennek, ez a miénk lesz, senki nem viszi el innen.” És még vala-
ki szavait idézném. Dr. Váliné Antal Mária fõjegyzõ asszony ezt mondta: „Egy város
fejlesztésére nem szabad nemet mondani.” Milyen igaz és minden kétkedést eloszlató
mondat ez. Folytatása is van: „Nehezebb helyzetben lévõ települések is belefognak,
ennyi szakmai elõkészítés után nem szabad megállni.” Szerintem sem. Mindenki
azon fáradozik, hogy saját lakását, saját portáját szebbé, élhetõbbé tegye, úgy alakít-
sa, hogy önmagának örömet okozzon. Miért ne tenné ezt egy város vezetése? Aki –
ha meggondoljuk - nem is magának, hanem nekünk, gyermekeinknek, unokáinknak
és az idelátogató embereknek teszi élhetõbbé, szebbé a várost. Nekünk, szavazópol-
gároknak köszönhetõen, hiszen erre hatalmaztuk fel õket. Sõt! Nagyon leegysz-
erûsítve, ez a dolguk! Igen, Polgárnál kisebb, de még nagyobb települések is ezen
fáradoznak. Mindenki a saját portáján. Így van ez jól. 

Új korszak kezdõdik Polgár életében. A döntés méltó elõ ünnep volt. Másnap az
1848-49-es Forradalom és Szabadságharc hõseire emlékeztünk. Õket, a forradalom
nagyjait is a nép hatalmazta fel a cselekedetre, egy szebb, élhetõbb Magyarország
megteremtésére.

fenyves

Egy döntés margójára
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Június elsején indul a városfejlesztés
A ciklus egyik legfontosabb döntését

hoztuk meg – jellemezte Tóth József
polgármester a március 14-én megtar-
tott soron kívüli ülést, melynek végén a
képviselõ-testület hat igen és két nem
szavazattal (egy képviselõ nem tudott
részt venni a tanácskozáson) megsza-
vazta a „Városfejlesztés Polgáron I.
ütem” elnevezésû fejlesztési tervet.

A városközponti rehabilitáció utolsó
dokumentumát - mely az önerõ meglétét
igazolja – március 20-ig kellett benyúj-
tani, ez indokolta a soron kívüli ülés
összehívását.

A városfejlesztési beruházáshoz szük-
séges, mintegy 228 millió forint hitel
elõirányzattal és az ehhez kapcsolódó ál-
lami támogatással együtt, összesen
983.133.000 forinttal nõtt Polgár 2012.
évi költségvetése, amely így
2.894.720.000 forint lett. Az elsõ napi-
rendi pontot, a költségvetési rendelet
módosítását, mintegy másfél órás pro és
kontra szellemiségben, érvek és ellen-
érvek felsorakoztatásával zajló eszme-
csere követte. Nagy horderejû döntésrõl,
a városfejlesztési projekt elindításának
kérdésérõl lévén szó, a képviselõk egy-
másnak adva a mikrofont fogalmazták

meg véleményüket. A testület végül 6 igen
és két nem szavazattal a városfejlesztési
projekt indítása mellett döntött. Ennek
elsõ üteme a Barankovics tér közintéz-
ményeinek, a Polgármesteri Hivatal, az
Ady Endre Mûvelõdési Ház és Könyvtár,
valamint a Gyermek és Családvédelmi
Szolgálat jelenlegi helyiségeit érintõ fej-
lesztését tartalmazza. Ezeket az intéz-
ményeket június elsejével veszi birtokba a
kivitelezõ. - A nyílt közbeszerzési eljárás
sikeres volt, így a projektelemek minde-
gyikére szerzõdést kötöttünk – mondta
Tóth József polgármester. - A két Baran-
kovics téri elemet, egy miskolci vállalko-
zás nyerte el, míg a kálvária domb fõbe-
járata és az elõtte lévõ tér rekonstruk-
ciójára vonatkozó munkákat egy isaszegi
cég valósíthatja meg. A megkötött vál-
lalkozói szerzõdések alapján a beruházás
kezdete - ez tényleges területátadást je-
lent - 2012. június 1. a befejezés határ-
napja 2013. május 31. A beruházás ide-
jére az érintett intézmények – Mûvelõdési
Központ és Könyvtár, Polgármesteri Hi-
vatal, Családsegítõ és Gyermekvédelmi
Szolgálat - ideiglenes helyekre költöznek.
A következõ hetekben az intézmények
számára kialakítjuk az önkormányzati in-

gatlanokban a munkavégzés feltételeit. A
polgármesteri hivatal terveink szerint a
volt orvosi rendelõbe és a volt gyógyszer-
tár épületébe költözik. A mûvelõdési ház
valószínû, hogy a volt Matáv ingatlan
együttesébe rendezkedik be, míg a Kistér-
ségi Tanács számára a Dózsa György úti,
volt óvoda épületének részleges haszná-
latba adását tervezzük a családsegítõ és
gyermekvédelmi tevékenység zavartalan
ellátására – tette hozzá a polgármester.

Az önrészként szolgáló mintegy 228
millió forintos hitel törlesztése 2015-ben
kezdõdik. Polgár Város Önkormányzata
minden költségvetési évben – 2025-ig -
25 millió forinttal törleszti a fejlesztési
hitelt.

FA

A városfejlesztést a képviselõk 6
igen és 2 nem szavazattal elfogadták.
Puskás Ferenc mellett Bene Lászlóné
is a nem gombot nyomta meg.

A beruházás megvalósítására nem-
mel szavaztam. A képviselõ-testületi
ülésen is elmondtam, hogy ezzel kap-
csolatban Polgár város lakosságának
véleménye megoszlik. Akik megkeres-
tek és akiktõl én is véleményt kértem -
pártállástól függetlenül -  aggályaikat
fejezték ki a beruházás megvalósításá-
val, a kb. 200 millió forintos önrész-
hez szükséges hitel felvétele miatt.  A
beruházást ellenzõk véleményét képvi-
seltem nem szavazatommal. Senki
sem, én sem a szép környezet kialakí-
tását ellenzem. A felvett hitel hosszú-
távon befolyásolja Polgár város költ-
ségvetését és hatással lehet a szüksé-
ges felújítások, beruházások meg-
valósítására.

Ellenszavazat
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Támogatások, pályázatok és szemét ügy a
napirenden

Havi rendes ülését március 29-én tar-
totta Polgár képviselõ-testülete. A
városatyák 12 napirendi pontot tárgyal-
tak meg, döntve többek között a sport-
és civil szervezetek 2011. évi beszá-
molójáról, illetve azok idei támo-
gatásáról, a Napsugár Óvoda és
Bölcsõde óvodavezetõi álláspályázatá-
nak kiírásáról és a szociális ellátásokról
szóló rendelet módosításáról.
Január 1-jétõl módosult a szociális ellátá-
sokról szóló törvény, mely tovább szigorí-
totta az egyes ellátásokban részesülõk
együttmûködési kötelezettségét. Az aktív
korúak ellátása tekintetében a lakókör-
nyezet rendezettségét, mint feltételt, az
összes ellátásban részesülõkre kiterjeszt-
heti az önkormányzat és ugyanez a szabá-
lyozás vonatkozhat a lakás-
fenntartási támogatásban
részesülõkre is. Ez utóbbi
támogatás megítélése április
1-jétõl jegyzõi hatáskörbe
került. Változnak a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó
ellátások térítési díjai. A tes-
tület elfogadta a Polgári
Kistérség Többcélú Társu-
lásának Tanácsa által, a
Kistérségi Szolgáltató Köz-
pont szociális és gyermek-
jóléti alapszolgáltatásainak
április elsejétõl hatályba
lépõ önköltsége és intézményi térítési
díjainak változásáról hozott döntését.

Támogatott sport
A sportszervezetek 2011. évi beszámo-
lóját elfogadva a testület döntött azok idei
támogatásának mértékérõl is. 4.477.000
forint támogatásban részesül a Polgár
Városi Sportegyesület, 330 ezer forintot
kap a FUKU-DO egyesület. A Polgári
Vízi Sportegyesületet 360 ezer forinttal
támogatja az önkormányzat, míg a
Kézilabda Sport Klubot 625 ezer forintos
támogatásban részesítették. A céltartalék
terhére így összesen 5.792.000 forintot
fordít a város sportjának támogatására az
önkormányzat, képviselõi javaslatra azon-
ban ezek további támogatásának le-
hetõségét a költségvetés féléves zárásakor
még megvizsgálja a testület.

Pályán a civilek
Két civil szervezet, a Polgári Nyugdíjasok
Klubja és a Magyar Vöröskereszt Polgári

Szervezete idén nem élt a pályázat le-
hetõségével, így az önkormányzat négy
szervezet között 950 ezer forint támo-
gatást nyújtott a rendelkezésre álló
1.208.000 forintos keretbõl. 50 ezer
forint támogatásban részesült az Élet-
virága Egészségvédõ Egyesület, ennek
dupláját, 100 ezer forintot kapott a
Polgári Lovas Hagyományõrzõ Egye-
sület, míg a Polgárõr Egyesület és az
Önkéntes Tûzoltó Egyesület egyaránt
400-400 ezer forintot kapott. A civilek
támogatására a céltartalékban elkülö-
nített 1.208 ezer forintból megmaradt
258 ezer forintot az általános tartalékba
helyezték és ezzel együtt a szervezetek
tavalyi évi beszámolóit is elfogadták a
képviselõk. 

Nyugdíj, pályázatok
Az öregségi nyugdíj lehetõségét kihasz-
nálva, 40 éves szolgálati idõ után, a Nap-
sugár Óvoda és Bölcsõde vezetõje Tóth
Józsefné nyugdíjba kíván vonulni. A veze-
tõ ezt írásban jelezte a fenntartónak, aki
elfogadva a döntést, pályázatot írt ki a ve-
zetõi állás betöltésére (lásd.: 5. old.
pályázati kiírás). 
Egytõl tizenöt millió forintig terjedõ, visz-
sza nem térítendõ támogatás igényelhetõ
a Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ram (TÁMOP) keretén belül „A munka
és a magánélet összehangolását segítõ
munkahelyi kezdeményezések – rugalmas
munkahelyek”  elnevezésû pályázaton. Ez
lehetõséget kínál arra, hogy a tervezett
állami közigazgatási átalakítások követ-
keztében magmaradó polgármesteri hiva-
tali feladatokat, európai uniós támogatás-
sal szervezzék újjá. A szervezeti szükség-
letfelmérés, képzés, munkaidõk átszerve-
zése, új típusú munkakörök bevezetése,
valamint az új típusú munkaidõ szer-

vezési módszerek kidolgozása egyébként
is kötelezõ feladat, sikeres pályázat esetén
azonban ezt vissza nem térítendõ támo-
gatásból valósíthatja meg az önkormány-
zat. A képviselõ-testület elfogadva a pá-
lyázat benyújtását, annak sikere érdeké-
ben több településsel együttmûködve dol-
gozza ki az anyagot.
A képviselõ-testület döntése értelmében,
Polgár csatlakozik a Nemzeti Külgazda-
sági Hivatal (HITA) által kezdeményezett
„Befektetõbarát Település” elnevezésû
programhoz, melynek célja, hogy az ön-
kormányzatok megismerjék a befektetõk
gondolkodásmódját, igényeit és elkészít-
sék befektetés-ösztönzési stratégiájukat.
Ehhez a HITA térítésmentesen segítséget
nyújt a településeknek, majd a fejlesztési

tanulmány elkészülte után,
a települések megkapják a
„Befektetõbarát Település”
elismerést, amit befektetés-
ösztönzési kommunikáció-
jukban hasznosíthatnak.

Szemét ügy
A városban elhelyezett sze-
lektív hulladékgyûjtõ szi-
getek - elveszítve eredeti
funkciójukat – hulladékle-
rakóként üzemelnek – hívta
fel a figyelmet a hulladék-
gyûjtõk környékén kialakult

áldatlan állapotokra Dr. Baranya György,
aki fényképekkel is alátámasztotta mon-
dandóját. A képviselõ kérte, az önkor-
mányzat fordítson nagyobb figyelmet a
nyolc helyen telepített sziget környe-
zetére. Hágen József a Városgodnokság
vezetõje hozzátette: a lakosság mellett a

szolgáltató figyelmét is fel kell hívni, hogy
a szelektív gyûjtõedények ürítésére,
környezetük rendezésére.
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Polgári járás, vagy politikai széljárás?
A polgári járás kezdeményezését a kép-

viselõ-testület valamennyi tagjának támo-
gató véleményével és egyetértõ szavazatá-
val fogadtuk el. Az errõl szóló elõterjesz-
tést 2012. január 26.-án tárgyaltuk (a
szakmai anyag és a KT. határozat nyil-
vános dokumentum). Szeretném egyér-
telmûvé tenni, hogy Polgár város polgár-
mesterének nincs magánakciója a járások
kialakítása ügyében. A döntés értelmében,
a testület felhatalmazása alapján, errõl az
érintett települések vezetõit személyesen
tájékoztattam a Polgári Kistérségi Tanács
januári ülésén. A polgári járás kialakításá-
val kapcsolatos szakmai elõterjesztést az
érintett települések hivatalai részére meg-
küldtük, arra a települések részérõl hivat-
alos álláspont, vélemény vagy más javaslat
a mai napig hozzánk nem érkezett. Vála-
szolnék arra a felvetésre is, hogy a járások
kialakítása kapcsán a kistérségi polgár-
mesterek véleménye mértékadó szem-
pontként kerülhet-e figyelembevételre.
Visszakérdeznék. Vajon a közigazgatási
rendszer átalakítása a különbözõ helyzetû
illetve felkészültségû polgármesterek je-
lenlegi pártszimpátiája, esetleg az egy-
máshoz való személyes viszonya, vagy ne-

tán az egyéni érdeke alapján kell-e hogy
megtörténjen? Bizonyos, hogy nem.

Megítélésem szerint, a polgármesterek
vélekedései (ha egyáltalán van ilyen, s az el
is hangzik valahol) csak addig terjeszked-
het és csak olyan megközelítésben fontos,
hogy a kialakuló járási rendszer hosszú-
távon mûködõképes, a polgárokhoz minél
közelebb lévõ, hatékony közigazgatási
szolgáltatást hozzon létre. Talán nem is
kellene hangsúlyoznom, a közigazgatás
átszervezése komoly tapasztalatokat, mély
szakmai tudást igényelõ terület.

Mondom ezt azért is, mert mi, a polgár-
mesterek vagy képviselõk vélhetõen már
régen nem leszünk azok, de a most létrejö-
võ járási rendszer még akkor is jól kell majd
hogy szolgálja igazgatási ügyekben a térsé-
günk lakóit. Ennek garanciája az elfogadott
1299/2011.(IX.1.) Kormány Határozat
valamint a kormány által készítetett kutatá-
si-elemzési dokumentumnak, mint idõtálló
szakmai javaslatnak az érvényesülése.

Polgár város képviselõtestületének kez-
deményezése teljesen összhangban van a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium (KIM) által készített, ám idõköz-
ben tíz évre titkosított elemzéssel, de

mégis élünk azzal a jóhiszemû feltéte-
lezéssel, hogy végül mégiscsak a szakmai-
ság kerekedik majd felül. Ha a lakosság
iránti felelõsség alapján, egy hosszútávon
is fenntartható rendszer kialakítása a hat-
alomgyakorlók valódi célja – akkor újra
létrejöhet a Tisza-mentén a polgári járás.

Bizakodó vagyok, mert a kormánymeg-
bízottól kapott levél értelmében április
közepétõl Polgáron is megkezdõdnek a
már fent hivatkozott kormánydöntés
alapelveinek figyelembevételével a járási
hivatalok fizikai kialakítása szempontjá-
ból alkalmas ingatlanoknak, valamint a
járási hivatalok mûködéséhez szükséges
teljes körû eszköz- és feltételrendszer
(államigazgatási feladatot ellátó köztiszt-
viselõk, informatikai eszközök, egyéb in-
góságok, ezek fenntartását biztosító költ-
ségvetési források, stb.) felmérése. Ehhez
persze a városnak, a helyi közélet minden
szereplõjének, valamennyi polgári lakos-
nak a támogató véleménye, a szándékot
erõsítõ és nem pedig azt gyengítõ cse-
lekvése szükséges.

Tóth József
polgármester

Felhívjuk figyelmét, hogy az adózás rend-
jérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a to-
vábbiakban: Art.) 32. § (1) bekezdése érte-
lmében a helyi iparûzési adóról az adóévet
követõ év május 31-ig kell bevallást tenni. 
Az Art. 26. § (1) – (3) bekezdése értelmé-
ben az adót az adózó köteles megállapítani,
bevallani és megfizetni. (önadózás) A jogi
személy és egyéb szervezet az adót ön-
adózással állapítja meg, a magánszemély az
adóját akkor állapítja meg önadózással, ha
vállalkozó. 
Hatóságunk elkészítette a 2011. adóévre
vonatkozó helyi iparûzési adóbevallást,
mely Polgár Város honlapján elérhetõ az
alábbi módon:
www.polgar.hu >>> Hivatal >>> Ható-
sági és Okmányiroda >>> Letölthetõ
dokumentumok >>>Adóügyi dokumen-
tumok >>> 2011. Helyi iparûzési adóbe-
vallás, kitöltési útmutató, A, B, C, D, E, F,
G jelû lapok
A nyomtatvány beszerezhetõ még nyomta-
tott formában Polgár Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának 6., 7., 8., 9.
számú irodáiban, ügyfélfogadási idõben. 

dr. Váliné Antal Mária
címzetes fõjegyzõ

Tisztelt Adózó
A napirendi pontok megvitatása elõtt az Ipari Park - Polgár Invest Kft. tevékeny-

ségérõl és a 2012-es tervekrõl szóló tájékoztatót hallgatott meg a képviselõ-tes-
tület. Tavaly 600 millió forint értékben, 4300 négyzetméter csarnokfejlesztés tör-
tént a park területén. Júniusban ebbe a csarnokba költözött a Jabil, amely 35 fõt
foglalkoztat – mondta Székely Ádám ügyvezetõ igazgató. A Gyermelyi cég elosztó
központ üzemeltetése céljából fél hektáros területet vásárolt, míg a Kühne és Nagel
csarnokába a Toyota Tsusho, idén januárban költözött be. A 6700 négyzetméteres
üzemben elektronikai gyártás raktározásának az ellátását végzik. Az ügyvezetõ
hozzátette: a befektetõ csoport és az önkormányzat közös erõfeszítései tavaly
meghozták az eredményt, a Nemzeti Gazdasági Minisztérium és a HITA (Nemzeti
Külgazdasági Hivatal (Hungarian Investment and Trade Agency) „2011. Legjobb
Ipari Parkja” elismerésben részesítette a polgári Ipari Parkot. Az idei tervekrõl
szólva Székely Ádám elmondta: az új bérlõk folyamatos felkutatása mellett 16.000
négyzetméter csarnok várja a betelepülõket, ebbõl 9.000 négyzetméter logisztikai
és 7000 négyzetméter termelési munkák végzésére lett kialakítva, illetve a HITA-n
keresztül jelenleg is több tárgyalás folyik befektetõkkel.

A HITA-ról: a hivatal feladata egyfe-
lõl a hazai kis- és középvállalkozások
külgazdasági tevékenységének támoga-
tása, másfelõl a külföldi cégek magyar-
országi befektetéseinek ösztönzése. A hi-
vatal a nemzetgazdasági miniszter irá-
nyítása alatt mûködõ központi hivatal,
önállóan mûködõ és gazdálkodó költ-
ségvetési szerv.

Az iparok parkja
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Jogszabályi változások az
iskoláztatási támogatás

(családi pótlék)
felfüggesztése kapcsán

2012-ben alapvetõen megváltozott a
kötelezõ tanórai foglalkozások tekinte-
tében igazolatlanul mulasztó diákok
ügyében folytatandó gyámügyi eljárás.

A változás zömében a hatósági eljá-
rást érinti, azonban az érintett szülõk-
nek és tanulóknak fontos tudni, hogy a
tanulónak az 50 igazolatlan hiányzása
után a gyámhatóság   

– 16. életév alatti tanuló esetén a
családi pótlék folyósításának fel-
függesztésérõl és a védelembe
vételrõl dönt

– a 16. életév feletti tanuló esetén a
családi pótlék szüneteltetését kez-
deményezi a Magyar Államkincs-
tárnál. (Ebben az esetben a szülõ
egyáltalán nem jut hozzá a családi
pótlékhoz.)

Az iskoláztatási támogatás felfüg-
gesztését és szüneteltetését csak akkor
lehet megszûntetni – és visszaállítani a
szülõ részére a családi pótlék folyósítá-
sát, ha a tanuló 

– a felülvizsgálattal érintett idõszak-
ban kötelezõ tanórai foglalkozást
nem mulasztott igazolatlanul

– ideiglenes hatályú elhelyezésére,
nevelésbe vételére, vagy szociális
intézményben történõ elhelyezé-
sére kerül sor

– magántanulóvá válik.
Felhívjuk az érintett szülõk és tanulók

figyelmét, hogy a fentiek ismeretében
mindent tegyenek meg a tanköteles ta-
nulók iskolába járása érdekében, ellen-
kezõ esetben a családi pótlék felfüggesz-
tésére, illetve szüneteltetésére kerül sor.

Szociális és Gyámügyi Iroda

Helytörténeti Gyûjtemény Polgáron
Az Ady Endre Mûvelõdési Központ ez
évben nagy hangsúlyt fektetett a Helytör-
téneti Kiállítás helyiségének berendezé-
sére és megnyitójára, melyre január 22-én
e szép és nemes napon, a Magyar Kultúra
Napján került sor.
A kiállított régi tárgyakat, eszközöket,
berendezéseket Polgár lakossága ajándé-
kozta a városnak, melyek olyan eszmei
értéket képviselnek, ami mással aligha
pótolható, a paraszti kultúra lenyomatai,
elõdeink mindennapjait és szellemiségét
idézik. Ezek az eszközök, berendezések

magukban hordozzák az elõzõ nemzedé-
kek, emlékét, szellemét, amelynek megõr-
zése kötelességünk. A Helytörténeti Kiállí-
tás megnyitóján megemlékeztünk Dovák
Sándor szobrászról, aki fáradságos, kitartó
munkával végezte a kiállítási anyag restau-
rálását. Nem feledkezve meg a városért
végzett munkájáról és mûvészi alkotásairól
városunk vezetõi megkoszorúzták a kiállít-
ó helységben elhelyezett Dovák emlékfalat.

Tóth Józsefné
mûvelõdésszervezõ

Polgár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a

Napsugár Óvoda és Bölcsõde 
óvodavezetõi feladatainak ellátására.

A munkavégzés helye: Polgár, Bessenyei út 4-5.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti

jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év
Kezdõ napja: 2012. július 01.

Megszûnésének idõpontja: 2017. június 30.

Pályázati feltételek:
– óvodapedagógusi diploma, vagy konduktor-óvodapedagógusi végzettség és sza-

kképzettség
– továbbá pedagógus-szakvizsga
– legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– a vezetõi megbízásnál elõnyt jelent a vezetõi gyakorlat, pedagógia szakirányú

végzettség, vagy közoktatás vezetõ szakképzettség. Nyelvvizsga elõnyt jelent.
Illetmény és egyéb juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatási
intézményekben a végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben
meghatározottak az irányadók.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai életrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülõ

fejlesztési elképzeléseket.
A pályázathoz csatolni kell:

– iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy
pályázatának tartalma közölhetõ harmadik személlyel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 24.
A pályázat elbírálásának módja: a Képviselõ-testület a véleményezési határidõ lejártát
követõ ülésén bírálja el a pályázatokat.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 28.
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Tóth József polgármester, a 06-52/391-015
telefonszámon

A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni „Napsugár
Óvoda és Bölcsõde Óvodavezetõi pályázat”, és a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosítási számot: 3749-2/2012. Postai cím: Polgár Város Önkormányzata 4090
Polgár, Barankovics tér 5.
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Ünnepi testületi üléssel kezdõdött az
1848-49-es Forradalom és Szabadság-
harc 164. évfordulója tiszteletére rende-

zett városi megemlékezés. A Polgármes-
teri Hivatal Házasságkötõ Termében
Struba József képviselõ köszöntötte a ven-
dégeket, majd az ünnepi rendezvény-
sorozat ismertetését követõen Tóth József
polgármesternek adta át a szót. A polgár-
mester ünnepi beszédében párhuzamot
vonva jelen és múlt között a polgári átala-
kulás folyamatáról, a szabadság és a de-
mokrácia kivívott értékeirõl beszélt, majd
köszöntõjét így folytatta:

„A mi generációnknak is az útkeresés
jutott osztályrészül. Milyen Magyaror-
szágot is akarunk? Keressük õseink bölcs
gondolatai alapján az utat. Vitathatatlan,
hogy a Magyar szabadság küzdelme 1848
óta összeforrt a magyar polgárosodás
fejlõdésével. Érdemes erre irányítani a fi-
gyelmünket. A polgárosodás, a civilizáló-
dás, a modernizáció a fejlett kultúrákból
nyugat-európából indult. Eszményei,
technikai újításai, életforma és mûveltségi
vívmányai eljutottak a tizenkilencedik
századközepén Magyarországra is. A ma-
gyar polgárosodás nem köthetõ egy
konkrét évszámhoz, ahhoz egyetlen törté-
nelmi esemény önmagában nem tudunk
kapcsolni. A polgári fejlõdés több politikai
rendszeren átívelõ, hosszú évtizedeket
igénylõ folyamat…… De még a polgáro-
sodást tagadó hatalomgyakorlók sem
tudták teljesen megakadályozni a folyam-
atot,-  nem õszinte meggyõzõdésbõl, ha-
nem inkább a kényszerek hatás alatt, - de
mégis  engedve, késõbb élére állva a vál-
tozásoknak, utat nyitottak  a társadalom
polgári létet mutató energiáinak. A rend-
szerváltás kívánatossá, sõt meggátolhatat-
lanná tette a polgárosodás társadalmi
programját…… Ugyanakkor, a rendszer-
váltás utáni, - honi polgárosodás súlyos, -
nemegyszer nehezen érthetõ és emészt-

hetõ – politikai tehertételekkel is küsz-
ködik. A rendszerváltás az egy párti dik-
tatúrából több párti demokráciát és kapi-
talista versenygazdaságot teremtett. A fo-
lyamatot gazdasági értelemben privatizá-
ciónak hívták, de nevezhetjük eredeti tõ-
kefelhalmozás idõszakának is. Ez a folya-
mat sehol a világon nem ízlés, nem sze-
mérmésség vagy esztétikai kategória. Ná-
lunk sem volt az. Szükséges volt, megke-
rülhetetlen volt, de óriási tömegek szá-
mára, sem nem felismerhetõ, sem nem el-
fogadható élményt nem hozott- ne ker-
teljünk - inkább csalódást okozott. Az
eredeti tõkefelhalmozásból adódó sokféle
társadalmi és lélektani feszültségre utóbb
még ráerõsített a 2008-ban kezdõdõ és
máig sújtó világválság. Az emberek tö-
megesen tapasztalták meg a bizonytalan-
ság kínzó létét, rádöbbentek, hogy sokkal
kiszolgáltatottabbak, mint azt korábban
gondolták, talpon maradási reményeik,
vagy kitörési felkapaszkodási esélyeik
kisebb, mint amennyire szükségük
lenne…… A 1848-as polgári Magyaror-
szág ideája mostanra leginkább a lecsú-
szás ellen küszködõ, egyre reményveszet-
tebb alsó középosztály százezrei, a létért
harcoló kispolgári Magyarország valósá-
ga lett. Fejlett polgári demokrácia csak
erõs polgárokkal, sikeres és gyarapodó
polgári családokkal lehetséges. Olyan
százezrekkel és milliókkal képzelhetõ el,
akik nem szorulnak mások no pláne
hivatali felsõbbrendû kegyeire, nem váll-
nak függõ alattvalójává a politikai hat-
alomnak. Képesek felelõsséget vállalni
családjukért, - szülõkért és gyerekeikért,
mert önmaguk szorgalmával tudásával és
tehetségével megalapozták személyes
önállóságukat. Õk a jövõ letéteményesei
akik, Magyarország szabad polgáraiként
mûködtetik a demokráciát. Az államnak
nem erõsnek, hanem hatékonynak kell
lennie, hiszen a nemzet erejét polgárainak
ereje - szabad akarata, önmegvalósítása,
közösségi felelõssége és szolidaritása -
adja. Abban a reményben zárom gondo-
lataimat, hogy talán ha többen is megfo-
galmazzák a kritikájukat, a jó szándékú
felvetéseiket, azok majd csak elhallat-
szanak az országot irányító hatalmassá-
gok felé. Addig pedig nekünk itt helyben
kell cselekednünk, mert itt van felada-
tunk, annak iránytûje nem más, mint
amire a helyi polgároktól felhatalmazást
kaptunk. Mûködtessük a várost, ha le-

hetõségünk adódik, fejlesszük, segítsük a
rászorulókat, biztassuk az elõl haladókat.
Ápoljuk hagyományainkat, õrizzük az
õseinktõl örökül kapott szülõföldet, erõ-
sítsük a közösségeinket, teremtsünk nyu-
godt és biztonságos mindennapokat a vá-
rosunkban. Dolgozzunk tovább együtt az
itt élõ honfitársainkért, a polgári csalá-
dokért.”

Az ünnepi köszöntõ után a városi ki-
tüntetések átadására került sor. A helyi
kitüntetések adományozásáról szóló ren-
delet értelmében, a város képviselõ-tes-
tülete három elismerést adományozhat,
ezek odaítélésérõl még február 16-ai
ülésén döntött a grémium. Ennek értel-
mében, Polgár Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete Elek Istvánnét az
„Önzetlen polgár” díj elismerésben ré-
szesítette. Elek Istvánné munkásságát Dr.
Csikós Anikó képviselõ méltatatta.

„Elek Istvánné
polgári lakost a Vö-
röskereszt javaslatá-
ra a képviselõ-testü-
let Önzetlen Polgár
Díjban részesítette.
Tette ezt azért, mert
élete során 80 alka-
lommal adott vért.

De félreértés ne essék, ez nem azt jelenti,
hogy Õ már annyira idõs, hiszen évente
3-4 alkalommal lehet egy nõnek vért adni.
Így ha jól számoljuk, közel 30 éve rendsz-
eres véradó…… Önkéntes véradók száz-
ezrei igazolják az emberek önzetlen se-
gítõkészségét. Ez egy olyan erkölcsi ér-
ték, amely a mostani társadalmi életünk-
ben példaértékû. Szerencsére sokan van-
nak - köztük Elek Istvánné is - akik kö-
szönetet sem várnak, hívás nélkül is
nyújtják karjukat. Elismerés nélkül is át-
érzik, hogy egész évben, és mindig szük-
ség van rájuk…… Elek Istvánné Ida, csa-
ládjával hosszú ideje Polgáron él, két
gyermeke, három unokája van. Tagja a
Vöröskeresztnek, és aktív résztvevõje a
helyi Vöröskereszt által szervezett tevé-
kenységeknek…… Talán a leghelytállóbb
megállapítás Elek Istvánné, Ida személyé-
vel kapcsolatban az, hogy benne nagyon
erõs az emberért, embertársaiért vállalt
felelõsség. Embersége, szerénysége pél-
daértékû, eddigi cselekedetei mások
számára követendõ utat mutatnak. Ezért
is javasolta a Vöröskereszt Városi Szer-
vezete az Önzetlen Polgár Díj kitüntetés-

Március idusán
„Fejlett polgári demokrácia csak erõs polgárokkal, sikeres és gyarapodó polgári családokkal lehetséges.”
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re. Kívánunk mindehhez nagyon jó egész-
séget és sok szép, boldog pillanatot!”

Polgár Város Ön-
kormányza tának
képviselõ-testülete a
„ L o k á l p a t r i ó t a
összefogás” kitün-
tetést a Morotva
Vadásztársaságnak
adományozta. A tár-
saság képviseletében

a díjat György József elnök vette át, aki
nem egyedül érkezett, vadászruhában
megjelent társai a szavak mellett kürtszó-
val köszönték meg az elismerést. A Mo-
rotva Vadásztársaság érdemeit Dr. Bara-
nya György képviselõ ismertette.

”A Morotva Vadásztársaság 15 éve ala-
kult elsõsorban polgári, illetve Polgárhoz
kötõdõ magánszemélyek részvételével. A
vadásztársaság alapvetõ feladata a vadá-
szati és vadgazdálkodási tevékenység,
melynek keretén belül feladatuk a vadvé-
delem, illetve a vadászati területek védel-
me, felügyelete. E tevékenységükön belül
is folyamatosan kapcsolatban vannak az
önkormányzattal, hisz a külterületi jelen-
létükkel segítséget nyújtanak a közbiz-
tonság megerõsítésében, megõrzésében,
illetve jelzik a külterületeken felmerülõ
problémákat, mint például az illegális sze-
métlerakás, külterületi utak állapota. ……
kiemelkedõ szerepet vállalnak minden
évben Polgár város rendezvényeinek sik-
eres megszervezésében, lebonyolításában.
Külön említést érdemel az évente meg-
rendezésre kerülõ vállalkozók napja, a
május 1-jei rendezvénysorozat, a BELÁ-
HAPI rendezvénysorozat, a hármas foci
megrendezése, az augusztus 20-i rendez-
vény, az öregek napja, a karácsonyváró.
Ezeknek a rendezvényeknek a sikeres le-
bonyolítása érdekében vállalnak közéleti
funkciótól függetlenül meghatározó sze-
repet, nélkülük a rendezvények lebonyo-
lítása, színvonala nem volna olyan szintû,
mint ahogy azok megrendezésre kerül-
nek. Ezen meghatározó eseményeken
minden alkalommal részt vesznek, a ren-
dezvényen történõ megjelenésük, segít-
ségnyújtásuk nagymértékben hozzájárul
ahhoz, hogy a város lakói jó hangulatban
és megfelelõ körülmények között tölthes-
sék el idejüket, ezzel erõsítik a város la-
kóinak összefogását, együttmûködését.
Az önkormányzat, illetve a város vezetése
az egyesülettõl még nem tudott úgy kérni,
hogy õk ne segítettek volna akár ter-
mészetben, akár személyes közremûkö-
déssel. Jellemzõ a vadásztársaságra ren-
dezvények lebonyolítása során a vidám-
ság, a jókedv, melyet át tudnak adni kör-
nyezetüknek, a velük, vagy mellettük ün-

neplõknek, illetve résztvevõknek is……
Biztosak lehetünk abban, hogy a Morotva
Vadásztársaság segítségére a jövõben is
számíthatunk e kitüntetéstõl függetlenül is.

„Pro Urbe” ki-
tüntetésben részesí-
tette Polgár Város
Önkormányzatának
képviselõ-testülete
az idén 40 éves
fennállását ünneplõ
Polgár és Vidéke
Takarékszövetke-

zetet. A pénzintézet kollektívájának nevé-
ben az elismerést Béke Lászlóné elnök
vette át. A takarékszövetkezet munkáját
Molnár János alpolgármester méltatta. 

„A Polgári Takarékszövetkezet 1972.
november másodikán alakult 503 fõvel. A
Magyarországon mûködõ 123 integrált
takarékszövetkezet között az elsõ tízben
található, s így Kelet-Magyarország leg-
nagyobb szövetkezeti hitelintézete. 40
éves története során több egyesülés és új
fióknyitás kapcsán alakult ki a jelenlegi
mûködési területe…… Az összesen 140
fõt foglalkoztató takarékszövetkezet Pol-
gáron mintegy 40 családnak nyújt biztos
megélhetést, így városunk egyik legna-
gyobb foglalkoztatója. A vezetés lokálpat-
rióta szemléletét bizonyítja, hogy helyi
lakosokból oldja meg munkaerõ szükség-
letét…… A Polgári Takarékszövetkezet
40 éves mûködése során mindig töreke-
dett a sport, a kultúra, a helyi civilszer-
vezetek, egyesületek és városi rendezvé-
nyek támogatására. Kiemelt szponzora az
immár nemzetközivé vált „Polgári 3-as
foci” rendezvénynek. Állandó támogatója
az Ady Endre Mûvelõdési Központ és
Könyvtár kulturális és szórakoztató pro-
gramjainak, valamint együttmûködõ part-
nerként segítõje és támogatója városunk
közoktatási intézményeinek és egyéb
helyi kezdeményezéseknek…… Ezen ün-
nepi esemény méltatása során nem kerül-
hetjük meg, hogy ne szóljunk két sze-
mélyrõl, akiknek a tevékenysége össze-
forrott az egykori Polgár és Vidéke Taka-

rékszövetkezettel, a mai Polgári Takarék-
szövetkezettel. Õk Nyikon Dezsõné, Gizi-
ke; és Béke Lászlóné, Nórika…… Béke
Lászlóné, Nórika is ott volt a kezdeteknél,
amikor is fõkönyvelõként segítette a sza-
kmai munkát, majd 1980-tól elnökként
szolgálta és szolgálja ma is a céget. A
Polgári Takarékszövetkezet fényes pálya-
futása, karrierje Neki, és az általa irányí-
tott csapatnak köszönhetõ…… A Polgári
Takarékszövetkezet tevékenysége során
több országos elismerésben részesült,
hasonlóan az elnöke Béke Lászlóné is, aki
többek között a szakmában legmagasabb
kitüntetésnek, a „Károlyi Díjnak” is birto-
kosa. A jubileumi évforduló alkalmából, a
40 esztendõ sikereinek elismeréseként,
Polgár város jó hírnevének erõsítéséért,
az önkormányzati események és helyi ér-
tékek támogatásáért a képviselõtestület
egybehangzó döntése alapján 2012-ben a
„PRO URBE Emlékérem” kitüntetõ cí-
met nyerte el a Polgári Takarékszövetke-
zet kollektívája.”

A kitüntetések átadását követõen az
ünnepség a Római Katolikus Templom
elõtti színpadon folytatódott. A város szinte
minden rendezvényén színvonalas mûsoro-
kat prezentáló Tisza Dráma és Táncszín-
ház ezúttal is kitett magért. A Radics Zol-
tánné vezette tehetséges fiatalok, a történel-
mi események jelentõsebb mozzanatait
elevenítették fel félórás mûsorukban. 

Az 1848-49-es Forradalom és Szabad-
ságharc tiszteletére rendezett városi dísz-
ünnepség a Kopjafánál koszorúzással ért
véget. A hõsök emlékének adózva az ön-
kormányzat, intézmények, pártok és civil
szervezetek képviselõi helyezték el a
kegyelet virágait.
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Erdélyi kirándulás Dovák Sándor és Gombos László a
József Attila Gimnázium és

Szakképzõ Iskola volt pedagógusai
emlékére az intézmény

2012. április 19-én 14 órakor
emléktáblát avat.
Szeretettel várjuk az egykori

pedagógusokat és tanítványokat a
megemlékezésre.

2012. március 22-én 6 órakor indult 40
fõs csapatunk Erdélybe. A közel három és
fél órás úton sokat beszélgettünk és ne-
vettünk. 
Megérkeztünk kirándulásunk elsõ hely-
színére, Szatmárnémetibe, ahol megte-
kintettük a  Láncos templomot. 
Ezt követõen Nagybánya utcáin sétáltunk,
ismerkedtünk a várossal, majd egy templo-

mot látogattunk meg. Hosszú út és élmé-
nyekben gazdag nap után érkeztünk meg
szállásunk helyszínére, Koltóra. Otthonos
és barátságos panzióban szálltunk meg,
ahol megismerkedtünk a helybeli magya-
rokkal. Második nap a barcánfalvi fatem-
plomban, aztán a szaploncai vidám teme-
tõben voltunk, ahol az idegenvezetõ elme-
sélte, hogy a szaploncai emberek hogyan
búcsúztak el szeretteiktõl vidám formában. 
Az est zárásaként táncházba mentünk,
megismerkedtünk a helyi iskolásokkal,
akik egy  táncot tanítottak meg velünk. A

harmadik nap elsõ programja Ady Endre
szülõházának meglátogatása volt Ér-
mindszenten, majd testvérvárosunkban,
Nagykárolyban megcsodáltuk a gyönyörû
Károlyi kastélyt, s testvériskolánk, az I.
számú Általános iskola vendégszeretetét
élveztük. Utazásunk utolsó helyszíne Ér-
semjén volt, Kazinczy Ferenc szülõháza. 
Sajnáltuk, hogy ilyen gyorsan elröpült ez
a három, élményekben gazdag nap. Dél-
után kicsit fáradtan indultunk haza.
Szüleink már izgatottan vártak minket az
iskola elõtt. Az Erdélyben szerzett élmé-
nyeket örökre a szívünkbe zártuk.

Magyari Dóra és Simon Zsófia
A Vásárhelyi Pál Általános Iskola diákjai

A  VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA

FELHÍVÁSA
Tisztelt Szülõk!

A 2012/2013-as tanévre, a tankötelessé vált gyermekek elsõ osztályba történõ beíratásának idõpontja:
2012. április 23-24. 8.00 – 17.00 óráig

A beíratás helye: Polgár, Móricz Zs. u. 3-5.

Az a gyermek tanköteles, aki 2012. május 31. napjáig betölti a hatodik életévét.

A szülõ kérelmére a gyermek beírható, ha a hatodik életévét
2012. december 31. napjáig tölti be.

A hetedik életévét betöltött gyermek csak akkor maradhat óvodában, ha augusztus 31-e után született és a nevelési tanácsadó, vagy a szakértõi és reha-
bilitációs bizottság javasolja azt. A nevelési tanácsadó, vagy a szakértõi bizottság ilyen javaslatot a szülõ kérésére, az óvoda nevelõtestületének
egyetértésével tehet.

Beíratáshoz szükséges: 
• A szülõ személyi igazolványa, lakcím kártyája
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím, TAJ kártyája
• Írásos óvodai szakvélemény
• Nevelési Tanácsadó javaslata
• Gyermekorvosi igazolás
• A diákigazolvány igényléshez: a beiratkozás elõtt az Okmányirodában fénykép készítése (Szükséges hozzá a gyermek születési anyakönyvi

kivonata, lakcímkártyája.) 
• Az Okmányirodában kiadott adatlap bemutatása, 1400 Ft diákigazolvány díj befizetése a beiratkozás helyszínén
• Tanulói balesetbiztosítás díja
• Diáksport egyesületi tagdíj 500.-Ft

Beiratkozáskor felajánlásával támogathatja a Minõségi Oktatásért-Gyermekekért Alapítványt.

Szeretettel várunk minden Kedves Szülõt és leendõ 1. osztályos kisdiákot!
Az intézmény vezetése
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Diákélmény Budapesten

Az idén kirándulással ünnepeltük az
1848-as forradalmat és szabadságharcot
március 15-én. Néhány társammal lehe-
tõségünk nyílt arra, hogy ellátogassunk
Budapestre, ahol érdekes programokon
vehettünk részt.
Már az oda út is érdekes volt. Vonattal ér-
keztünk a fõvárosba. Ott metróval jutot-
tunk el az úti- célunkhoz. (Vidéki ember-
ként nekem ez is élménynek számított.)
Elõször a Közlekedési Múzeumban vol-
tunk, ahol nemcsak hajókat, vonatokat
láttunk,  hanem láthattuk a PC történetét
is. Miután mindenki megnézte a kiállítást,
a múzeum elõtt összegyûltünk és csillapí-
tottuk az éhségünket az otthonról hozott
elemózsiával. Mókásak lehettünk, hiszen
az arra járók azt láthatták, hogy egy csa-
pat fiatal (mint a fecskék a villanydróton)
mohón eszi az anyukája által készített
szendvicset. Ezután szabadon választhat-
tunk a programok között. Én a Halász-
bástyát néztem meg, ahonnan remek
kilátás nyílt a városra. A Halászbástyával
szemben látható volt a Parlament és a
Duna, amely minden alkalommal ámulat-
ba ejt szépségével. A budai várban láthat-
tunk gólyalábasokat is, akik szórakoztat-
ták az ott lévõ embereket, köztük engem

Hagyományõrzõ
Fesztivál I.

2012. április 30., hétfõ

8.00 - 10.00 Horgászverseny gyerekeknek

8.00-10.00 Kirakodás a Hagyományok utcájában,
bemutatóhelyek elfoglalása

9.00 Nõi labdarúgás

10.00 Népi kismesterek termékeinek bemutatója,
vására. Kosárfonás, csuhébaba készítõ, tojás-
festõ, tojásíró, fazekas, mézeskalács készítõ 

10.00 - 16.00 Sárkány csúszda gyerekeknek

11.00 Megnyitó
Megynyitót tartja: Tóth József polgármester

11.00 Kézmûves tanya -játszóház
Vezetik: Ifj. Fazekas István, Nemes Ilona 

11.00 Népi játékok: gólyaláb, kanászos,
„Keressük a legerõsebb Toldi Miklóst” 
petrencerúd-tartó verseny 

Hagyományõrzõ mûsor fellépõi:
13.00 Polgári Lovas Hagyományõrzõ  Egyesület

bemutatója

14.00 Bíró Gergõ népzenei énekes
Hímes Néptáncegyüttes
Tisza Dráma és Táncszínház

15.30 Eredményhirdetés

16.00 Népdalkörök találkozója:
Árvácska Citerazenekar,
Százszorszép Népdalkör, Borisszák

17.30 Black Star Együttes nosztalgia-koncertje

2012. május1., kedd

7.00 Felnõtt Horgászverseny

7.00 - 8.00 a fõzõversenyre (toroskáposzta, cserászka)
benevezõk elfoglalják a szabadtéri fõzõhelye-
ket és a verseny szabályait megismerik.

Nyugdíjas Klub - töltött káposzta készítés 

8.00-10.00 Méhész bemutató és kóstoló
A görhe, puliszka, birsalma - szilvapálinka,
fokhagymás lángos készítõi elõkészítik az
étkeket és italokat. Kóstoltatás.

9.00 Polgár Város Vándorkupája

10.00 Méhész bemutató, Rajzverseny,
Lövészverseny, Ulti - verseny

10.00 - 17.00 Sárkány csúszda gyerekeknek

11.00 Lovagoltatás, sétakocsikázás a városban

13.00 Toroskáposzta  és cserászka zsûrizése,
Lövész, rajz és ulti-verseny eredményhirdetése.

13.00 Ebéd: Töltött káposzta
Csikó Szabolcs néptáncos 

POLGÁRI CUHÁRÉ 
Fellép:
- Borockás Néptáncegyüttes-Újtikos
- Világ-Virága AMI polgári csoportja
- Világ-Virága AMI hajdúbösz. csoportja
- Debreceni Népi Együttes

Közremûködik: Csûrdöngölõ Népi Zenekar

17.00 Táncház:
Közremûködik a Csûrdöngölõ Népi Zenekar

A MÛSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Bocskai emléktúra
Bocskai István fejedelem tiszteletére a
Hajdúvárosok Szövetsége idén is meg-
rendezte az erdélyi zarándokutat. Polgár
Város Önkormányzatának részérõl idén
Puskás Ferenc (a kép bal szélén) képvise-
lõ tartott a Hajdúvárosok küldöttségével.
Szerelmese vagyok Erdélynek, ha tehetem,
többször is ellátogatok oda, így külön
öröm volt számomra, hogy részt vehetek
ezen a rendezvényen. Utunk során elláto-
gattunk Kolozsvárra, Bocs-
kai István szülõvárosába,
ahol egykori szülõházánál -
ami ma a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem
otthona - megkoszorúztuk
Gyõrfi Lajos szobrászmû-
vész dombormûvét. Útban
Bocskai István fejedelem
nyughelye Gyulafehérvár
felé, egy kis kellemetlenség
is ért minket, a buszunk le-
robbant. A probléma hamar
megoldódott, vendéglátó-

inknak köszönhetõen másik jármûvel foly-
tathattuk utunkat. Bocskai István 1606.
december 29-én, 49 éves korában hunyt
el Kassán. Holttestét szülõvárosában, a
kolozsvári Szent Mihály templomban is
felravatalozták, majd 1607. február 22-
én, Erdély õsi történelmi fõvárosában, az
érseki székesegyházban, az erdélyi feje-
delmek temetkezési helyén helyezték örök
nyugalomra. Számomra a szarkofágok

látványa volt a legfeleme-
lõbb, legmeghatóbb érzés.
Összességében, kellemes
és hasznos volt ez a zarán-
dokút. Jó érzés tudni, aktív
részese lenni annak, hogy
tartjuk a kapcsolatot az ot-
tani magyarokkal és ez ne-
kik is erõt ad a továbbélés-
hez, a talpon maradáshoz.
Nekünk is olyan élményt,
lelki töltetet ad, amire a
mai világban nagy szüksé-
günk van.

és a barátnõmet is, és még egy elõadást is
megnézhettünk. Három óra hossza múlva
összegyûlt a kiscsapatunk és mindenki
elmesélte, hogy mit látott Budapesten.
Akadtak  olyan emberek, akik ellátogattak
a Hadtörténeti múzeumba, volt aki meg-
nézte az Õrségváltást is. Az ünnepség na-
gyon szép és érdekes volt. A hazaindulás
is izgalmasnak ígérkezett elmesélhettük
egymásnak, hogy kinek mi tetszett a ki-
ránduláson. Rengeteg mindent hallhat-
tunk és tanulhattunk egymástól. A haza-
felé vezetõ úton ki kellett töltenünk egy
totót, amin érdekes nyereményeket nyer-
tünk. Sokat nevettünk, szóval jól szóra-
koztunk. 

Nagy Dorina
11-12.G osztályos tanuló
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Labdarúgás: sikeres tavaszi rajt

2012. 04. 07. Szombat 11.00 Petõfi Debrecen – Polgár VKSK
2012. 04. 14. Szombat 16.00 Polgár VKSK – Földes
2012. 04. 21. Szombat 18.30 Nádudvar – Polgár VKSK
2012. 04. 28. Szombat 16.00 Polgár VKSK – Amatõr II.
2012. 05. 06. Vasárnap 17.00 Polgár VKSK – Amatõr I.
2012. 05. 13. Vasárnap 13.00 Hajdúböszörményi TE – Polgár VKSK
2012. 05. 20. Vasárnap 17.00 Polgár VKSK – DEAC
2012. 05. 26. Szombat 17.00 Polgár VKSK – Létavértes SC’97 SE

A megyei férfi kézilabda bajnokság sorsolása

Sportegyesületünk várja kisiskolás és óvodásko-
rú gyerekek jelentkezését, akik szeretnék elsajátí-
tani a labdarúgás szépségeit, trükkjeit és szívesen
csatlakoznának egy közösséghez.  Legfõbb szem-
pontok a játék öröme, a mozgás, a foci szeretete.
Gyere közénk, szólj a barátaidnak is!

Érdeklõdni lehet: CSIKÓS LÁSZLÓ
TANÁR ÚR 06-30-682-2239

Iskolai foglalkozások:
hétfõ és csütörtök 16.00 és 17.00 óra.

Óvodai Foglalkozás: Szerda 15.30 órától
Óvoda tornaterem

Polgár Város Önkormányzata és a Városi Sport-
egyesület szervezésében az idei évben is megren-
dezzük amatõr csapatok részére hagyományos
kispályás labdarúgó tornánkat az I. Hagyomány-
õrzõ Fesztivál keretében. A férfiak küzdelmei
mellett az idén a hölgyek részére is tornát szerve-
zünk ahol csak a jó hangulat a kellemes kikap-
csolódás a legfontosabb.
Helyszín Városi Strandfürdõ területén ta-
lálható mûfüves pálya.

Idõpontok:
Nõi torna: POLGÁR VÁROS

I. NÕI LABDARÚGÓ TORNÁJA
2012. április 30. 10.00 óra

Férfi torna: POLGÁR VÁROS
VÁNDORKUPÁJA

2012. május 1. 9.00 óra
Érdeklõdni: Ady Endre Mûv. Ház.

06/52-391-854. Információ: www.polgar.hu  

A hosszú és szabadtéri sportolás szempontjából is
kellemetlen téli idõjárás lassan véget ért. A labdarúgást
szeretõk is várhatták az elsõ tavaszi bajnoki mérkõzés
kezdetét, egyben a kellemesebb idõjárást, a tavaszi nap-
sugarakkal együtt járó szurkolást. Felkészülés szempon-
tjából sem volt kegyes az idõjárás sportolóinkhoz, hiszen
a kemény, zord idõjárás legkevésbé sem felel meg a
hasznos és szükséges munka elvégzéséhez. Minden kor-
osztályos csapatunk kezdetben tornatermi edzésekkel
hangolódott az elõttük álló feladatokra és ez az említett
körülmények miatt sok szabadtéri foglalkozás, edzés
nem a legoptimálisabb viszonyok között zajlott le. Felké-
szülési mérkõzésekkel, tornákkal tarkított idõszak után
a felnõttek és az ifjúsági csapat március 10-én kezdte el
a tavaszi küzdelmeket. Sajnos nem a legjobb elõjelekkel,
hiszen 3 játékos távozása mellett sajnos igen sok sérült,
beteg játékos (Tamás András, Tóth Máté, Szabó
Sándor) hiányzott és fog hiányozni a tavaszi mérkõ-
zéseken. Ilyen körülmények között utaztunk el az eddig
veretlen listavezetõhöz az elsõ mérkõzésen…

16. forduló Sárrétudvari-Polgár 3-3 (1-1)
Gól: Polonkai L. (2), Csorba T Jók: az egész csapat. 

Hágen Zsolt: – Szinte elfogytunk a bajnokság kezde-
tére, de akarattal és szívvel futballozva szereztünk egy
bravúrpontot, amit Tamás András játékosunk mielõbbi
gyógyulására ajánljuk.
Minden pályára lépõ játékos rendkívül lelkesen és oda-
adással játszott az egész mérkõzésen. Nemcsak a hoz-
záállással lehettünk elégedettek, hiszen a játék minden
elemében felvettük a versenyt, a tabellát toronymagasan
vezetõ hazaiakkal. Nagyszerû találatokat szerezve
közelebb is álltunk a gyõzelemhez.
Ifi: 2-1. Ifjúsági együttesünk 2-3 alapemberét nélkü-
lözve is helytállt a rangadón, és ha (reményeink szerint)
ideiglenesen is, át kellett, hogy adja az elsõ helyet az
udvari fiataloknak. 
Gsz: Szajevics Patrik

17. forduló Józsa SE–Polgár 0–2 (0–1)
Gól: Antal J. (2). Jók: az egész csapat

Hágen Zsolt: – Hosszú idõ után nyertünk ismét, jólesõ
érzés volt a gyõzelem ízét újra megízlelni. Ha továbbra is
fegyelmezetten és tudatosan futballozunk, lesz még ben-
ne részünk a tavasz folyamán. Gratulálok a csapatom-
nak a megérdemelt gyõzelemhez.
Az õszi hazai vereség miatt volt mit törleszteni a jó erõk-
bõl álló józsai csapaton. Szerencsére most sem kellett csa-
lódni a fiúkban, hiszen a csapatot elkísérõ jó néhány szur-
kolónak szép szombat délutánt szerezve, taktikus és fe-
gyelmezett csapatmunkával, alkalmazkodva a nem túl ide-
ális körülményekhez sikerült visszavágni az ellenfélnek.
Ifi: 0–1. Ifjúsági csapatunk nagyon fontos mérkõzésen
idegenben diadalmaskodott az élvonalhoz tartozó
együttes felett, értékes 3 pontot szerezve, tartva dobo-
gós pozíciójukat. Gsz: Szajevics Patrik

18. forduló. Téglás–Polgár 1–2 (0–1)
Gól: Polonkai L. (2). Jók: a CSAPAT

Hágen Zsolt: – Küzdelmes mérkõzésen a jó erõkbõl álló
Téglás otthonából elhoztunk három pontot, amiért di-
cséret illeti a csapatomat.
A kora tavaszi forduló ellenére már-már a nyári idõ-
járást idézve, jó körülmények között kezdõdhetett a
találkozó. Már a mérkõzés elején sikerült elvenni a ked-
vét a hazaiaknak. a 2. percben elért találattal, amit a
szünetig sikerült megtartani - igaz jó néhány forró pil-
lanatokat okoztak a kapunk elõtt, de egymást kisegítve
megõriztük elõnyünket. A fordulás után is férfias küz-
delem folyt a pályán, a fiúk nagyon szerették volna az
újbóli idegenbeli sikert és a gólváltás után, megõrizve
elõnyünket értékes gyõzelmet arattunk ismét.
Ifi: 7-3 Fiataljainkra újabb rangadó várt, sokáig jól tart-
va magukat pontszerzésre álltak, azonban az utolsó 20
percben már nem tudták megakadályozni az ellenfél
rohamait. Gsz: Szajevics Patrik 3

19. forduló. Polgár-Nyírmartonfalva SE
5-1 (3-0)

Gól: Polonkai L. (2), Czimer J. (2), Antal J., Jók: mindenki  
Hágen Zsolt: – Az intenzív széllökések megnehezítették

a játékot, ennek ellenére rúgtunk 5 gólt. Így megérde-
melt gyõzelmet szereztünk.
Három igen sikeresen megvívott idegenbeli mérkõzés
után hazai környezetben játszhattunk újra, nem túl ide-
ális futballidõben. Az elemek leküzdése mellett a leg-
fontosabb feladatot is megoldották a fiúk és magabiztos
gyõzelmet arattunk a lelkes ellenfél felett. A tavaszi
mérkõzéseken – 3 gyõzelem, 1 döntetlen – szerzett
pontjaink önmagáért beszélnek, bízunk a hasonló foly-
tatásban.
Ifi: 2-1. Fiataljainknak is fontos volt a gyõzelem meg-
szerzése, hogy továbbra is versenyben maradjanak a
dobogós helyezésért, kemény küzdelem árán, de sike-
rült megszerezni Szajevics Patrik 2 találatával.

Utánpótlás: A legfiatalabb korosztály tavaszi mérkõzé-
sei is elkezdõdtek
U 13 Polgár – Vámospércs 4-1 Gsz: Vadász Gergõ 2,
Béke Kornél, Rácz Adrián 
U 16 Polgár – Vámospércs 1-2 Gsz: Balázs Gergõ
U 13 Hajdúsámson – Polgár 2-2 Gsz: Béke Kornél, 
U16 Hajdúsámson – Polgár 4-2 Gsz: Balogh Kálmán 2

JÁTÉKOS TOBORZÓ: Egyesületünk továbbra is
várja sportolni vágyó, szeretõ fiatalokat minden

korosztályban!
Edzések a városi sporttelepen,

idõpontja: Kedd 16 óra

A Városi Sportegyesület köszönetét fejezi ki
mindazon személyeknek, akik a 2010. évi 1%-os

felajánlásukkal az egyesület mûködését
segítették. A támogatási összeget 132.800 Ft-t,
eszköz és felszerelés vásárlására fordítottuk.

Kérjük, 2012-ben is tiszteljenek meg
felajánlásaikkal. Az egyesület elnöksége     
Az egyesület adószáma: 19850841-1-09

Számlaszám: OTP Bank. 11738156-23490251

Mészáros László
elnök

Álló sor: Hágen Zsolt (edzõ), Németh Krisztián, Csikós László, Bodnár Dávid, Szabó Krisztián, Czimer János,
Antal József, Polonkai László, Kolcsár Szabolcs, Csorba Tamás. Guggoló sor: Kurucz Gábor, Dobó Viktor,

Rácz József, Nagy László, Pásztor Csaba, Reszegi László, Bene Krisztián.   
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Hatóságunknál az elmúlt
hónapokban az alábbi bûn-
cselekmények elkövetése
miatt indult bûntetõ eljárás,
a felsorolás nem teljes.

� A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütközõ
és a (2) bekezdés I. fordulata szerint mi-
nõsülõ kisebb értékre elkövetett lopás vét-
ségének  gyanúja miatt rendeltünk el nyo-
mozást ismeretlen elkövetõk ellen, akik
K. A. polgári lakos tanyáján található ho-
dály fém tartóoszlopait 2012. március
13-án eltulajdonította. A bevezetett ren-
dõri intézkedés során megállapítást nyert,
hogy a bûncselekmény elkövetésével R. A.
polgári lakos és társai gyanúsíthatóak
megalapozottan. Az eltulajdonított érték
feltalálásra és lefoglalásra került.  
� A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütközõ
és a (4) bekezdés b/1. pontja szerint mi-
nõsülõ - betöréses lopás bûntettének gya-
núja miatt rendeltünk el nyomozást is-
meretlen elkövetõ ellen, aki O. L. sajószö-
gedi lakosnak Polgár külterületén, az un.
Tökös tó területén található hétvégi házá-

Kék hírek
ba ablakbetörés módszerével, 2012. már-
cius 8-a és 12-e közötti idõben behatolt,
és onnan csapokat, vezetékeket tulajdoní-
tott el. A lopással okozott kár kb. 100.000
Ft, rongálási kár kb. 150.000 Ft. A beve-
zetett rendõri intézkedés során megálla-
pítást nyert, hogy a bûncselekmény elkö-
vetésével B. J. polgári lakos gyanúsítható
megalapozottan.
� A Btk. 170. § (2) bekezdésébe ütközõ
és a (2) bekezdése szerint minõsülõ sú-
lyos testi sértés bûntett kísérletének meg-
alapozott gyanúja miatt rendeltünk el
nyomozást Sz. R. polgári lakos ellen, aki
2012. 03. 02-án 14:20 órakor a Kistér-
ségi Szakellátó központ elõtti parkolóban
bántalmazta M. É. szintén polgári lakost. 
� A Btk. 170. § (2) bekezdésébe ütközõ
és a (2) bekezdése szerint minõsülõ sú-
lyos testi sértés bûntettének megalapozott
gyanúja miatt rendeltünk el nyomozást B.
J. polgári lakos ellen, aki 2012. 03. 24
22:00 óra körüli idõben bántalmazta S.
G. szintén polgári lakost, aki a bántalma-
zás következtében orrcsonttörést szen-
vedett.  

� A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütközõ
és a (4) bekezdés b/1. pontja szerint mi-
nõsülõ - betöréses lopás bûntettének
gyanúja miatt folytatunk nyomozást is-
meretlen elkövetõ ellen, aki 2012. már-
cius 16-a és 23-a közötti idõben B. R.
polgári lakos házának melléképületébõl
ajtóbefeszítés módszerével eltulajdonított
1 db sarokcsiszolót, 1 db elektromos
Black and Decker típusú fúrót, valamint 1
db kék színû kompresszort (melynek a
hátsó jobb oldali kereke hiányzik). A
lopással okozott kár kb. 50.000 Ft, a ron-
gálással okozott kár kb. 5.000 Ft.

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

Tisztelt Igazgató Úr!

A PolgárTárs megjelenésének szüneteltetése okán csaknem egy teljes éve már annak, hogy nyílt levélben a névadó óhajával szólva
szerettem volna köszönteni munkatársaival együtt alulírott mályinkai lakos, a polgári József Attila Gimnázium hajdani (1968-75 között)
pályakezdõ tanára. Egy e-mail, egy telefon és egy mindössze talán tizenöt-húsz perces személyes találkozás után két tanóra részeseként
valamint egy érettségi találkozó meghívottjaként alkalmam volt bepillantani hajdani iskolám mindennapi életébe. Ennek apropója e levél.
Mindennek köszönetéül benyomásaim, tapasztalataim, emlékezetes élményeim szeretném Önnel megosztani.
Elõször: Két emlékezést is olvastam néhai kollégámról az intézmény honlapján, egy másiknak emlékét bekeretezett fotó õrzi egy tanterem
bejárata mellett a földszinti folyosón. Annak bizonyságaként, hogy Vörösmarty szellemiségét is ápolják az intézmény falai között élõk-
dolgozók - tanulók  (örömömre): „ A múltat tiszteld, a jelent vele kösd a jövõhöz, mert szülõanyánk a múlt, mely jelen volt egykoron.”
Másodszor: Két volt diákom (Gargyi Márta és Szabó Ágnes) nemcsak elhatározta, de példásan meg is rendezte osztálytársai számára a
három évtizedes találkozójukat. Büszke vagyok rájuk azért is, mert régi iskolám mai dolgozói lettek. Hinni szeretném, hogy az ön
segítésére is.
Harmadszor: Mondani szokták; ”senki nem lehet próféta saját hazájában” (háza táján) sugallván ezzel azt is, hogy „homo novus” - ként
talán lehet. Magam is tapasztaltam- régi iskolámban járván- hogy igen: lehet. Nemcsak Ungvári János, a gimnázium elsõ igazgatója a példa
rá, de Ön is. Sõt arra is van példa: Bacskai István (második igazgatóm) hogyan kell-lehet fogadni, marasztalni-megtartani próbálni a
pályakezdõ munkaerõt, hogy erõs,edzett,hadra fogható tantestülete legyen egy fiatal középfokú intézménynek Hajdú-Bihar megye szélén.

Igazgató Úr!
Ön Polgár Városa középfokú intézményének hatodik igazgatója immár (ha jól számolom). Úgy hírlik, rendet, fegyelmet elváró és meg-
követelõ; családias munkahelyi légkört megteremteni igyekvõ vezetõ. Munkavégzése tekintetében példaadó személyisége elsõ munka-
helyemnek. Benyomásom az is: méltó utódja az általam ismert elõdeinek. Az igazgató az „igazgatni” cselekvõ tárgyas ige - ó képzõs
folyamatos melléknévi igenevének fõnevesült alakja, amely olyan embert jelöl, aki elrendez, eligazít valamit, valakit azért, hogy az elren-
dezetlen, eligazítatlan elrendezõdjön, eligazítódjon (Persze csak halkan mondom, hogy ha igényesek vagyunk önmagunkkal, nem
várunk arra, hogy mások, pl. „igazgatók” „igazgassanak”).
Kívánok hát olyan igényes munkatársakat, akiket nem kell külön és egyenként sûrûn „igazgatni”, mert ki-ki „ismeri” „szép köte-
lességét”. Tudom,a kívánság (még ha jó is),nem valósul meg „ csak úgy”.Ha másért nem azért,mert még mindig idõszerû a József
Attila-i gondolat:”Még nem nagy az ember”/De képzeli,hát szertelen.”

Szívélyes üdvözlettel: Kiss László
Mályinka, 2012-03-24-én

Nyílt levél
„Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet,

Jó szóval oktasd, játszani is engedd
Szép, komoly fiadat!”

(József Attila: Levegõt!)
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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!
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Elõzõ havi  játékunk megfejtése:

„Önzetlen polgár”: Schmidt János
„Lokálpatrióta összefogás”: Magyar
Közútkezelõ Kht. Polgári Üzemmérnök-
sége 

A játékra 41 megfejtés érkezett. Ebbõl
24-en válaszoltak helyesen, míg 17 já-
tékos az idei, vagyis a 2012-es kitünte-
tetteket írta rá a szelvényre. A szerenc-
sés nyertes Antek Béláné lett, grat-
ulálunk.  

E havi játékunk nyereményét Vida
Béla polgári vállalkozó ajánlotta fel,
akinél 4.000 forint értékben cipõ- és
táskajavítást, valamint kulcsmásolási
szolgáltatást vehet igénybe a nyertes.

Mostani kérdésünkre a választ az egyik
cikkben rejtettük el. Kérdésünk így
hangzik:  mikor nyílt meg a helytör-
téneti gyûjtemény?

A megfejtéseket, legkésõbb április 26-ig
(csütörtök) juttassák el a Polgármesteri
Hivatal földszintjén található gyûj-
tõládába. A sorsolást április 27-én
(péntek), délelõtt Dr. Váliné Antal
Mária címzetes fõjegyzõ végzi. A
nyertes nevét közzétesszük a következõ
lapszámban. 
Továbbra is várjuk a helyi cégek, vállal-
kozók, intézmények, vagy magán-
személyek felajánlásait a játékra.
Jelentkezni a 70-948-0667-es mobil
telefonszámon, vagy a
polgartarshavilap@gmail.com email
címen lehet.

A PolgárTárs újságban megjelenõ
hirdetések díjai

fekete
90 x 65 mm (1/8 oldal) 6.000 Ft +Áfa

grafikai tervezés 1.000 Ft + Áfa
90 x 130 mm (1/4 oldal) 11.000 Ft + Áfa

grafikai tervezés 2.000 Ft + Áfa
185 x 130 mm (1/2 oldal) 21.000 Ft + Áfa

grafikai tervezés4.000 Ft + Áfa
255 x 185 mm (1/1 oldal) 40.000 Ft + Áfa

grafikai tervezés6.000 Ft + Áfa

szines
90 x 65 mm (1/8 oldal) 9.000 Ft + Áfa

grafikai tervezés 2.000 Ft + Áfa
90 x 130 mm (1/4 oldal) 17.000 Ft + Áfa

grafikai tervezés 4.000 Ft + Áfa
185 x 130 mm (1/2 oldal) 31.000 Ft + Áfa

grafikai tervezés 8.000 Ft + Áfa
255 x 185 mm (1/1 oldal) 60.000 Ft + Áfa

grafikai tervezés 10.000 Ft + Áfa
Reklámriport 30.000 Ft + Áfa

Apróhirdetés (25 szóig) 250 Ft/db + Áfa
A hirdetések a polgartarshavilap@gmail.com

e-mail címre is feladhatóak.

A Polgári Seriff
elérhetõségei:

+36-30-697-41-87
illetve

52-573-530
e-mail: seriff@polgar.hu

Polgár Hölgyeit
köszöntötték

Mintegy százhúsz polgári hölgy kapott
meghívást a város nõnapi ünnepségére,
melyet március 8-án tartottak az Ady
Endre Mûvelõdési Központ és Könyvtár
színháztermében. Az önkormányzat kép-
viseletében Molnár János alpolgármester
és Tóth József polgármester vett részt a
rendezvényen. Tóth József köszöntõjében
hangsúlyozta; az önkormányzat immár
ötödik éve rendezi meg a nõnapot, a meg-
hívottak körét pedig úgy állítják össze,
hogy minden generáció képviseltesse
magát. A polgármester vidám, humorral
fûszerezett köszöntõjét követõen a Tisza
Dráma és Táncszínház csapata lepte meg

színvonalas mûsorral a vendégeket, aki-
ket a pezsgõs koccintás után egy cserép
virággal is megajándékoztak.
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