
2012. augusztus XXIII. évfolyam 6. szám (245.)POLGÁR VÁROS HAVILAPJA

A tartalomból:
– Vámpírok éjszakája: 3.

rendhagyó véradás a strandon

– Pályázatok dömpingje: 4-5.
megvalósult fejlesztések,
programok Polgáron

– Kistérségi versenyek: 6.
rúgtak, fõztek, kikapcsolódtak

– Polgári 3-as foci: 8-9.
sport, kultúra, szórakozás

– Fotópályázat: 12.
látnak és láttatnak

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

További információk kérhetõk az 52/391-854-es
telefonszámon, vagy személyesen az
Ady Endre Mûvelõdési Központban

4090 Polgár, Kossuth út 5. sz. (volt MATÁV épület)

Polgáron a Kálvária-domb elõtti téren

Program:
18.00 Felvonulás

A mûsorban közremûködik:
Tisza Dráma és Táncszínház,
az Árvácska Népdalkör és a Tiszavirág Citerazenekar

Ünnepi beszédet mond: Tóth József Polgármester

Az Új Kenyér megszentelése megáldása a történelmi
egyházak közremûködésével.
Az újszentmargitai Százszorszép Dalkör elõadása.

20.00 Fenyõ Miklós élõ koncertje

22.00 Utcabál: Közremûködik: Kiss József „Bürcz”és zenekara

Polgár város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Családját 

Államalapító Szent István királyunk
és az Új kenyér Ünnepére.

2012. augusztus 19-én (vasárnap) 18 óra
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Nappali kórház
A Polgár és Térsége Egészségügyi Köz-
pontban nappali kórház is mûködik. 
A kúraszerû infúziós kezelésre szoruló
betegeknek nem kell már Debrecenbe
utazniuk.
A hatágyas, tágas szobában, kényelmesen
fekszenek a betegek. - A korszerû orvosi
eszközökkel felszerelt nappali kórházban,
mentõtiszti végzettséggel rendelkezõ kol-
legáink látják el a pácienseinket – mond-
ta a lapnak Kiss Ilona, a Pétegisz Zrt.
igazgatója. - Az infúzió bekötését követõ-
en, folyamatos felügyeletet biztosítunk.
Általában 5-10 infúzióból áll egy kúra. A
rendelés beutaló köteles. Beutalót a keze-

lésekre az intézményben mûködõ belgyó-
gyászat, reumatológia, és neurológiai
szakrendeléseken adnak, amennyiben a
beteg állapota indokoltnak tartja. Az elõ-
jegyzések kezelése, illetve idõpontok
egyeztetése a nappali kórházban történik. 
A nappali kórház nyitvatartási ideje:
Hétfõ: 14:00 - 19:00
Kedd: 7:30 - 9:30
Szerda: 8:00 -11:00 és 14:00-19:00
Csütörtök: 13:00 - 18:00
Péntek: 13:30 - 18:00
A nappali kórház szolgáltatásai teljesen
ingyenesek, az ellátást a társadalombizto-
sítás keretein belül biztosítjuk. 

POLGÁR, ZÓLYOM u. 5. sz. 
dr. Váliné Antal Mária
címzetes fõjegyzõ 573-510

Hatósági és Okmányiroda
dr. Tóth Adrienn
aljegyzõ, irodavezetõ,
helyi iparûzési adóügyek 573-512
Gépjármûadó, talajterhelési díj 573-516
Adóvégrehajtás, kommunális adó,
hagyatéki eljárás 573-517
Gépjármû ügyintézés,
vezetõi engedély 391-362
Személyi igazolvány, lakcímkártya,
útlevél, mûködési engedély,
vállalkozói igazolvány  573-518

Szervezési Iroda
Titkárság 573-510
Oktatási, kulturális, sport ügyek 573-514
Szervezési ügyek, iktató 573-513
Informatikai feladatok 573-511

POLGÁR, KISS E. u. 8. sz.
Tóth József 
polgármester 573-520

Szociális és Gyámügyi Iroda
Andorkó Mihályné
Irodavezetõ, szociális ügyek,
lakáscélú támogatás 573-537
Szociális ellátások, közfoglalkoztatás 573-537
Segélyezés, aktív korúak ellátása 573-534  
Anyakönyvi, gyámhatósági ügyek,
gyermekvédelmi kedvezmény 573-532
Gyámhivatal 573-528

Pénzügyi Iroda
Csépányiné Bartók Margit
Irodavezetõ, költségvetési, pénzügyi feladatok,
beruházás pénzügyei 573-521
Személyügyek 573-520
Pénztár 573-524
Szennyvízhálózatra csatlakozási ügyek,
Áfa ügyek, pályázatok pénzügyei 573-522  
Könyvelés 573-526
Pénzügyi utalások 573-525

Építési és Városüzemeltetési Iroda
Csikós László
Irodavezetõ, építési-,
településfejlesztési ügyek 573-548
Építési ügyek 573-540
Közterület felügyelõ, település-,
üzemeltetési feladatok 573-543 

Ferenczi István
Polgári Seriff 573-530

A polgármesteri
hivatal elérhetõségei

Városrehabilitáció
Polgáron, a Kálvária dombon helyezték
örök nyugalomra azokat a katonákat,
akik a város környékén vívott harcokban
elestek. A városközponti rehabilitáció ré-
szeként a Kálvária domb is megújul, a
program része a fõbejárat elõtt meglévõ
vasbeton lépcsõ teljes felújítása, valamint
a Kálvária domb elõtti tér városi térré ala-
kítása. A felújítás 1170 négyzetméteren
történik. A munkálatoknak jelentõs részét

képezte a sírok feltárása, a földi marad-
ványok illõ módon történõ elhelyezése.
Érdekes, történelmi eseménynek lehettek
tanúi azok, akik láthatták ezt a nem min-
dennapi feltárást. Az emberi csontok mel-
lett lõszerek, bakancsok és rohamsisak is
elõkerült. Ezeket koporsóba téve helyez-
ték – remélhetõleg végleg – örök nyuga-
lomba a harcokban elesett katonák ma-
radványait.
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A Vöröskereszt újabb akcióra készül! 
Augusztus 11-én rendezik meg a „Vám-
pírok éjszakáját”. A programok már a
reggeli órákban elkezdõdnek. Az elsõ
helyszín a Piactér lesz! Hogy itt mi fog
történni még csak találgatni lehet, a
szervezõk nem árulták el.
Az események a következõ helyszínen, a

polgári Strandfürdõn bontakoznak ki.
Errõl így beszéltek a Vöröskeresztesek:
Vámpírjelmezversenyt hírdetünk 0-500
éves vendégeink számára, a felvonuláshoz
és az eredményhirdetéshez  18 órától vár-
juk a Vámpírokat a gyógyvizes meden-
céhez. Gyõzteseket hirdetünk legréme-
sebb, legnagyobb fogú, legszebb, legcsú-
nyább Vámpír kategóriában. Érdekes
nyereményeket kapnak a résztvevõk. 
13 órától már készülünk a Vámpírok fo-
gadására. Azonban már 9 órára érdemes
kimenni a Strandra, hiszen megkezdõdik
a II. Sárkányhajó Fesztivál. 
A Vörökereszt bázisán Bátorságpróba

lesz kicsiknek és nagyoknak, vérszívó-
versennyel és hasonló szörnyûségekkel! A
Mentõszolgálat munkatársai az újra-
élesztést mutatják be az érdeklõdõknek.
A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. gyógy-
tornászai vizi tornát tartanak, hogy pe-
zsegjen a vérünk. Majd táncbemutatókkal
és zenés mûsorral folytatódik a program.
Lesz arcfestés, fotózkodás Drakulával.
Sötétedés után a Standra varázsolt kert-
moziban jelennek meg a Vámpírok. A
film címe: Vámpírok bálja, Rendezõ és
fõszereplõ: Roman Polañski. Kérjük ven-
dégeinket, hogy hozzanak magukkal fok-
hagymát, nyakvédõt, de legfõképp meleg
ruhát. 

A film után meglepetés mûsorral zárul a
Vöröskereszt Polgári szervezetének ren-
dezvénye. 
A véralvadás ellen még küzdhetnek a tal-
ponmaradó vendégek és Vámpírok a
Strandfürdõ az Anna Kisvendéglõben
megrendezésre kerülõ Vámpír bálban.

A félelmet nem ismerõk a vérüket ad-
hatják!
A Vérellátó Szolgálat munkatársai
14-20 óra között fogadják a véradó-
kat! Kérjük hozza magával személyi
iratait, TAJ kártyáját. 
Véradóinknak finomságokkal ked-
veskedünk, hogy mihamarabb tudják
pótolni elvesztett energiájukat. 

A rendezvény ideje alatt a büfében véres-
ségek várják a vendéket. Az étlapról né-
hány különlegesség: vérpörkölt, véres
hurka, tojásos-hagymás sült vér, véres
sült pite. Az itallapról: vámpír koktél, vé-
res Daiquiri, vámpírcsók, szíverõsítõ
koktél, véres-tál, pulzus koktél, vitamin
koktél, Batman koktél.
Az adományozók és a Vöröskereszt
szervezetébe belépõk hátborzongató
ajándékot kapnak.
A rendezvény hangulatához illõ öltözet-
ben várjuk szeretettel kedves vendégein-
ket augusztus 11-én a Strandfürdõn. 
A programok ingyenesek, csak a szokásos
Strandbelépõt kell fizetni!

„Vámpírok éjszakája”

Évrõl évre több diák dönt úgy, hogy a
szünidõt – vagy annak egy részét –
munkával tölti. Sok tanuló a nyári
idõszakon túl, rendszeresen is végez
munkát, így az alábbiakban a diákok
munkavállalásával összefüggõ leg-
fontosabb tudnivalókat foglaltuk
össze.
A Munka törvénykönyve szerint mun-
kavállalóként az létesíthet munka-
viszonyt, aki a 16. életévét betöltötte. A
törvény azonban – iskolai szünet idõ-
tartama alatt – annak a 15. életévét be-
töltött tanulónak is engedélyezi a fog-
lalkoztatását, aki általános iskolában,
szakiskolában vagy középiskolában
nappali rendszerû képzésben folytatja
tanulmányait. A munkavégzés bármely
formájához szükséges, hogy a tanuló
rendelkezzen adóazonosító jellel.
Amennyiben a diák még nem rendelke-
zik adóazonosító jellel, az adókártya
igényléséhez a 12T34-es nyomtatványt
kell kitölteni és eljuttatni az adóható-
sághoz. 
A tanuló – mindenki máshoz hasonlóan
– alkalmazható: 
– munkaviszonyban; 
– munkavégzésre irányuló egyéb

jogviszonyban (pl. megbízási szerzõ-
déssel); vagy 

– egyszerûsített foglalkoztatás kereté-
ben, háztartási alkalmazottként (pl.
babysitter). 

Az elõbbieken túl több, kizárólag a diá-
kok munkavállalásához kötõdõ foglal-
koztatási forma is létezik: az iskola-

szövetkezetben nappali rendszerû okta-
tás keretében tanulmányokat folytató
tanuló, hallgató tag munkavégzése, ta-
nulószerzõdés, a hallgatói szerzõdés és
az együttmûködési megállapodás alap-
ján történõ munkavégzés. A közép-, il-
letve felsõfokú oktatási intézményben
nappali rendszerû oktatás keretében ta-
nulmányokat folytató tanulók, hallga-
tók egészségügyi szolgáltatásra jogo-
sultak. A munkaviszony keretében fog-
lalkoztatott tanuló – más munkavi-
szonyban álló személyhez hasonlóan –
a Tbj. szabályai szerint biztosítottá válik
és a már említett természetbeni egész-
ségbiztosítási ellátáson túl a társada-
lombiztosítás valamennyi ellátására,
ennek részeként pénzbeli ellátásokra –
így például táppénzre, nyugdíjra – is jo-
gosultságot szerez. Bár nem szorosan
kapcsolódik az adózáshoz, azért egy
fontos mondat még a végére. Ha valaki
bármilyen munkára szerzõdik, a leg-
több esetben a feltételeket írásba foglal-
ják. A szerzõdés alapos átolvasása nél-
kül azt aláírni nem szabad, hiszen nem
csak jogokat, de több kötelezettséget is
tartalmaz a szerzõdés.

A nyári munka szabályai
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Polgár Város Önkormányzata maximáli-
san igyekszik kihasználni a különbözõ
pályázatok nyújtotta lehetõségeket, le-
gyen szó sport, kulturális, vagy egyéb, a
város fejlõdését szolgáló beruházási pá-
lyázatokról. Az elmúlt néhány év pályá-
zati termésébõl szemezgetve eleveníti fel
a PolgárTárs az azóta már realizálódott
pályázatokat annak tartalmával együtt,
természetesen a teljesség igénye nélkül,
nem említve a hasonlóan nagyszámú,
csak sajnos elutasított, nem nyert pályá-
zatokat.

EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK:

ÁROP - 1.A.2/A  A polgármesteri
hivatalok szervezetfejlesztése 

Pályázat benyújtása: 2008. 07. 03.
A projekt során az önkormányzat alka-
lmassá válik a gazdasági programban
foglalt fejlesztések sikeres megvalósításá-
ra, a hatékony és ügyfélorientált mûkö-
désre. A hivatali szervezet átvilágítása, a
mûködés során alkalmazott szabályok és
mechanizmusok kritikus elemzése után,
a hivatali struktúra igényekhez való hoz-
záigazítása, a hatékony belsõ koordi-
nációt és mûködést elõsegítõ mechaniz-
musok kialakítása történik meg.

Projekt végleges összköltsége:
9 600 000 forint

IOP - 2.1.2. Hiába ott a kincs,
ahol egészség nincs

Pályázat benyújtása: 2009. 01. 15.
A projekt keretében Polgáron felépítünk
egy közel 1482 m2 alapterületû járóbeteg
szakrendelõt, mely az alapszakmák
biztosítása mellett, összesen 200 szakor-
vosi és 120 nem szakorvosi órában nyújt
járóbeteg szakrendelést. Az új szakren-
delõ a polgári kistérség és a hagy-
ományos lakossági mobilitás mentén
szervesen hozzátartozó, csatlakozott
települések mintegy 22.000 lakosának
szakellátását hivatott biztosítani. A pro-

Pályázati pályán mozogva
jekt megvalósulásával jelentõsen javul az
egészségügyi szakellátásokhoz való hoz-
záférés, megszûnik az ellátási hiány, és
kiváltásra kerül a jelenlegi (az alapellátást
befogadó) Egészségház. A rendelõin-
tézetet jól megközelíthetõ helyen, Polgár
város központjában kívánjuk felépíteni. A
megfelelõ betegforgalom biztosítása
érdekében a szakmastruktúra a feltárt
szükségletek és igénybevétel alapján
került kialakításra. A fenntarthatóságot
szolgálja az optimális munkaszervezés, a
munkatársak javadalmazásának struktú-
rája, valamint a korszerû, energiatakaré-
kos épületgépészeti technológia.

Projekt összköltsége:
1 110 000 000 forint

ÉAOP - 2009 - 5.1.1.D Funkcióbõvítõ
integrált települési fejlesztések

Pályázat benyújtása: 2009. 10. 30.
Az Észak-alföldi operatív program 2007-
2013 közötti városrehabilitációs célú pá-
lyázat tartalma: Polgármesteri Hivatal re-
konstrukciója, Gazdasági Szolgáltató
Ház (a Polgármesteri Hivatal új szárnya)
építése, Városközpont fõterének felújítá-
sa, Mûvelõdési Központ felújítása, Szov-
jet hõsi emlékmû és az elõtte lévõ tér fel-
újítása
Projekt összköltsége: 988 000 000 forint

HAZAI PÁLYÁZATOK:

HÖF – CÉDE: Polgár, József Attila
Gimnázium homlokzati
nyílászáróinak cseréje

Pályázat benyújtása: 2008. 05. 15.
Az Önkormányzat jelen pályázatával a
József Attila Gimnázium és Szakképzõ
Iskola, Diákotthon Kiss Ernõ út 10. szám
alatti intézményegység homlokzati nyí-
lászáróinak cseréjét kívánja megvalósí-
tani. A pályázati támogatás eredménye-
képpen az érintett intézményegység
elavult, elhasználódott nyílászáróinak
bontására, ezt követõen új, mûanyag,
nyílászárók beépítésre kerül sor az aláb-
biak szerint: 158 db, fehér színû, mû-
anyag, hõszigetelt ablak és üvegfal, vala-
mint 6 db, ugyancsak fehér színû, mû-
anyag bejárat ajtó beépítését tervezi az
önkormányzat. A homlokzati nyílászárók
cseréjével az épületében jelentõs fûtési
energia-megtakarítás várható, a tanter-
mekben érezhetõen csökken a kívülrõl
bejutó zaj, az épület esztétikusabbá válik.
Projekt összköltsége: 28 569 202 forint

HÖF – TEKI: Strandfürdõ területén
lévõ öltözõ kabinok és
vizesblokkok felújítása

Pályázat benyújtása: 2008. 05. 15.
A pályázat támogatásával a Strandfürdõ
területén teljes körû, belsõ és külsõ felújí-
tásra, korszerûsítésre kerül a kabinsor, és
a hozzá kapcsolódó szociális blokkok,
valamint a már említett pályák elérését
szolgáló szervizút és kerítés egy része
épülhetne meg. A két pálya használatát a
nyári szezonalitástól eltérõen egész évi
kihasználtság jellemzi, így az idõjárási vi-
szonyoktól függetlenített szervizút kiépí-
tése fontos feladat.
Projekt összköltsége: 2 8459 954 forint

TEUT: Lehel utca útburkolatának
felújítása

Pályázat benyújtása: 2008. július
Polgár Város Önkormányzata a Lehel ut-
cát a jelenlegi szélesség megtartása mel-
lett kívánja felújítani. A munkálatok a
meglévõ pályaszerkezet cseréjével (ahol
szükséges) és kátyúzással kezdõdik. Az
elõkészített útalapra (ahol pályaszerkezet
cserére kerül sor) 6 cm K-22 kötõréteg,
majd 4 cm AB-11 jelû aszfalt-kopóréteg
kerül. A kátyúzott részen 2 cm AB-11
jelû aszfaltkiegyenlítés készül, majd 4 cm
AB-11 jelû kopóréteg réteg kerül. A
burkolat megerõsítési munkálatokat
követõen padkarendezésre kerül sor.  
Projekt összköltsége: 12 898 023 forint 

SPO - SIF - 08: Strandfoci pálya
építése Polgáron

Pályázat benyújtása: 2008. 05. 29.
A pályázat tartalma egy téglalap alakú,
terepszintbõl részben kiemelt, ezért
homok kifutó szélekkel megnövelten,
szegélykõvel mértanilag és szintben sta-
bilizált 30,00 x 40,00 m-es, vízelvezetõ
rétegként 15 cm-es kavicságyazatú,
vízszintes felületû, 40 cm mélységû (alul
20 cm vtg-ban 0,04 szemcsenagyságú-,
tetején szintén 20 cm vtg-ú 0,01 szemcse-
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akadálymentes és kulturált környezet
megteremtéséhez elengedhetetlen.
Projekt összköltsége: 6 384 000 forint

ÖM támogatás: Tehermentesítõ utak
fejlesztése Polgáron

Projektjavaslat a támogatás felhasz-
nálásához 2009. 01. 15-én lett elküldve.
A város korszerûtlen gyûjtõ és tehermen-
tesítõ úthálózattal rendelkezik, szélesí-
tése és megerõsítése indokolt. A megva-
lósítandó útszakasz (3 utca) fejlesztésév-
el a teherforgalom jelentõs része el fogja
kerülni a belvárost. A fejlesztésre kerülõ
utcák összefüggõ úthálózatot alkotnak és
ezen útvonalon biztonságosan és rövi-
debb idõn belül megközelíthetõ a város
északi része felõl - belváros elkerülésével
- a délnyugati településrészen mûködõ
vállalkozások (Ipari, Mg-i, Ker-i) telep-
helyei. Érintett utcák: Rákóczi utca,
Bacsó B. utca, Árpád utca.

Projekt összköltsége:
150 000 000 forint

ÚMVP Falunap 2009:
Polgári Tisza-Party 2009

Pályázat benyújtása: 2009. 03. 06.
A rendezvényekhez elnyert technikai esz-
közök biztosításáról, a produkciós költ-
ségek pályázatban megjelölt céloknak
megfelelõ felhasználásáról, valamint az
ÚMVP arculathelyes megjelenítésérõl a
támogató által közbeszerzési eljárás
eredményeképpen kiválasztott ren-
dezvényszervezõ gondoskodik. A nyerte-
seknek vállalniuk kell a közbeszerzési
eljárásban kiválasztott és a minisztérium
honlapján megnevezett gazdasági tár-
sasággal a rendezvények zökkenõmentes
lebonyolítását biztosító szoros szakmai
együttmûködést. A technikai eszközöket
és a produkciós költségek kiegyenlítését
a minisztérium a közbeszerzésen kivá-
lasztott rendezvényszervezõ útján bizto-
sítja.

Projekt összköltsége: 500 000 forint

8/2009. (II.26.) ÖM rendelet -
Móra úti óvoda és

Móricz úti Iskola felújítása
Pályázat benyújtása: 2009. 04. 01.

A Móra úti Óvoda teljes felújítása, vala-
mint a Móricz úti Iskola felújítása. Csak
a Móricz úti Iskola felújítás kapott támo-
gatást!
Projekt összköltsége: 4 8104 438 forint

Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium 2009. évi pályázati

felhívása "e-KvVM_P_(6.5.25)_1.0":
Illegális hulladéklerakók felszámolása

Pályázat benyújtása: 2009. 05. 14.
Illegális hulladék-depónia felszámolása a
temetõben.

Projekt összköltsége:
3 699 119 forint

ÉARFT - TEKI2009: "Gyermekeink
Jövõjéért" - A Polgári Napsugár Óvoda

bõvítése és felújítása 
Pályázat benyújtása: 2009. június 19.

A pályázat keretében a Bessenyei úti
épület bõvítése és korszerûsítése valósul-
na meg. Ez az épület töltené be a köz-
ponti óvoda funkcióját, az irányítási és
adminisztrációs feladatok is közpon-
tosításra kerülnek az épületben. A
Bessenyei úti épület bõvítésével összesen
a meglévõ 5 helyett 6 óvodai csoport
elhelyezésére nyílik lehetõség, továbbá itt
kerül kialakításra az egy bölcsõdei cso-
port. Az új épületrészben helyet kapnak
egyéb fontos helyiségek is.

Projekt összköltsége:
26 5816 769 forint

1/2010.(I.19.) ÖM rendelet Móra úti
óvoda felújítása

Pályázat benyújtása: 2010. február 12.
Projekt összköltsége:
16 850 000 forint

Konzorciumi pályázat:
TIOP - 1.2.3/08/1, Könyvtári

szolgáltatások összehangolt infrastruk-
turális fejlesztése "Tudásdepó-

Express": "Hajdúsági könyvtári kapuk"
Pályázat benyújtása: 2008. 09. 29.

Pályázó: Méliusz Juhász Péter Megyei
Könyvtár, Polgár Város Önkormányzata
vonatkozásában számítástechnikai esz-
közök beszerzése! 

Polgár: 4 176 200 forint

nagyságú) mosott homokos, minden
strandsportág ûzésére alkalmas (strand-
foci-, strandkéz-, strandröplabda) pálya
építése Polgár Város tulajdonát képezõ
Strandfürdõ területén.
Projekt összköltsége: 6 596 300 forint

ÚMVP Falunap 2008:
Polgári Tisza-Party

Pályázat benyújtása: 2008. 06. 19.
A rendezvényekhez elnyert technikai esz-
közök biztosításáról, a produkciós költ-
ségek pályázatban megjelölt céloknak
megfelelõ felhasználásáról, valamint az
ÚMVP arculathelyes megjelenítésérõl a
támogató által közbeszerzési eljárás
eredményeképpen kiválasztott rendez-
vényszervezõ gondoskodik. A nyertesek-
nek vállalniuk kell a közbeszerzési eljá-
rásban kiválasztott és a minisztérium
honlapján megnevezett gazdasági tár-
sasággal a rendezvények zökkenõmentes
lebonyolítását biztosító szoros szakmai
együttmûködést. A technikai eszközöket
és a produkciós költségek kiegyenlítését
a minisztérium a közbeszerzésen kivá-
lasztott rendezvényszervezõ útján biz-
tosítja.

2008-TU-TTO-1-08-09-3:
Horgászturizmus fejlesztése a

Csónakázó-tavon
Pályázat benyújtása: 2008. 08. 29.

A projekt megvalósításának helyszíne a
7,5 hektáros Városi Strandfürdõ, amely
az Integrált Városfejlesztési Stratégia
második fejlesztési (rekreációs és sza-
badidõs célú) akcióterületének központi
szerepet betöltõ városrésze. A Strandfür-
dõ területén fekvõ 3 ha-os csónakázó
tavon az elmúlt évekhez képest jelentõsen
megnövekedett a horgászat, ill. a sport-
horgászat iránti igény. A vendégforgalom
további növekedése és az idegenforgalmi
vonzerõ erõsítése érdekében a csónakázó
tavon 6 db sorszámozott és felügyelt hor-

gászstég, a hozzá kapcsolódó 6 db fila-
gória és 4 db fõzõhely építésével, tovább
növelhetjük a vendégek komfortérzetét.
Az alapinfrastruktúra biztosítása érdeké-
ben szükséges a filagóriákat összekötõ
262 m járda (térkõ) építése, amely az
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Kistérségi bõrrúgás és kondérozás
A Kistérségi Települések Senior Labdarúgó
Kupáját idén a VII. Margitai sokadalom ke-
retén belül Újszentmargita rendezte. A házi-
gazdák csapata mellett Görbeháza, Újtikos,
Folyás és természetesen Polgár is részt vett a
bajnokságon.
A versengés egyik részét képezte csak a foci,
a másik megmérettetés a csapatokat kísérõ
„hadtáposokra” várt, hiszen a szervezõk
fõzõversenyt is hirdettek a résztvevõknek. A
kánikulai melegben igen látványos, de már-
már vízipóló számba menõ mérkõzéseket ját-
szottak a csapatok.  A polgáriak kemény el-
lenfélnek bizonyultak - amit a végeredmény
is igazol – de persze senki sem adta „olcsón”

a bõrét. A 10
perces mene-
tek során min-
denki minden-
kivel megmér-
kõzött, a he-
lyezések sor-
rendjét pedig a
pontszámok,
az egymás el-
leni eredmény,
a gólkülönbség
és a több rú-
gott gól alap-

ján határozták meg. Amíg a focisták a
betonon, addig az ételkészítõk a lángok
szomszédságában igyekeztek helytállni. Kiss
Balázsné kukta és Répási Antal fõséf pucolt,
hámozott, majd disznót rakott a kondérba,
annak is a combját meg a csülkét, hogy bõ
lével megöntve puhára, ízletesre puhítsa a
négylábú alkatrészeit. Míg a csapatok az ün-
nepélyes eredményhirdetésre vártak, a
kistérség zsûrije ételmustrára indult, majd
annak végeztével jól is lakott. A szervezõk a
pálya mellett lévõ lelátóra invitálták a csa-
patokat és meglepetésként néptánc mûsorral
kedveskedtek nekik. Akkorra már véget ért a
fejszámolás, mindenki befejezte a gólok
összeadását, kivonását, osztását szorzását és
tudta, melyik fokára állhat a virtuális
dobogónak. Polgár Város csapata szorosan
Újtikos nyomában, a második helyen végzett.
Azért szorosan, mert a két csapat nem bírt
egymással, a 10 perc elteltével gól nélküli jöt-
tek le a pályáról. De az ezüst is szépen csil-
log. A gasztronómiai zsûri azonban csak a
negyedik helyre sorolta a disznóságot (dis-
znóság), pedig ha látták volna milyen jóízûen
(malac módon) lett elfogyasztva, máshogy
döntöttek volna. De sebaj, nekünk ez volt a
legfinomabb. A dobogós hely és számunkra
mindenképpen a dobogó legfelsõ fokára való

pörkölt, a jó hangulat és a beszélgetések min-
denképpen elérték céljukat: a kikapcsolódást,
a sportolást, de legfõképp a baráti és a telepü-
lések közti kapcsolatok ápolását, erõsítését.
A csapat tagjai balról jobbra: álló sor: Dr.
Dohány László, Répási Gergely, Bartók
Szilárd, Német Máté, guggolnak: Vajda
László csapatkapitány, Sándor Tamás,
Bujdos Ferenc, Siróczki Gergõ, fekszik: a
legfáradtabb, e sorok szerzõje Fenyves Attila,
aki a polgári delegáció vezetõjének, Molnár
János alpolgármesternek a felkérésére mon-
dott örömmel igent, és aki csekély focitudása
miatt, csak a kapus posztját merte elvállalni
(de eredményesen, egy gólt sem kaptam).

Városunk egyik tehetséges polgára,
Répásiné Kozma Lenke, Méhecske
címû rövidprózai mûvével kiemelkedõ
eredményt ért el a miskolci Irodalmi
Rádió áprilisban meghirdetett, „A gon-
dolatok értéke – 2012 – Tavaszi
zsongás”  címû pályázatán.
A polgári Városi Könyvtár Irodalmi Mû-
helyének tagja, az értékelõ bizottság
döntése alapján, ötödik helyezéséve 113 pályázónál bizonyult
jobbnak. Az Irodalmi Rádió június 26-i, eredményhirdetéssel egy-
bekötött felolvasóestjén az elsõ öt legjobb pályamunkát díjazták.
Lenke a miskolci Mûvészetek Házában Zsoldos Árpád fõsz-
erkesztõtõl vehette át alkotásáért a jutalmat. 
„ Bár, sok írással töltött óra van mögöttem, rengeteg önfejlesztõ
munka, aminek az eredménye még a fiókban porosodik, valahogy
mindig jövõbeli terv volt a megmutatásuk. Egyiknek sem az iro-
dalmi magaslatok elérése volt a célja. Még tanulom, mitõl jó és
szép egy mû. Vagy mitõl rossz. A szememben az irodalom szent
messzeségben ködlött.” – vallott önmagáról alaptalan szerény-
séggel a szerzõ.
Méhecske címû munkáját Herbák István András, a helyi Irodalmi
Mûhely vezetõje unszolására írta. Beküldték, és tetszést aratott.
Félve ugyan, de végre „kibújt” a fiókból. Mi pedig büszkék va-
gyunk rá!
„Nagy álmom Polgárról szóló regényeket írni, hogy mindenki
meglássa végre, milyen mesék között él.”- mondta bizakodó lel-
kesedéssel.

Péterné Kiss Petronella
könyvtáros

„Helyi értékeink”

Az ezüstösekEgy kondérban keverünk

A polgári Városi Könyvtár és Irodalmi Mûhelye

„Polgár régen, egykor és ma”
címmel novellaíró pályázatot hirdet.

Szeretnénk mások szemével látni városunkat! Írd meg
nekünk történetedet, szõjünk együtt színes emlékszõnyeget! 

Tudod, hol volt a régi mozi? A kiscukrászda fagyijáért
Te is elgyalogoltál? S ha fiatal vagy, van-e kedvenc helyed,

„padod”, amit magadénak érzel? 

A pályázatokat jeligével ellátva (nevet, címet külön lapon
feltüntetve) elektronikusan a padymuvk@gmail.com

e-mail címre vagy a Városi Könyvtárba
(4090 Polgár, Kossuth u. 15.)

várjuk Péterné Kiss Petronella könyvtároshoz. 
Érdeklõdni személyesen, vagy az 52/391-583-as

telefonszámon lehet.

Beérkezési határidõ: 2012. szeptember 25. éjfél

Eredményhirdetés: az október elején tartandó Országos
Könyvtári Napok keretében

Értékes nyeremények!
(Eredményt legalább 12 db beérkezett pályamunka esetén

hirdetünk)
A pályázatok életkor alapján két kategóriában kerülnek

elbírálásra.
(1. kategória: 15-30 év, 2. kategória: 31-99 év)

Formai és terjedelmi kitételek: maximum négy gépelt oldal,
Times New Roman betûtípus, 12-es betûméret, normál margó,

sorköz és sortáv.

www.polgarkonyvtar.hu
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Fürdõmérleg félidõben
Mi is kell egy jó strandoláshoz? Jó idõ, jó
idõ és jó idõ. Nem túlságosan meleg, mert
akkor inkább a szobában hûsölést választ-
ja az ember. Nos, a nyár eddig változatos
hõmérsékleti képet mutatott, ami a fürdõ-
vendégek létszámát is befolyásolta. Hogy
milyen irányba, arról a Városgondnokság
fürdõlétesítményének üzemeltetésével meg-
bízott Jáborszki Imre beszélt a lapnak. 
- Bizonyos szempontból érdekes képet mutat
a jelenlegi állás, mind a vendégszámot, mind
az árbevételt illetõen. Az elmúlt esztendõben
az volt a gondunk, hogy nagyon esõs idõ volt,
emellett az árbevétel nem a várakozásainknak
megfelelõen alakult. Ebben az esztendõben
pünkösdkor nyitottunk, mint a korábbi évek-
ben, és jól indult a szezon. Gyakorlatilag a
május végi és a júniusi árbevételünk majdhog-
ynem megduplázódott, nagyságrendben ez
valójában az éves árbevételnek mindössze 20
százalékát teheti ki. Jól indult tehát a szezon,
bizakodtunk. Ennek ellenére sajnos azt
tapasztaltuk, hogy július 20-ig, a számok azt
mutatták, hogy az elmúlt idõszak hasonló
forgalmát sikerült produkálni 30 fokot
meghaladó hõmérséklet ellenére is. Azt gon-
dolná az ember, hogy ebben a rettenetes
kánikulában mindenki a fürdõre vágyik, de a
számaink eddig nem ezt mutatták. Arról meg
pláne nehéz beszélni, hogy 20-a után mi
történt, hiszen olyan rapszodikus idõjárás
volt, egyik nap esett, másik nap kánikula volt.
Az elõzõ idõszakhoz viszonyítva, mondhatni,
kisebb a látogatottság, kevesebb az árbevétel.
Sajnos nálunk is érezhetõ a válságnak a
hatása, sokkal kevesebb olyan kispénzû
ember jön el hozzánk, aki korábban ezt meg-
engedhette magának, ha tehetik, akkor csak
délután jönnek, amikor 20 százalékkal olc-
sóbb a belépõ. Elmondhatjuk, hogy gyakor-
latilag az elmúlt évi szinten tart az árbe-
vételünk. A látogatottság is hasonló adatot
mutat, volt két olyan családi napi ren-
dezvényünk júliusban, amely fix árbevételt
hozott. Bízunk benne, hogy a hátralévõ bõ
egy hónap, még sokat hoz a konyhára, az
elmúlt évek számai azt mutatják, hogy ez az
idõszak a legerõsebb a látogatottság és az
árbevétel szempontjából. Valójában most van
a szabadságok dandárja, illetve augusztus
20-áig minden esélyünk meg van arra, hogy-
ha a hétvégék jók, akkor az elmúlt évtõl
eltérõ, azt meghaladó árbevételt tud pro-
dukálni a strandfürdõ. 
- A horgásztó, a horgásztatás beindítása
érezhetõ vált a vendégforgalomban?
- 2007-es ötlet alapján indult a csónakázó
tavon a horgásztatás. Minden évben folyam-
atosan telepítünk, volt lehetõségünk pályáza-
ton forrásokat nyerni és egy családias hangu-
latos környezetet kialakítani a fürdõnek a
hátsó részén és a horgászat igen népszerûvé
vált. Míg 2006-ban, mielõtt nem telepítet-
tünk, nem horgásztattunk intenzíven, 35-40
horgászjegyet vásároltak, ma már ez a szám

megközelíti az ezer darabot. Ez árbevétel
szempontjából sem elhanyagolható, ugyan-
akkor sok családi eseménynek is színhelye a
strand, hisz fõzési, horgászati lehetõség van,
együtt tud lenni a család apraja-nagyja, több
generáció. Egyre többször fordul elõ, hogy
különbözõ intézmények, horgászverseny
helyszínéül választják a strandfürdõt, legkö-
zelebb szeptember 8-án a Mol tart egész
napos horgászversenyt és családi nap kereté-
ben sütnek-fõznek. Minden évben odafi-
gyelünk, hogy a haltelepítés megtörténjen,
ebben az esztendõben is több mint 400 ezer
forint értékû nemes halat telepítettünk a tó-
ba. A fogások igencsak kedvezõen alakulnak,
bár az idõjárás a halak étvágyára is rányomja
a bélyegét, ez a rapszodikus idõjárás nem
mindig nyújt felhõtlen horgászélményeket,
de nagyon kevés olyan horgász van, akinek
még nem volt élményben része. Úgy érzékel-

jük, úgy tapasztaljuk, hogy igencsak jelentõs
az érdeklõdés, gyakorlatilag nem múlik el
úgy nap, hogy ne legyen itt horgász. A hor-
gász a jegy megvétele mellett, a napi belépõ-
jegyet is megváltja, úgy lehet fogalmazni,
hogy ahány horgász van egy nap, annyival
több a fizetõvendég. 
- Van-e arra nézve adat, hogy honnan
érkeznek a vendégek?
- Borsod megyébõl, Kazincbarcika környé-
kérõl nagyon sokan járnak. A városi strand-
fürdõ vendégköre talán a fürdõ jellegénél fog-
va, mivel nincs látványelemünk, nincsenek
csúszdáink, nincs mély vizünk, a vendégkör is
a meglévõ lehetõségekhez igazodik. Ez azt je-
lenti, hogy az átlagéletkor inkább 50-60 év
közötti, tehát az idõsebb korosztály szórako-
zását, pihenését szolgálja. A gyermekmedence
és a pancsoló a fiatal generációt vonzza, itt
nyugodt körülmények között, biztonságosan
tudnak a kicsik pancsolni. Viszonylag kevés a
polgári lakos, nem haladja meg az éves 25-30
ezres vendéglétszámnak a 10 százalékát,
ugyanakkor nagyon kevés a fiatal, a polgári
fiatal. A környezõ településekrõl talán a
legtöbb látogató Tiszaújvárosból jön, de az
egyéb településekrõl elhanyagolható a láto-
gatottság. 
(A beszélgetés a Polgári 3-as foci kétnapos
rendezvénye elõtt készült.)

II. Polgári
Sárkányhajó Fesztivál
Idõpont: 2012. augusztus 10-11. péntek-szombat

Helyszín: Polgár, Strandfürdõ, Csónakázó tó

• Sárkányhajó verseny
• „SÜSÜst” fõzõverseny
• Kajak-ergométeres bajnokság
• Egyéb kiegészítõ programok

(bemutató edzést tart, a 2012. aug. 30-i milánói sárkányhajó világbajnokságra készülõ
magyar csapat; gyerekeknek arcfestés, csillámtetkó készítés, lufi-hajtogató bohóc, stb.
Ingyenes egészségügyi standok: véradás, vércukormérés, vérnyomásmérés, stb.

• Sztárvendég: Nagy Feró
• Mûsorvezetõ: Kasuba L. Szilárd
• Sportszervezetek, kulturális csoportok bemutatkozása
• „Vámpírok éjszakája” a helyi vöröskereszt rendezésében,

majd „After party”

Minden helyszínen a részvétel ingyenes az érvényes
strandbelépõt megváltók részére!

Szervezõ: Bardóczi Krisztián, és a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület
Tel: 30/44-58-497; bardoczikrisztian@gmail.com

„Csatlakozz a világbajnokokhoz!”
Szurkolj az Olimpián Kökény Rolandnak, a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó
Egyesület egyik alapítójának!
Csatlakozz közénk, akár már ezen a rendezvényen!
Betlenfalvi István – korábbi ifjúsági világbajnok – kajakedzõ
vezetésével új csoportot indít 8-11 éves fiúk és lányok részére.
Jelentkezni: a helyszínen, a 06-30/833-5826-es telefonszámon, és a www.facebook.com/TKKSE lehet.
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Kemény játékok, férfias küzdelmek
betonon, homokban és mûfüvön

Polgár Város Önkormányzata ötödik al-
kalommal rendezte meg a Polgári 3-as
focit július 28-29-én, a Strandfürdõ terü-
letén.  A csapatok már reggel kilenc órá-
tól rúgták a labdát, a rendezvény ünnepé-
lyes megnyitójára 12 óra után került sor. 
A színpadon a rendezvény fõvédnöke,
Tóth József polgármester, Polgár két part-
nervárosának vezetõi: Bráz György Tisza-
újváros polgármestere, Brém Árpád Nagy-
károly Önkormányzatának sportbizottsá-
gi elnöke, illetve a rendezvény kiemelt
támogatójának a Polgári Takarékszövet-
kezetnek az elnök-vezérigazgatója, Béke
Lászlóné köszöntötte a torna résztvevõi.

-  A Polgári 3-as foci egy sikersorozat,
melyet a szervezõk, a csapatok, a kísérõ-
ik, a szurkolók és a fürdõvendégek közö-
sen érték el, vagyis mindenkinek a sikere,
aki valamilyen módon részese volt az ed-
digi versenyeknek – mondta a polgár-
mester, hozzátéve: az a törekvésünk,
hogy tovább erõsítsük a Polgári 3-as foci
nemzetközi jellegét, bízom benne, hogy
jövõre már a Felvidékrõl is érkeznek majd
csapatok. Béke Lászlóné köszöntõjében
így fogalmazott: örömmel támogatjuk a
rendezvényt, azt, hogy a Polgári 3-as focit
az elsõ percektõl felkaroltuk, nem vélet-
len. Egyedülálló, jól szervezett, jól elõ-
készített verseny ez, ahová örömmel jön-
nek az emberek, szeretnek itt lenni,
sportszerû játékok zajlanak. Minden ilyen
korrekt munkában szívesen veszünk

részt, úgy gondolom, hogy amit a város
képviselõ-testülete elhatároz, abban a
Polgári Takarékszövetkezet mindig tá-
mogató és segítõ lesz, mert tudom, hogy
a városért, a lakosságért, a továbbfejlõ-
désért teszik. A köszöntõk után tovább
folytatódtak a mérkõzések, az idõjárás
túlságosan is kegyeibe fogadta a verseny-
zõket, a több mint 30 fokos hõségben a
beton a homok és a mûfüves pálya is on-
totta magából a meleget. 
- Hogy szerepel eddig a Tiszaújváros –
kérdem Gulyás Csaba edzõt.
- Eddig a várakozásoknak megfelelõen sze-
repeltünk, fiatal srácok a mieink, ehhez
képest az idõsebbekkel szemben is jól helyt-
állunk. Végig szoros meccseket játszunk.
- Melyik pálya az erõsségetek?
- Mindegyiken megvan a csapategység,
próbáljuk úgy elosztani a szerepeket,
hogy mindenki egyforma terhelést kap-
jon, ugyanis mi alapozás közben vagyunk,
ez a torna egy nagyon jó felkészülés.
Polgár másik partnervárosnak, Nagyká-
rolynak a csapata is keményen küzdött a
melegben. Batta Lajos csapatkapitány
bizakodó volt.
- Úgy látom, hogy van esélyünk a tovább-
jutásra, a fiúk megtesznek mindent a
nagykárolyi RMDSZ-ért, meg persze
saját magukért. Tavaly is voltak, tapasz-
talták a pályák elõnyeit, hátrányait. A leg-
gyengébb számunkra sajnos a beton, mert
ott jóformán még gólt sem rúgtunk, sõt,
nem is nyertünk, de tavaly egy komoly
válogatottak ejtettünk ki a homokon.
A polgáriak gólkirályát, Polonkai Lászlót
rögtön egy mérkõzés után szólítom meg,
biztos bosszankodott is, hogy nem hagy-
om levegõt venni.
- Hogy áll a csapat?
- Aránylag tûrhetõen állunk, talán meg-
van a továbbjutás, de még harcolunk. 
- Kemények az ellenfelek? 
- Nagyon! 

Az ötödik, jubileumi Polgári 3-as focira,
közönségcsalogató rendezvényekkel ké-
szültek a fõszervezõk. A vendégek külön-
bözõ versenyek keretében maguk is ki-
próbálhatták a három pályát. Volt Zumba
bemutató vízben és szárazföldön, vízi
focipálya gyerekeknek, koktél parti az
Ady Endre Mûvelõdési Ház és Könyv-
tárnak köszönhetõen, a belépõjegy mellé
kapott tombolaszelvénnyel 15 ezer forint
értékû sportszereket lehetett nyerni, a
Pétegisz Zrt. egészségsátrában pedig kü-
lönbözõ mérésekkel, tanácsadással álltak
a látogatók rendelkezésére. Az elsõ nap
körmérkõzései délután értek véget, a
kiesett csapatok vezetõit a színpadra
szólítva, ajándékkal búcsúztak tõlük a
fõszervezõk. Akik nem jutottak tovább:
Görbeháza, Józsa –All Stars, Újszentmar-
gitai Gyermek Sportegyesület, Tiszaújvá-
ros FC, Nagykároly, FC-Coro. A szom-
bati programok zárásaként Luca nosztal-
gia slágerekkel, DJ. Vamo pedig nosztal-
gia diszkóval táncoltatta meg a késõ estig
kitartó vendégeket.
Vasárnap reggel kilenc órakor ismét el-
hangzott az elsõ sípszó, megkezdõdtek a
nyolcad és negyeddöntõbe jutásért zajló
komoly, de fair play küzdelmek. 
A játékvezetõi gárda egyik tagja, Lengyel
Antal szerint a csapatok sportszerûen,
tisztán játszanak.   
- Mindenki fegyelmezett, profi módon
teszi a dolgát, semmi probléma nincs
velük. 
Kora délutánra megszületett a végered-
mény, négy csapatnak ismét el kellett bú-
csúznia a tornától. Az erdélyi  Magyar-
gorbó csapata a Viitorul Girbau, Téglás,
Hajdúböszörmény és Polgár már nem
reménykedhetett a fõdíj megszerzésében,
bár férfias és becsületes küzdelemben be-
jutottak a legjobb nyolc közé. A bronz-
éremért a Hajdúsámson és a debreceni
Jomashop Superstars csapata mérkõzött,
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Határok nélküli partnerség

végül a szupersztárok maradtak alul, így
harmadik helyen a Hajdúsámson csapata
végzett. A döntõt Nagyiván és a debre-
ceni, valamint budapesti focistákból álló
alkalmi együttes, a Karbon-Zebrák csap-
atai vívták. Az izgalmas és látványos 3x12
perces mérkõzés végül a Karbon-Zebrák
gyõzelmét hozta, így a torna fõdíját is õk
vihették haza. 
Orosz György, a gyõztes csapat egyik ve-
zetõje elismerõen szólt a rendezvényrõl.
- Minden ellenfél kemény volt, hiszen aki
ilyen tornára eljön, már tud valamit, nem
szabad lebecsülni senkit.  
- Volt valami különleges taktikájuk?
- Taktikát igazából nem beszéltünk meg,
mindenki próbálta hozni azt a maximu-
mot, amit tud. Úgy próbáltuk meg a csapa-
tot összeállítani, hogy legyen a három ta-
lajra kisebb sor és úgy tûnik ez mûködött. 
- Bizonyára rengeteg tornára járnak,
van tapasztalatuk a szervezést illetõen.
A Polgári 3-as fociról mi a véleménye?

- Gratulálok a szervezõknek! Azt veszem
észre, hogy egyre színvonalasabb, egyre
jobb a rendezvény és külön köszönet a tá-
mogatóknak, hogy egy ilyen torna mellé
állnak. Köszönjük, hogy esélyt adnak,
hogy eljöhessünk egy remek versengésre. 
A Polgári 3-as foci legjobb játékosának
járó különdíjat, a Jomashop Superstars
játékosa, Aranyos András érdemelte ki,

míg 13 góljával a torna gólkirálya a Haj-
dúsámson csapatában játszó Dorogi
György lett. A legjobb kapusnak járó kü-
löndíjat a nagyiváni Bákonyi Róbert ve-
hette át. A csapatok a két nap során, 14
órán keresztül rúgták a labdát, a külön-
bözõ nehézségû pályákon, olykor ember
feletti küzdelmeket lehetett látni. A torna,
mára komoly rangot vívott ki magának.
Aki részt vett a Polgári 3-as focin, elis-
merõen szólt a rendezvényrõl, legtöbben
csak úgy emlegették: új sportág született.
- A folytatás nem kérdéses, mondta Tóth
József polgármester. - A kétnapos feszti-
vál még szinte be sem fejezõdött, de az
önkormányzat már gondol a jövõ évi tor-
nára, amit a tervek szerint 2013. július
27-28-án, szombaton és vasárnap rende-
zünk meg, és amelyre reményeink szerint
Felvidékrõl is érkeznek majd csapatok,
ezzel is tovább öregbítve a Polgári 3-as
foci nemzetközi rangját.

FA

A Polgári 3-as focira
benevezett csapatok
között ott volt Polgár
két partnervárosának,
a csapata is. A tiszaúj-
városiak mellett Nagy-
károly is részt vett a
tornán, a nagykárolyi
RMDSZ színeiben. A

csapat kísérõje, Brém Árpád, a mintegy
23 ezer lélekszámú,
60-65 százalékban

magyar ajkú Nagykároly önkormányzatá-
nak sportbizottsági elnöke, a két város
közti kapcsolat kialakulásáról,
együttmûködési lehetõségeirõl beszélt a
PolgárTársnak. 
- Emlékszik rá, hogyan alakult ki a
kapcsolat a két város között?
- Elõször személyes kapcsolatokon keresz-
tül született meg a partnerváros lehetõsé-
gének az ötlete, aztán ez szimpátiával foly-
tatódott, mindkét város vezetése megtalál-
ta a hangot egymással. Késõbb a 3-as fo-
cival erõsítettük ezt, így kezdõdött a ba-
rátság a két város között. Remélem, hogy
az idén vissza tudjuk hívni Polgárt egy két-
napos rendezvényre, egy fociturnét ren-
dezünk, remélem ellátogatnak hozzánk.
- A nagykárolyi lakosok hogyan fogad-
ták a kapcsolat hírét?
- Örömmel. A magyar lakosok mindig
nyitottak, fõleg az anyaország irányába, a
partnervárosi rendezvényeken is mindig

nagy számban vesznek részt.
- A szimpátia mellett a sport volt elsõsor-
ban, ami a két települést összehozta.
Miben teljesedhet még ki ez a kapcsolat?
- A sport nagyon fontos tevékenység és
szerintem a kultúra területén is nagyon
nagy lehetõségeink vannak. A turisztika
területén is lehetne fejleszteni kapcsola-
tunkat, aztán biztos vannak még rejtett
lehetõségeink, amire most nem is gondo-
lunk. De a sporttevékenység azt hiszem,
elõre fogja vinni mindkettõnk kapcsolatát
és ezen keresztül a már említett terü-
leteken is tudunk majd együtt dolgozni. 
- Gazdasági kapcsolatok?
- Az Uniós pénzek lehívását mindenkép-
pen ki kell aknáznunk és lehet szó közös
lehívásról is. Közös gondolatokkal, közös
tervek végrehajtására van lehetõség, de
szorosabb kapcsolatot kell tartani egy-
mással, évente több alkalommal kellene
találkoznunk, csak akkor tudnánk az öt-

leteket közösen összehozni. Több ma-
gyarországi várossal is vannak már közös
projektjeink, ami jó példa arra, hogy Pol-
gárral is tudnánk azonos célokat megfo-
galmazni. 
- A két város lakói, egyelõre keveset ér-
zékelhetnek ebbõl a kapcsolatból. Szá-
mukra milyen lehetõségek nyílhatnak?
- Jelenleg elég szûk körben mozog ez a
partnervárosi kapcsolat, de nálunk a tur-
isztikai lehetõségek nagyon jók. Tudniva-
ló, hogy Nagykároly, Károly gróf kastélya
köré épült és ez elég szép látványosság,
illetve nekünk is vannak termálfürdõink.
Le kellene ülnünk, megbeszélni, hogy
ezeket a közös lehetõségeket hogyan tud-
nánk még hatékonyabban úgy kihasznál-
ni, hogy a két város lakói minél többen
megismerjék a másikat. Rajtunk múlik,
senki máson.
- Az iskolák közti kapcsolat azonban
aktív. 
- Ez így igaz, kölcsönösen jól mûködik, a
gyerekeken keresztül pedig a szülõk is
tudnak róla, hogy a kapcsolat él. A szülõ-
ket például jobban be lehetne ebbe vonni,
szélesebbre tágítani a kapcsolatot, ezen
lehetne még fejleszteni, ezen lehetne még
dolgozni. 
- Jövõre jönnek?
Természetesen igen, már a meghívást
megkaptuk, szeretettel fogadtuk, és
jövünk. De egy feltétellel, ha elõször önök
jönnek el hozzánk a kétnapos fociturnéra. 

Brém Árpád

Károlyi kastély
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Királyok a gólban a polgáriak
Polgár Város Sport Egyesülete, mint más
hasonló civil szervezõdés, teszi a dolgát,
ellenére a csöppet sem kedvezõ gazdasági
helyzetnek, ami a civilek irányába csörge-
dezõ források apadását hozza magával. A
remény azonban megvan, talán sikerül
olyan vállalkozásokkal együttmûködni,
akik készek a polgári egyesületet támo-
gatni. Legalább is Mészáros László, a
szervezet elnöke - akit egy rövid
értékelésre kért meg a PolgárTárs - bízik
a segítõ szándékban.
- Ez az egyesület, a civil egyesületek közül
a legtöbb taggal rendelkezik, kiemelt
területünk a labdarúgás, de természetesen
a szabadidõs tevékenységek, programok
megszervezésében is tevékenyen részt
veszünk. Itt nem csak a felnõttekre és a
közvetlen utánpótlásra kell gondolni. Az
egyesület munkája - illetve az edzõké, akik
a legkisebbektõl, az óvodásoktól kezdve a
kisiskolásokkal, a középiskolásokkal és a
felnõttekkel dolgoznak - felelõsségteljes
munka. Ezt szeretnénk minél jobban kitel-
jesíteni, hogy a város, illetve a támogatók, a
szurkolók és a szülõk elvárásainak
megfelelõen tudjuk végezni a dolgunkat.
Igyekszünk ismét felpezsdíteni óvodai pro-
gramunkat, ami már most várakozáson
felüli, ugyanis 20-22 gyermek, heti két
alkalommal ismerkedhet a játékkal. De
nem is a futball a lényeg, hanem a mozgás,
a testi sajátosságoknak a kiteljesítése, a
testnevelés. Mi annak örülnék, ha más
tevékenységeket is tudnánk szervezni a
gyerekeknek. 
- A sporthoz is pénz kell, mire elég az
egyesület kerete?
- Legfõbb támogatónk az önkormányzat,
ezáltal a helyi emberek, a helyi adófizetõk.
Emellett természetesen minden egyes le-
hetséges utat megkeresünk arra, hogy pá-
lyázatok útján forrást biztosítsunk mûkö-
désünkhöz. Az elmúlt évek gazdasági hely-
zete nem tette lehetõvé, hogy növekedjen
ez a keret, de az elmúlt 4-5 éve meg-
állapított támogatással, nadrágszíj meg-
húzással, fegyelmezett gazdálkodással
lehet mûködtetni az egyesületet és úgy
gondolom, hogy sem az infrastruktúra,
sem a sporteszközök tekintetében nincs
okunk a szégyenre. Igyekszünk biztosítani
a technikai eszközállományt, a szakmai
hátteret azoknak, akik ezt a minõségi
munkát végzik. Természetesen nincs az a
pénz, amit ne lehetne elkölteni egy egyesü-
letre, hozzátenném, hogy egy labdarúgó
tábort szerveztünk kisiskolásoknak.
Tudjuk, hogy ebben a gazdasági helyzet-
ben nem mindenki tudta vállalni a tábor
teljes összegét, ezért minimális hozzájáru-

lást kértünk csak a szülõktõl. A többit az
egyesület állta és 25 diáknak egy hétig volt
lehetõsége táborozni.  
Emellett nagyon fontos lenne az új társasági
adókedvezmény igénybevételéhez - amihez
az egyesület egy hárommillió forintos pályá-
zatot nyert - támogatókat keresnünk, mert
azt szeretnénk elérni, hogy a helyi vállalko-
zók a mi gyerekeinket, a mi fiataljainkat
tudják segíteni adóforintjaikkal. 
- Nehéz feladat lesz!
- Egy pályázatot megírni sem egyszerû. A
mostani gazdasági helyzetben sajnos a vál-
lalkozások sincsenek olyan helyzetben,
hogy könnyen adják a támogatásokat. De
még egyszer mondom, ezt vagy az állam-
nak fizetnék meg, vagy az egyesületnek jut-
tatják. Azon fáradozunk, hogy megtaláljuk
azokat a polgári, polgári kötõdéssel bíró
gazdálkodó szervezeteket, akik ezzel
tudnák segíteni a munkánkat.
- Ez már az év második felére datál-
ható?
- Igen, ezt már a harmadik, negyedik ne-
gyedévében tudjuk majd lehívni. 
- Milyen a lakosság aktivitása? 
- Az elmúlt évekhez képest, fõleg a gyere-
keknél próbálnánk jobban bekapcsolni a
szülõket, megadni a lehetõséget, hogy lás-
sák, akár az edzéseket, a mérkõzéseken
sokkal több szülõ tudna részt venni. Azt
gondolom, a bajnoki mérkõzéseken a rész-
vételünk egy megyei átlagnak megfelel,
jobb idõ esetén 300 ember is kilátogat,
megnézi az ifjúsági és a felnõtt csapatokat.
Eddig is az volt a koncepciónk, hogy ne
idegenbõl hozzunk játékosokat, hanem
polgári emberek, a polgári fiúkat lássák a
pályán. A közeljövõben három ifjúsági
játékos felkerül a felnõtt együtteshez, tehát
vannak tartalékaink.
- Vagyis van utánpótlás?
- Függetlenül attól, hogy nagy település va-
gyunk, úgy gondolom, óriási munkát kell
végeznünk, hogy minden korosztályos csa-
pat kilegyen. De biztos vagyok benne, hogy
minden korosztályos csapat olyan
minõségben tud majd felkészülni és kiállni,
ami egy eredményes vagy az elõzõ évekhez
képest még eredményesebb szezont tud
majd felmutatni. 

- A végére hagytuk a jó hírt, két gólkirá-
lya is van Polgárnak!
- Az ifjúsági csapatunk épphogy lemaradt a
dobogóról, de Szajevics Patrik magasan a
megyei 1-es ifjúsági bajnokság gólkirálya
lett. Õ, illetve egy-két társa, már a felnõtt
együttesben fog szerepelni az õsszel. A fel-
nõtt csapat vérzivataros tavaszon van túl,
rengeteg sérülés és betegség hátráltatta a
munkánkat, így a középmezõnyben zár-
tunk. De a felnõtt csapatok közül is mi ad-
tuk a gólkirályt Polonkai László személyé-
ben, aki 29 találatával lett a cím birtokosa.
Azt gondolom, erre nem csak Õ lehet büsz-
ke, hanem a csapat is, mert csapat nélkül
ezt nem lehetett volna elnyerni. Hogyha
egy csapat ad egy gólkirályi címet, az mutat
valamit: vannak értékeink és ezeket szeret-
nénk megõrizni. 

2008-ban, az elsõ Polgári 3-as foci
egymillió forintos fõdíját a budapesti
FC Corrado csapata nyerte. 2009-ben
a biatorbágyi MAD DOGS focistái
örülhettek az egymillió forintnak, míg a
rá következõ évben, 2010-ben a
jászberényi T-Plasztik csapata állhatott
a dobogó legfelsõ fokára és vehette át
az egymillió forintról szóló csekket. Az
évek alatt nemzetközi méretûvé vált
Polgári 3-as foci 2011-es bajnoka
határon túlra vitte a fõdíjat, a tornát
ugyanis a beregszászi Beregvidék FC
csapata nyerte. Az ötödik, 2012-es
torna bajnoka, ezzel együtt az egymillió
forintos fõdíj boldog tulajdonosa a deb-
receni és budapesti focistákból álló al-
kalmi együttes, a Karbon-Zebrák csa-
pata lett.

A gyõztes
csapatok
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Polgár Város Önkormányzatának Lapja
Megjelenik havonta 3.100 pld-ban, minden hónap 10. napján.

Lapzárta: minden hónap 1-jén.

Meg nem rendelt fotókat, kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! Az újságban megjelenõ hirdetések tartalmáért a szerkesztõség felelõsséget nem vállal. Az újság
fejléce, grafikai megjelenése a szerkesztõség szellemi terméke, tulajdona, mindennemû felhasználása csak a szerkesztõség elõzetes írásos hozzájárulása esetén lehetséges!

Az elmúlt hónapokban az alábbi
bûncselekmények elkövetése mi-
att indult bûntetõ eljárás, a fel-
sorolás természetesen nem teljes.
� A Btk. 316. § (1) bekezdésébe
ütközõ és a (2) bekezdés II. for-
dulat d. pontja szerint minõsülõ

lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt
rendeltünk el nyomozást ismeretlen elkövetõ
ellen, aki 2012. július 24-én a hajnali órákban a
Polgár, Hajdú út 3. sz. alatt található vegyes-
boltból falbontás módszerével két zsugor üdítõt
tulajdonított el. 
� A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütközõ és a (4)
bekezdés b/1. pontja szerint minõsülõ lopás
bûntettének megalapozott gyanúja miatt ren-
deltünk el nyomozást ismeretlen elkövetõ ellen,
aki 2012. 07. 23-án a hajnali órákban ablakki-
feszítés módszerével behatolt a Polgár, Sza-
badság út 28. sz. alatt található Western sörözõ-
be és onnan cigarettát, szeszesitalt és különféle
édességeket tulajdonított el. A bûncselek-
ménnyel okozott kár kb.: 200000 Ft.
� A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütközõ és a (2)

Kék hírek bekezdés II. fordulat f. pontja szerint minõsülõ
lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt
rendeltünk el nyomozást H.S. és F.R. polgári
lakosok ellen, akik 2012. 06. 30-án 08 óra 50
perckor Polgár, Erdei u.-on található egyik
telephelyre bemenve fémlemezeket kíséreltek
meg eltulajdonítani. A helyszínre érkezõ sértett
azonban az elkövetõket tetten érte, és a járõrök
kiérkezéséig az egyiket visszatartotta.   
� A Btk. 316.§. (1) bekezdésbe ütközõ, és a (2)
bekezdés I. fordulata szerint minõsülõ lopás vét-
ség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
folytatunk nyomozást R.Cs polgári lakos és társai
ellen, akik 2012. 06. 15.-én bemásztak a Setfán
Camion Polgár, Szabolcs u. 29. szám alatt talál-
ható telephelyére, és onnan különféle teherautó
alkatrészeket tulajdonítottak el, azonban R.Cs-t a
telep alkalmazottainak sikerült a helyszínen a
járõr kiérkezéséig visszatartaniuk. 
� A Btk. 282. § (1) bekezdésébe ütközõ és az (1)
bekezdése szerint minõsülõ kábítószerrel vissza-
élés bûntettének megalapozott gyanúja miatta
rendeltünk el nyomozást az alábbiak alapján. 
N.R. polgári lakosnál tartott házkutatás során
több kábítószer gyanús növényi származék,
növények termesztésére alkalmas lámpa,
kábítószergyanús kristályos por, valamint házi-
lag sodort cigaretta kellékek kerültek feltalálás-
ra, és lefoglalásra. 

� A Btk. 282/A. § (1) bekezdésébe ütközõ és az
(1) bekezdése szerint minõsülõ kínálással
átadással, forgalomba hozatallal, kereskedéssel
elkövetett kábítószerrel visszaélés bûntettének
megalapozott gyanúja miatt rendeltünk el
nyomozást az alábbiak alapján. 2012. 07. 23-án
bejelentés alapján G.J. polgári lakosnál tartott
házkutatás során kábítószergyanús tabletták
kerültek lefoglalásra. A bejelentõ elmondta, hogy
rendszeresen vásárol kábítószert a házkutatással
érintettõl, azonban az utolsó alkalommal kapott
kábítószertõl feldagadt a karja, és orvosi ellátás-
ra szorult.  
� A Btk. 271. § (1) bekezdésébe ütközõ és az
(1) bekezdése szerint minõsülõ garázdaság vét-
ségének megalapozott gyanúja miatt rendeltünk
el nyomozást K.L. polgári lakos ellen, aki a
Western sörözõben egy baseball ütõvel hangos
szitkozódás közepette, poharakat tört össze
valamint több asztalt és széket felborogatott. A
kiérkezõ járõrök a helyszínen elfogták és elõállí-
tották.
Továbbra is kérem a segítségüket abban, hogy
ha gyanús személyeket, cselekményeket látnak,
fõleg az éjszakai órákban, valamint ha a nyo-
mozást elõsegítõ információkkal rendelkeznek,
minden esetben értesítsék hatóságunkat a 391-
007, a 570-050 vagy a 107 segélyhívó telefon-
számon.

Fuku-do-s fokozatesõ
A Fuku-Do sportegyesület több mint egy éve
nem adott hírt magáról a PolgárTárs újság-
ban. Az eltelt idõszakban, hasonlóan az elõzõ
évekhez, „teljes lendülettel” folytak az edzé-
sek, versenyeken, övvizsgákon vettek részt csa-
patunk tagjai. 
A klub karatésai, heti három edzésen fejlesz-
thetik sportban való jártasságukat. Kedden hal-
adó, míg szerdán és pénteken haladó és kezdõ
edzéseket tartunk. A legkisebbek óvodás korúak.
A 2012-es évben két alkalommal rendeztünk
övvizsgát, ahol közel 50 új övfokozatot szereztek
a vizsgákra jelentkezõ tagjaink. Részt vettünk a
tavasszal Dunaújvárosban megrendezett Karate
Dákolimpián, ahol Kiss Zsolt és Pálnok Olivér is
bronzérmet szerzett, míg Kiss Zsolt a Törökbá-
linton megrendezett országos versenyen IV. he-
lyezést ért el. A versenyeken még Szabó-Sándor
István és Kertész Dávid értek el helyezéseket.
Június végén, Kalocsán vettünk részt egy edzõ-
táborban a baráti klubok karatésaival, ahol nagy-
on jól éreztük magunkat köszönhetõ Kárász
László Csabának, aki a kalocsai karate klub
vezetõje, és edzõtábori házigazdánk volt. Ez a
tábor az utolsó felkészülési lehetõség volt a nyári
nemzetközi edzõtáborra, amelyen négy klubta-
gunk készült részt venni. Zsabó-Sándor István

és Kiss Zsolt viszont erre az edzõtáborra nagyon
nagy fegyelemmel, szorgalommal és talán még
nagyobb izgalommal készült már lassan egy éve.
István és Zsolt danvizsgára készültek, a második
Dan fokozat megszerzésére. Mind a ketten más-
fél évtizede kezdték a karatét. Nagyon hamar
kiderült, hogy kivételes tehetségük és adottságuk
van a karate mozgásrendszeréhez, és emellett
rendkívüli szorgalommal edzettek, és fejlesztet-
ték igen magas szintre tudásukat a karate
küzdõmûvészetében. 2010 nyarán vizsgáztak az
elsõ Dan fokozatra, így abban az évben már 5
fekete öves tanítvánnyal büszkélkedhettem.
Mellettük még Birizdó Zsolt, Kiss Balázs és
Zombori Dénes szerezték meg az elsõ Dan

fokozatot ezekben az években. Mind a ketten
több mint 10 éve bekapcsolódtak a Magyar Ka-
rate Szakszövetség által rendezett versenyekbe.
Számtalan érem, Magyar bajnoki címek, Diák-
olimpiai elsõ, és számtalan dobogós helyezések
boldog tulajdonosai. A versenyzést azóta sem
hagyták abba, ebben az évben is indultak a ver-
senyeken, legutóbb a Budapest Kupa nemzet-
közi felnõtt versenyen. A legnagyobb emlék és
élmény mégsem az ezen a versenyen való indulás
lesz a számukra, hanem az edzõtáborban ren-
dezett dan vizsga, ahol a vizsgán mutatott kima-
gasló teljesítménnyel megszerezték a második
Dan fokozatukat. Nemcsak a sportban, hanem a
magánéletük alakításában is példát mutatnak
társaiknak. István, és Zsolt is most végzik fel-
sõoktatási tanulmányaikat, ahol szintén kima-
gasló szorgalommal és eredményekkel teljesítik
a követelményeket. A Fuku-Do SE továbbra is
várja a küzdõmûvészetek iránt érdeklõdõket
kortól és nemtõl függetlenül. Most egy rövid
nyári szünet a csapat életében és szeptember
elsõ napjaiban ismét kezdjük az edzéseket (a
képen balról jobbra: Kiss Zsolt, Tóth István,
Szabó Sándor István, Kiss Balázs).

Tóth István
elnök
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Kalodás tûzifa, konyhakész,
rendelhetõ:

13.000 forint/kaloda
Tel: +36-20/529-7719

FELHÍVÁS
Változtak a súlyos mozgáskorlátozott-
sághoz kapcsolódó gépjármûadó-men-
tesség feltételei. A gépjármûadó-men-
tesség megállapításához új szakhatósá-
gi eljárás során kiállított állásfoglalás,
szakvélemény szükséges. Ennek be-
nyújtási határideje: 2012. december
31. Az új orvosi szakvélemény benyúj-
tásának elmaradása esetén, a gépjár-
mûadó-mentesség 2013. január 1-jétõl
megszûnik. Bõvebb tájékoztatást a Ha-
tósági és Okmányiroda adóügyi mun-
katársai adnak Polgár, Zólyom út 5.
szám alatt.

A Még Olcsóbb
élelmiszer üzlet (4090 Polgár, Hõsök u. 14.)

AKCIÓS AJÁNLATA
– Tchibo Family kávé 250 g 459 Ft
– Trappista sajt 1 kg 1199 Ft
– Farmer tejföl 330 g 20%-os 209 Ft
– Miklósi kolbász 1 kg 999 Ft
– Olympos rostos üdítõ 1.5 liter 199 Ft
– Tomi kristály mosópor 4 kg 1899 Ft

További  kedvezõ ajánlatokkal is várjuk:
– KESZI BÚZAKENYÉR 1 KG CSAK 229 Ft

melyet kérésére frissen az üzletben felszeletelünk!
– Farmer UHT tej 1.5%-os 1 liter 159 Ft
– Pepsi Cola 2.5liter 359 Ft
– Kõbányai sör 2liter 449 Ft
– Kunsági finomliszt 1kg 129 Ft
– MAGYAR GÖRÖGDINNYE TOP ÁRON KAPHATÓ!

Minden nap friss zöldséggel és gyümölcsel várjuk.

Üzletünkben
ERZSÉBET UTALVÁNNYAL

is fizethet. 

Fotópályázat
A PolgárTárs havilap szerkesztõsége, a
beérkezett fotók mennyisége miatt, meg-
hosszabbítja a „Polgár szépségei és árny-
oldalai” címmel, augusztus 31-ig meg-
hirdetett fotópályázatát. A mobiltelefon-
nal vagy fényképezõgéppel készített, a
város szépségeit vagy hiányosságait meg-
örökítõ felvételeket december 31-ig lehet
beküldeni, esélyt adva ezzel a készítõnek

Vitos Róbertné:
Szivárvány Polgár fölött

Vámosi Viktória:
Megtépázott híd

Gergely Gabriella:
Hangulatromboló

arra, hogy a város õszi, illetve téli arcát is
bemutathassa. A képeket továbbra is a

polgartarshavilap@gmail.com
e-mail címre kell eljuttatni, minden hónap
utolsó napjáig. A munkákat a lap tartal-
mától függõen, folyamatosan közöljük.
Íme, néhány valóban szép, érdekes és ta-
nulságos fotó, az eddig beküldött mun-
kákból:

Nábrádi Benedek:
Polonkai ház

Répásiné Kozma:
Lenke– Hivatalok 


