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Parkolópálya

Szezonzárás

Suli-alma
Kosztolányi Dezsõ:
Intés az öregebbek tiszteletére

Bizony hajoljatok meg az öregebbek elõtt,
akár utcaseprõk, akár miniszterek.
Nem oly tiszteletet prédikálok én tinektek,
mint a papok s az iskolai olvasókönyvek.
De vegyétek számba, mily nehezen mentitek át ti is
évek veszedelmén törékeny szívverésteket
ezen az embernek ellenséges földgolyón,
s õk, kik negyven, ötven, hatvan évet éltek,
hány téli reggelen, hány tüdõgyulladáson
gázoltak át, hány folyó mellett haladtak el éjjel,
s hány gépkocsitól ugrottak el az utcasarkokon,
míg váratlanul éltetek állanak, idõtõl koszorúzva,
mint a csodák, mint akik háborúból jönnek,
egyenesen, mint a zászlórudak, s egyszerre kibontják,
hogy ámuljatok, vihar-csapott, de visszahozott életüknek
méltóságosan lebegõ, békét hirdetõ, diadalmi lobogóját.

Október 1-je az Idõsek Világnapja, amely az idõs emberekrõl, az
Õ tiszteletükrõl szól. Tiszteletünk magába foglalja elfogadásu-
kat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy tár-
sadalmunknak Õk is hasznos tagjai, és mindannyiunknak nagy
szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok életta-
pasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis Õk ren-
delkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevel-
nek bennünket. Az Idõsek Világnapja alkalmából Polgár Város
Önkormányzata nevében nagyon jó erõt, egészséget kívánok a
város valamennyi szép korú lakójának!

Tóth József 
polgármester

Idõsek Világnapja 
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A vér pótolhatatlan 
Gyovai Józsefné Jutka nem mindennapi
akcióba kezdett, általa készített plakáto-
kon véradásra invitálta a polgári embere-
ket. Tette mindezt azért, mert maga is 12
évig volt vöröskeresztes titkár, 15 alap-
szervezetet irányítva számtalan véradást
szervezett, tette ezt azért, mert maga is
számtalanszor adott vért, és mert egész-
ségügyi dolgozóként is látta, tudta, a vér
pótolhatatlan, a vérre szükség van, vérre
mindenkinek szüksége lehet.
A sors nem válogat, nem nézi ki mit tett az
emberekért, a sors nem kegyelmez. A sors
Gyovai Józsefnével sem kivételezett, szer-
zett autoimmun betegségének egy másik
betegség, a sokizületi gyulladás lett a kö-
vetkezménye. Annak pedig az, hogy a
folyamatosan gyulladásban lévõ jobb csípõ-
ízület oly mértékben károsodott, hogy he-
lyére protézist kell tenni. Gyovai Józsefné
Jutka látva saját - sokat a kórházban járván
pedig betegtársai sorsát – döntött úgy,
hogy véradásra buzdítja az embereket.
- Azt szerettem volna mindenkinek a tudo-

mására juttatni, hogy a véradás és a vér ma
is az egyik legfontosabb, legközpontibb fel-
adat kellene, hogy legyen. Mint egészségü-
gyi dolgozó, már abban az idõben is nagy-
on, nagyon sokszor megfordultam kór-
házakban és régóta látom, hogy erre szük-
ség van. Ennek, korom miatt is már több
mint 50 éve és most, hogy betegségemmel
kapcsolatosan egyre közeledik az, az idõ,
amikor én is a kés alá kerülök, rájöttem

arra, hogy valami módon tudatni kéne
mindenkivel, hogy a véradás tényleg
fontos. Sokkal több vér kellene, mint amit
adunk. Valamikor, az emberek talán kicsit
merészebbek voltak, valahogyan talán a
dotáció is másképp alakult, mint most, de
mintha egy kicsit ellaposodott volna a
véradás jelentõségének hangsúlyozása.
Most, hogy közelrõl látom, és egészen
közelinek érzem, hogy talán én is rászoru-
lok a vérre, ezért gondoltam, hogy meg-
próbálok olyanokat, akik hajlandók és
merészek is vért adni, megkérni, hogy
gondoljanak azokra, akiknek nagyon nagy
szükségük van rá. 
Gyovai Józsefné felhívását 16 ember érezte
át és vett részt az október 2-i véradáson –
mondta el a lapnak Kiss Ilona, a Vöröske-
reszt helyi vezetõje.
Gyovai Józsefné Jutkát október 3-án ope-
rálták meg, a lap szerkesztõsége ezúton is
mielõbbi gyógyulást, jó erõt és egészséget
kíván neki.

FA

Szeptember 5-én tartotta ülését a Polgári Idõsügyi Tanács,
amely megtárgyalta a "Javaslat a Polgári Kistérség Többcélú
Társulás keretében végzett feladatok 2013-tól történõ ellátá-
sára" címû képviselõ-testületi elõterjesztést. Az anyagban fog-
laltakat megvitatva, különös tekintettel a szociális szolgáltatá-
sokra, véleményével egy önálló, a Polgár önkormányzata fenn-
tartásában lévõ intézmény létrehozása mellett tett javaslatot. 
Az Idõsek Világnapja 2012. évi megrendezésével összefüggés-
ben, egyhangú döntéssel azon az állásponton van az Idõsügyi
Tanács, hogy a városrehabilitációs beruházással kapcsolatos
körülmények miatt - nevezetesen, hogy megfelelõ befogadó
képességû terem nem áll rendelkezésre - az önkormányzat ha-
lassza el az ünnepség megrendezését 2013-ra, a beruházás
befejezése utáni idõpontra. Kovács Józsefné és Szalontai Sán-
dor (balról) a Tanács képviseletében látogatást tett a súlyos
betegségbõl lábadozó Takács Károlynénál (a kép jobb olda-
lán), aki szintén tagja az Idõsügyi Tanácsnak.

Ülésezett az
Idõsügyi Tanács

A hosszú élet munkája és eredményei elismerést érdemelnek,
ezért született kormányrendeletet a szépkorúak jubileumi kö-
szöntésérõl. Hazánkban, a bejelentett lakóhellyel rendelkezõ
magyar állampolgárokat, a mindenkori magyar kormány a
társadalom nevében köszönti. Az ünnepeltek az emléklapon
kívül, az életkoruknak megfelelõ összegû egyszeri támogatást,
és az Önkormányzat  ajándékát kapják. Bán Józsefnét, Piroska
nénit,- aki szeptember 18-án lett 90 éves - Tóth József pol-
gármester személyesen is felköszöntötte. Azt ugyanis nem
mindenki tudja, hogy minden polgári szépkorúhoz - aki ezt
kéri - az Önkormányzat nevében a polgármester személyesen
viszi el az errõl szóló elismerést és mond köszöntést, amellyel
a szépkorúak iránti tiszteletét fejezi ki.

Szépkorúak
köszöntése

A bajában is másokra gondol
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A megszokottól eltérõen, ezúttal a hónap
elején, szeptember 6-án tartotta nyári
szünet utáni elsõ ülését Polgár Város
Önkormányzatának képviselõ-testülete.
A városatyák 19 napirendi pontot tár-
gyalva elfogadták többek között a 2012-
es költségvetés elsõ féléves teljesülésérõl
szóló beszámolót, a tanévkezdés kapcsán
pedig több, az oktatási intézményekkel
kapcsolatos kérdésrõl, illetve pályázatról
is határoztak. 
A lejárt határidejû képviselõ-testületi hatá-
rozatok végrehajtásáról és a két ülés között
történt fontosabb eseményekrõl szóló tájé-
koztatót követõen a 2012-es költségvetés-
rõl szóló rendelet módosítására, majd a
költségvetés elsõ féléves teljesülésérõl szóló
beszámoló megvitatására került sor. Ennek
kapcsán elhangzott; noha a felhalmozási
jellegû bevételek területén nincs jelentõs tel-
jesítés, a város költségvetése stabil lábakon
áll (lásd: Hat hónap költségvetése c. írás).
Polgár Város Önkormányzata az elsõ félév-
ben sikeresen pályázott és több mint 15
millió forintot nyert az Önhibájukon Kívül
Hátrányos Helyzetben Lévõ Önkormány-
zatok (ÖNHIKI) pályázati kiírásán. Az ön-
kormányzat mûködõképességének további
javítása érdekében azonban a II. ütemre is
benyújtja pályázatát a város, határoztak a
képviselõk. A pénzügyi kérdéseket köve-
tõen Polgár oktatási intézményei kerültek
terítékre. A képviselõk mind a Napsugár
Óvoda és Bölcsõde, mind a Vásárhelyi Pál
Általános Iskola, mind pedig a József Attila
Gimnázium és Szakképzõ iskola vonatko-
zásában elfogadták a tavalyi, vagyis a
2011-2012-es tanév feladatainak végreha-
jtásáról szóló beszámolókat, mely doku-
mentumokban az intézmények személyi és
tárgyi feltételeit, a szakmai munkát, neve-
lési programot, a törvényességet, a tanév
rendjét, továbbá a gyermekvédelmi felada-
tokat és a gazdálkodást fejtették ki az
intézményvezetõk. A középiskola vonatko-
zásában döntött a testület a 2012-2013-as
tanévben beinduló, érettségire épülõ szak-
képzésrõl, ezzel összefüggésben pedig jó-
váhagyta, hogy az intézmény benyújthassa
a szakképzés tárgyi fejlesztésére irányuló
pályázatát, melyet a Nemzeti Munkaügyi
Hivatal írt ki. Kedvezõ elbírálás esetén a
József Attila Gimnázium és Szakképzõ Is-
kola a gyakorlati oktatás és gyakorlati kép-
zés ellátásához szükséges tárgyi feltételek
fejlesztésére mintegy 15 millió forint vissza
nem térítendõ támogatást kaphat. Egy má-
sik TÁMOP-os (Társadalmi Megújulás
Operatív Program) pályázaton akár 50
millió forintos támogatásban is részesülhet
a polgári középiskola, aminek köszönhetõ-

en új fejlesztések valósulhatnak meg az in-
tézményben. E pályázat benyújtását szintén
támogatta a képviselõ-testület. A pályáza-
tokkal kapcsolatos döntések sora ezzel
még nem ért véget, az önkormányzatnak
ugyanis lehetõsége nyílik az Észak-alföldi
Operatív Program (ÉAOP) keretén belül
oktatási intézmények fejlesztésére pályázni.
A vissza nem térítendõ támogatás mértéke

akár fél milliárd forint is lehet, a pályázat
kiemelt célja, hogy a 2012. szeptember 1-
jétõl hatályba lépõ nemzeti köznevelésrõl
szóló törvény szerinti mindennapos testn-
evelés bevezetését segítve, sor kerülhessen
a helyi igényekhez, kapacitás-mutatókhoz
és osztálylétszámokhoz igazodó, egészség-
fejlesztésnek és egészségnevelésnek teret
adó sport-infrastrukturális és eszközháttér
(mindennapos testnevelés infrastrukturális
feltételrendszere) megteremtésére az alap-
fokú oktatási intézményekben. Az önkor-
mányzat sikeres pályázat esetén a követke-
zõ fejlesztéseket kívánja megvalósítani:

– A Móricz és a Zólyom úti iskolák, sport-
udvar és a hozzákapcsolódó udvar fel-
újítása, sporteszközök beszerzésével.

– 2 db tornaterem teljes felújítása.
– Kötelezõ elemként az épület akadály-

mentesítése, energetikai felújítása (kül-
sõ hõszigetelés, Zólyom úti iskola hom-
lokzati nyílászáróinak cseréje, tetõszige-
telés/magastetõ, megújuló energiafor-
rás alkalmazása).

– A Zólyom úti iskola parkolójának és
kerítésének felújítása.

– A Zólyom úti iskola konyhájának kor-
szerûsítése.

Egy rövid, tizenöt perces szünetet köve-
tõen az ülés ünnepi eseménnyel kezdõdött,
Polgár Város Önkormányzata nevében
Tóth József polgármester további eredmé-
nyes munkát kívánva köszönte meg
Szajevics Patrik és Polonkai László megyei
gólkirályok teljesítményét. 
A társulásokra vonatkozó, 2013. január 1-
jétõl hatályos – jelenleg ismert szabályozás
– szerint a többcélú társulások sorsa osztja
a többi önkormányzati társulás sorsát, felül
kell vizsgálni és a társulási tagoknak dön-
teni kell a további feladat-ellátási formákról
- fogalmaz a Polgári Kistérség Többcélú
Társulás feladat-ellátási lehetõségeit tagla-
ló elõterjesztés. Ezek, a kistérség keretén
belül mûködõ ellátások az ügyeleti szolgá-
lat, a pedagógiai szakszolgálat, a mozgó-
könyvtár, a belsõ ellenõrzés és a szociális
feladatok. Polgár képviselõ-testülete átta-
nulmányozva az elõterjesztésben foglalta-
kat úgy határozott; az önkormányzati
feladatokat önállóan kívánja ellátni (lásd:
Önálló feladatellátás c. írás).

Költségvetés, oktatás, pályázatok

A középiskola két pályázatot nyújtott be

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy az

"Õszi lomtalanítási akció" Polgáron
a hétfõi szemétszállítási körzetben 2012. október 20-án szombaton

a kedd, szerdai és csütörtöki szemétszállítási körzetben 2012. október 27-én szombaton

történik és ekkor szállítják el a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. jármûvei a lomnak minõsülõ hulladékot.

Idén is lehetõséget biztosítunk a háztartásokban keletkezett híradástechnikai, elektronikai,
háztartási gép hulladékok elhelyezésére. A Városgondnokság telephelyén (Fürdõ u. 2.) 

2012. október 26-án és 27-én 8-16 óráig lehet leadni az ilyen típusú hulladékokat.

Az ingatlanon összegyûlt, feleslegessé vált, kisebb terjedelmû bútordarabokat, berendezési tárgyakat
valamint rongyot, ruhát, falevelet, virágmaradványokat, egyéb kommunális hulladékot

gyûjtõedénybe vagy zsákba - melynek súlya darabonként nem haladhatja meg a 30 kg-ot - tegyék ki a
megszokott helyre a közterületen.

Ingatlanonként maximum 0,5 m3 hulladékot szállít el  közszolgáltató.
Kérünk minden érintettet, hogy a lomtalanítási akció napján legkésõbb reggel 7 óráig helyezzék ki az

elszállíttatni kívánt hulladékot!
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.
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Polgár Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetését a 2/2012. (II. 12.) sz. KT
rendelet szabályozza, a rendelet módosí-
tásai során a kiadási és bevételi fõösszeg
2.951.214 e Ft-ban került elfogadásra. 
Az önkormányzat kötelezõ feladatainak
ellátását 2012. elsõ félévében - a Polgár-
mesteri Hivatallal együtt 3 önállóan mû-
ködõ és gazdálkodó és 3 önállóan mûködõ
intézményen keresztül biztosította. Az ön-
kormányzati szintû engedélyezett létszám
I. félévi teljesítési adata 265 fõ, 8 fõ Pré-
mium Évek Program keretében foglalkoz-
tatott, valamint a közcélú, közhasznú mun-
kavállalók átlagos létszáma 170 fõ, vala-
mint megváltozott munkaképességû foglal-
koztatott átlaglétszáma 3 fõ. Az önkor-
mányzati szintû bevételek közül idõará-
nyosan teljesültek a "Városfejlesztés Pol-
gáron I. ütem" beruházásához kapcsolódó
támogatás elõlegeként igényelt összeg,
valamint az önkormányzatot megilletõ álla-
mi támogatások. Az idõarányos tervnek
megfelelõen alakult az önkormányzatnál
maradó adóbevételek közül az iparûzési
adónál és a gépjármûadónál a félévi telje-
sítés. Jelentõs, 1,4 millió Ft összegû bevétel
elmaradás tapasztalható a magánszemé-
lyek kommunális adójánál. Az önkormány-
zat használaton kívüli ingatlanjainak érté-
kesítését terveztük közel 20 millió Ft
összegben, azonban a jelenlegi, kedvezõt-
len ingatlan piaci helyzetben a hirdetésekre
nem jelentkezett vevõ. A település Város-
gondnokságánál a vízdíj bevételek esetében
közel 3 millió Ft az elmaradás, szennyvízdíj
bevételeknél közel 1 millió Ft. A lakosság
és a szolgáltatást igénybe vevõ vállalkozá-
sok egyre romló pénzügyi helyzetére vezet-
hetõ vissza a helyi adóknál és a szolgáltatá-
sok díjbevételeinél jelentkezõ tartozások
felhalmozódása. A kiadások között jelentõs
tétel a szociális segélyek összege, ezen
belül rendszeres segélyekre 101 millió Ft-
ot fordítottunk. Az eseti és egyéb ellátá-
sokra 22 millió Ft-ot költött az önkor-
mányzat, ennek keretében tûzifa támo-
gatásra közel 11 millió Ft került kifizetésre,
melybõl a pályázati úton elnyert állami
támogatás 8,9 millió volt. Az általános tar-
talék elõirányzata 2012. június 30.-án
3.323 e Ft, a céltartalékok összege 19.029
e Ft. A "Városfejlesztés Polgáron I. ütem"
beruházáshoz kapcsolódóan 2012. június
30.-ig felmerült költség 29 millió Ft volt.
Fejlesztési és felhalmozási feladatokra to-
vábbi 3,5 millió Ft került felhasználásra. A
Startmunka mintaprogram megvalósításá-
hoz az önkormányzat 213 millió Ft támo-
gatásban részesül 2012. évben, ennek
50%-át az elsõ félévben megkapta az ön-

Hat hónap költségvetése
kormányzat, a program keretében 200 fõt
foglalkoztatunk év végéig. 
A személyi juttatások és járulékainál a
teljesítés alatta marad az idõarányosnak,
keletkezõ megtakarítások a költségvetési
egyensúly megtartása érdekében - áttek-
intés, elemzés, értékelést követõen - szük-
ség szerint átcsoportosításra kerülhetnek
majd az intézmények mûködtetését biz-
tosító közüzemi és egyéb fenntartási
kiadások fedezetére. A félévi beszámoló

adatai alapján látható, hogy az in-
tézmények mûködési bevételeinél és az
önkormányzat adóbevételeinél keletkezõ
alulteljesítésekhez igazodóan a kiadások
csökkentésével megtakarításokra kell
törekedni, annak érdekében, hogy a költ-
ségvetési egyensúly biztosítható legyen év
végéig.  

Csépányiné Bartók Margit 
pénzügyi irodavezetõ

Polgár Város képviselõ-testülete szeptemberi ülésén úgy határozott, hogy a
Polgári Kistérség Többcélú Társulása keretében nyújtott szociális ellátási formá-
kat 2013. január 1-jétõl önkormányzati szinten kívánja megvalósítani. A döntés
hátterérõl az ülést követõen Tóth József polgármester nyilatkozott a lapnak.

- Az új önkormányzati törvény azt rögzíti, hogy 2012. december 31-ével a több-
célú kistérségi társulások megszûnnek, így jövõre ilyen jogcímen nem biztosít for-
rást a központi költségvetés. A 2013-as évben azok a költségvetési pénzek, amelye-
ket eddig úgynevezett kistérségi kiegészítõ támogatásként a társulások kaptak, azo-
kat a települési önkormányzatok fogják feladatfinanszírozás keretében megkapni.
Az önkormányzatok, amikor a törvény által kötelezõen ellátandó feladataikat majd
számba veszik, ahhoz a lehívható költségvetési forrásokat megismerik, akkor eldön-
tik, hogy azt önállóan látják el, vagy ésszerû, célszerû társulni más településekkel.
Az eddig mûködõ, Polgári Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott szociális
intézménynek a fõ paramétereit ugyanakkor szükséges megismertetni, azt a dön-
téshozóknak is látni kell. A társulási tanács 260 milliós költségvetésnek a legnagy-
obb részét, mintegy 160-170 millió forintját teszi ki a szociális ellátó intézményének
a mûködtetése. Ezen belül a szociális feladatellátásnak 90 százaléka, vagy még attól
is nagyobb részarány Polgáron teljesül, polgári ellátottakkal, polgári munkavál-
lalókkal valósul meg, a többi kistelepülés szociális ellátásában kis részben érintett. 

- Miért lesz majd jobb helyen a szolgáltatás a helyi önkormányzatnál?
A mûködés akkor a leghatékonyabb, amikor a feladatellátás intézményi háttere,

az abban részt vevõk köre, annál a települési önkormányzatnál vannak, ahol ez az
ellátás ténylegesen megvalósul.

Többször okozott már problémát, hogy akik szociális ellátást vettek igénybe, és
ha bármilyen problémájuk keletkezett, akkor a polgári önkormányzathoz, a polgári
polgármesterhez jöttek az ellátási problémáikkal, kéréseikkel, javaslataikkal vagy
éppen jogos kritikájukkal. Ugyanakkor az eddigi feladatellátásért nem az önkor-
mányzat, hanem a társulás tanácsa felelt. Ebben a megközelítésben az önkormány-
zatunk határozott szándéka, hogy ez a feladatellátást, 2013. január 1-jétõl Polgár
város egyértelmû befolyásával és felelõsségével mûködjön tovább. Célunk, hogy a
kötelezõ önkormányzati feladatokat, legalább olyan színvonalon, lehetõleg a már jól
megszokott szociális szolgáltatási körben, de saját fenntartású intézményben mû-
ködtessük tovább.  

- Érinti ez majd az ellátási formák, szolgáltatások számát?  
- Amit most tudunk, hogy a kistérségi szociális intézmény ez idáig elég széles

körû szociális ellátást teljesített, amelyben vannak kötelezõen ellátandó és vannak
önként vállalt ellátási formák is. Szeretnénk ezeket továbbvinni, de ismernünk kell
a finanszírozás körülményeit és a ténylegesen fennálló szükségleteket. Ha nagyon
fontos és akceptálandó helyi szükséglet áll fenn, akkor – esetleg annak ellenére is,
hogy az nem egy kötelezõ önkormányzati ellátási forma, vagy netán a központi költ-
ségvetésbõl nem teljesen lefinanszírozott, - megteszünk mindent azért, hogy ezeket
a jövõben is tovább mûködtessük.

FA

Önálló feladatellátás
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1990. szeptember 30-a az elsõ szabad ön-
kormányzati választások napja. Ekkor jöt-
tek létre a helyi önkormányzatok, s kezd-
tek el dolgozni a megválasztott Képviselõ-
testületek és a polgármesterek. Ekkor kez-
dõdött meg a helyi demokrácia szervezett
kialakítása, - a helyi közösségek kezükbe
vehették sorsuk alakítását.
Az elmúlt 22 év a sikerek és az átalakítási
kudarcok idõszaka volt. Városok és falvak
sokasága talált magára, élte meg az önál-
lóság élményét, a települések közmûellátott-
sága jelentõsen javult, megújultak a közin-
tézmények, közszolgáltatások széles köre
vált általánossá, megerõsödött a lokálpatrio-
tizmus, a helyi összefogás. 2012. az átmenet
éve. Még sok tekintetben a régi szabályok és
reflexek érvényesülnek, ugyanakkor az áta-
lakítás bizonytalansága hatja át a minden-

Önkormányzatok ünnepe
(kistelepülések a 22-es csapdájában)

napokat. Érthetõen minden szereplõ többet
szeretne tudni arról, hogy mi lesz 2013.
január elsejét követõen. Eddig is nehéz volt
tervezni, most még inkább, mert a mûkö-
déshez szükséges források mértéke, elosz-
tása és kiszámíthatósága is bizonytalan. Ma
az önkormányzati rendszer szereplõi nehéz
napokat élnek át. A kistelepülések sorsa vég-
leg megpecsételõdni látszik, hiszen nem lesz
saját polgármesteri hivataluk, nem lesz önál-
ló iskolájuk, szociális intézményük, a koráb-
bi ígéretekkel szemben mégsem lesz kispos-
tájuk, újraindított vasútállomásuk, stb. A
települési önkormányzatok eddig ellátott
feladatainak állami kézbe vétele miatt, -
különösen az önrendelkezés csorbítása, a
helyi közösségek  legyengítése, a hatáskörök
centralizálása, a költségvetési támogatások
további megvonása, a szolgáltatások állam-

osítása - a kis falvak további elnéptelenedése
várható. A Települési Önkormányzatok Or-
szágos Szövetsége elnökségében nem törek-
szünk látványos ellenállásra, bár arra is vol-
na okunk, arra viszont igen, hogy minden
fontos kérdésben elérjük a megváltoztatható
megváltoztatását. Így az ünneplés helyett
marad a mindennapi munka. Ehhez a
gyakran eredménytelennek tûnõ, de mégis a
jövõt befolyásoló munkához kérjük minden
településvezetõ, önkormányzati képviselõ és
közéleti szereplõ segítségét és támogatását.
Ezúton is elismerve és megköszönve mind-
azok munkáját, akik az önkormányzatiság
szellemében továbbra is a lakosság szol-
gálatát tekintik elsõdleges feladatuknak.

Tóth József polgármester,
TÖOSZ elnökségi tag

A kemping túlteljesített
Az õszbe fordulva minden idegenforga-
lommal, turizmussal foglalkozó cég, vál-
lalkozás megvonja a mérleget a 2012-es
szezonról. A Városgondnokság is elkészí-
tette az általa üzemeltetett fonyódligeti
üdülõ, a Strandfürdõ és a Kemping ki-
használtságára, látogatottságára vonatko-
zó tájékoztató anyagot, melyrõl az intéz-
mény vezetõje Hágen József beszélt a
PolgárTársnak.
- Még 2011 õszén számba vettük azokat a
felújítási szükségleteket, amelyeket ez év ta-
vaszán elvégeztünk. Idén már a gyermek-
üdülõ részt is alkalmassá tettük arra, hogy
gyerekcsoportokat fogadhassunk, ami ko-
moly belsõ felújítást, festést, ágyak, hûtõk
cseréjét jelentette, a függönyök, ágynemûk,
szúnyoghálók és néhány ablak cseréjét is
elvégeztük, valamint használhatóvá tettük a
vizesblokkokat. Az apartman házaknak, a
kõházaknak és a faházaknak a felújítását is
tovább folytattuk, zuhanytálcákat építet-
tünk be, burkolatokat cseréltünk és kisebb
javítások, festések történtek. Törekedve
arra, hogy a gyermekcsoportoknak is meg-
felelõ területet biztosítsunk a mozgásra, a
labdajátékokra, felújítottuk a sportpályát,
illetve az azt körülvevõ kerítést. Ebben az
évben megpróbáltuk az elõ- és utószezont
kicsit kitolni, szerettük volna, ha ez május
közepétõl az idõjárás függvényében szep-
tember közepéig tarthatna, ez azonban saj-
nos nem úgy alakult, ahogy terveztük, úgy
tûnik, hogy az emberek mégiscsak a fõsze-

zont kedvelik jobban. A maximális kapaci-
táshoz képest, a teljes szezon kihasználtsá-
ga 70 százalék körüli volt, ami tulajdonkép-
pen hasonló a tavalyi évhez. Ebbe persze
beleértendõ a gyermeküdülõ beindítása is,
aminek kapcsán el kell mondani, hogy
Polgárról sajnos nem érkeztek gyermekcso-
portok. Lehetõvé tettük a SZÉP kártyával
történõ fizetést is, az áraink a tavalyinál
nyilván egy picit magasabbak voltak. 
- Ez volt Fonyódliget, nézzük a Strand-
fürdõt!
- Március, április itt is a felkészülés idõsza-
ka, a szükséges karbantartások, felújítások
elvégzése ekkor történik meg. A szezon
kezdetét itt is korábban, május 15-tõl ter-
veztük, ki is nyitottunk, de az a tapasztalat,
hogy az elvártak alatt maradt a látogatott-
ság. Igazából június 15-e, vagyis az iskolai
év zárása utáni idõszak az, amikor már
lehet számítani arra, hogy a látogatottság

eléri azt a szintet, amiért érdemes kinyitni.
Ahhoz képest, hogy a nyár jó volt, mégsem
volt magas a látogatottság. Itt is bevezettük
a SZÉP kártyás fizetési lehetõséget, túl
nagy díjemeléseket nem hajtottunk végre
ebben az évben, ennek ellenére, a tervünk
ugyan teljesült, de a fürdõ kihasználtsága
sem hozta a száz százalékot. Voltak olyan
napok, amikor 6-800 ember is volt a für-
dõben; egyes rendezvények alkalmával még
több is; de hétköznapokon 2-300 embernél
többet nem tudtunk regisztrálni. 
Voltak olyan rendezvényeink, amelyeket pá-
lyázati forrásból valósított meg az önkor-
mányzat és a mûvelõdési ház (Beláhapi,
Május 1, Polgári 3-as Foci,) illetve voltak vál-
lalati rendezvények, amik nagyban segítették
bevételeink teljesülését (Takarékszövetkezet
Családi nap, Iskolai rendezvény, MOL nap,
Tûzoltósági nap, Sinergy nap, Sárkányhajó
Fesztivál). A horgásztatás szempontjából a
látogatottság megfelelõnek mondható. 
- Végül, de nem utolsó sorban a kemping
jól hozott a konyhára? 
- A kemping szoros összhangban van a für-
dõvel, az ezzel kapcsolatban tervezett
bevételeink túlteljesültek, jó volt a kihasz-
náltság. Év elején volt egy nyertes pályáza-
tunk egy rendezvényház kialakítására, ami-
nek még nem kezdtünk hozzá, ezt a követ-
kezõ évre terveztük. Elõre vetíthetõ, hogy a
kemping szolgáltatásainak a bõvülése a
bevételek bõvülését eredményezi jövõre.

FAJövõre fejlesztik a kempinget 
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Az aszályos nyár nem kedvezett az agrá-
rium szereplõinek, mind az állattartók,
mind a növénytermesztõk megsínylették
az eddig szinte sohasem tapasztalt idõjá-
rást. Vámosi Dezsõ vállalkozó is elszen-
vedõje lett az esõmentes nyárnak; idén
nem termett elég takarmány, amit teté-
zett, hogy állatállományának biológiai
egyensúlya is felborult, így a nem létezõ
szaporulat sem hoz hasznot 2012-ben.
Vámosi Dezsõ 1995-tõl egyéni vállalkozó-
ként foglalkozik növénytermesztéssel és
állattartással. 500 darabos juh-állománya
mellett 40 hektár legelõje van, 60 hektár
szántóföldön pedig búzát, napraforgót és
kukoricát termeszt. - Az aszály idén a leg-
elõterületet sújtotta, gyenge volt a széna-
hozam, korábban 6-700 bálát kaszáltam
most csak 100 bála lett. Egy szerencsém
van, hogy tavalyról maradt 150 bála szé-
nám és ez pótolja az idei évet. Úgy tûnik,
hogy ez elég lesz. A szántót tekintve vegyes
a kép, a búzának mintegy 40 százaléka, a
kukoricának pedig olyan 30-40 százaléka
ment el, napraforgó pedig szinte nem volt. A
kukoricám a polgári rész legjobb helyén, a
Morotva közi, Tisza melletti részen volt és
ott gyakrabban kapott esõt. Nem azt mon-
dom, hogy jó a termés, de jobb, mint a határ
többi részén. Ebbõl elõször a saját szük-
ségletemet elégítem ki, ami azon felül ter-
mett, azt értékesítésre adom. Ezzel egyelõre
még várok, de ellenére az aszálynak úgy néz
ki, hogy a kukorica ára lefelé megy.  
- Volt már ilyen éve? 
- Ennyire aszályos nem, hogy a birkáknak
ne legyen mit legelni. Szeptember eleje óta
már etetek. Volt olyan periódus, amikor
kevesebb volt a fûhozam, de akkor jött egy
esõ és az segített a mezõn. De most, hogy
ne legyen három hónapon keresztül egy
szem esõ sem! 2010-ben a belvíz vitt el
bennünket, azt a tavalyi évben úgy, ahogy
nagy nehezen kihevertük, de még most is
érezzük a hatását, különösen a jószágot
tekintve. Felborult ugyanis a megterméke-

Gyenge hozam a szántókon
nyítési ritmus, nekem karácsonykor min-
dig szokott lenni 250-300 bárány, most
egyetlen egy darab van, de nem is látom,
hogy lenne több.
- Bizonyára kapcsolatban áll a többi
gazdálkodóval, náluk is hasonló a
helyzet?
- Igen, a búza, kukorica termésmennyisége
attól függ, melyik határrészen van a vete-

ménye, kapott-e egy kis esõt, vagy nem és
a talaj milyen mély fekvésû. Ha ez utóbbin
gazdálkodott, egy kicsit jobb a termésátlag,
ha felsõ földön van, akkor gyengébb. 
- Az élet nem áll meg, jövõre is kell
vetni, jövõre is kell aratni! 
- Már készítjük elõ a talajt, ez a kis esõ

nagyon jól jött a talaj-elõkészítés szempont-
jából, mert ha ez nem lett volna, szakadna
szét minden. Kötött talajon gazdálkodunk,
és eddig annyira száraz volt, hogy nem tud-
tunk szántani. Csak most meg már kapkod-
ni kell, mert itt van a vetés ideje. Lesz búza,
vetek a jószágnak egy kis tritikálét, meg
tavasszal vetek saját szükségletre kukoricát.
Szinte állandó ez a vetésszerkezet, azon
kívül van még lucerna, ami szintén saját
szükségletre kell, abból nem adok el egy
bálát sem. De ezek már most be vannak
telepítve, így tavasszal ezt nem tervezem. 
- Egy gazdálkodónak az idõjárás-jelen-
tés az elsõszámú TV mûsor?
- Már nem csak a televízióban, az Interne-
ten keresztül a lányom is figyeli, nem csak
én. Jelenti, hogy apa, akkor most várható
esõ, vagy nem várható esõ. Ez annál is in-
kább érdekes, mert a lucernát akkor kelle-
ne kaszálni, amikor nem esik az esõ, mert
annak nem jó, ha megázik. Szóval ezt fo-
lyamatosan figyeljük, és bizakodunk a ked-
vezõ idõjárásban. Erre szokta mondani a
feleségem; neked az se jó, ha süt a nap, az
se jó, ha esik az esõ, neked nem jó semmi.
Hát, nem csak nekem, hanem minden me-
zõgazdasággal foglalkozónak nehéz elkap-
ni az aktuális munkához járó idõjárást.

FA

Egy gazdálkodó szinte sosem pihen

Béke Nóra újtikosi telephelyén állat-
tartással foglalkozik. Szeptember 19-
én egy több mint 30 fõs, Franciaor-
szágból érkezett delegáció volt kíváncsi
a Bora Farm (www.blackangus.hu)
életére, gazdálkodására.
A látogatás célja a tisztavérû bio
Aberdeen Angus húsmarha állomány
megtekintése és az ezzel összefüggõ sza-
kmai beszélgetés volt. Béke Nóra, a mar-
hatenyészet tulajdonosa angol nyelven
üdvözölte vendégeit és nyitotta meg a
szakmai eszmecserét. A delegáció tagjai,
akik a francia agrárszektorból tevõdtek
össze, mint kormányhivatali-, állategész-
ségügyi-, tenyészszövetségi...stb. dolgo-
zók, megbízottak, különbözõ témakö-
rökben mutattak érdeklõdést: a genetika,
szaporítás, ökogazdálkodás, ökotenyé-
szet, állatjólét, bánásmód, állategészség-
ügy, takarmányozás, szaporítás és nem
utolsó sorban marketing, értékesítés,
mind napirendi pont volt. Uwe (Nóra fér-
je), akit ugyan még agrár-manageri tanul-
mányai Németországba kötnek, tudomá-

nyosan alátámasztott, a mai kor elvárásait
figyelembevévõ, azt kielégítõ, az aktuális
feltételrenszerekhez alkalmazkodó, nem-
zetközi szinten versenyképes gazdálko-
dásról, állattenyésztésrõl beszélgetett az
érdeklõdõkkel. Nóra a vendégeknek, mi-
vel azok budapesti szállodájuk kiadós
reggelije után indultak a tányára, egy kü-
lönleges, de könnyû, 10 órai snack-et kí-
nált: a "beef-carpaccio" (természetesen a
saját tenyészetbõl) Tokaji bor kíséreté-
ben a legigényesebb francia ínyenceket is
elkényeztette.

Francia érdeklõdés

FELHÍVÁS!
Polgár Város Önkormányzata a Kenézy Gyula Kórház
Tüdõszûrõ Állomásának közremûködésével a 30 éven
felüli lakosság részére 2012. október 24. és 2012.
november 6. között naponta 8.00 - 18.00 óráig
tüdõszûrést szervez.
Helye: Régi Orvosi Rendelõ parkolója Polgár, Kiss E.
u. 8. A szûrésre hozza magával TAJ- kártyáját, személyi
igazolványát és szûrõlapját.Abban az esetben, ha az
elmúlt 1 éven belül mellkasröntgen vizsgálaton vagy
rendszeres tüdõgondozáson vett részt, az errõl szóló iga-
zolást benyújthatja a Polgármesteri Hivatal Szociális
Irodájánál. A 30 éven aluli szûrést igénybevevõk részére
860.-Ft-os térítés ellenében történik a vizsgálat.

A francia érdeklõdés tárgya(i)
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Polgár és a méz
A Polgár és Környéki Települések
Méhész Egyesülete is részt vett a Hajdú-
böszörményben augusztus 8-12 között
megrendezett Ipari és Mezõgazdasági
Gépkiállítás és Termékbemutatón, ízelí-
tõt adva a helyi méhészek által készített
termékekbõl. 
Az egyesület 1992-ben 35 fõvel alakult
meg, jogutódjaként az akkori szakcsoporti
rendszernek.  A környék és a város egyik
legnagyobb civil szervezõdésének jelenleg
90 regisztrált tagja van, ennek mintegy fe-
le, 40 fõ, polgári méhész, a többi tag Újti-
kos, Tiszagyulaháza, Görbeháza, Tiszaúj-
város, Mezõcsát és Nagycsécs települé-
sekrõl csatlakozott az egyesülethez. 
- Látva hány település méhészeit tömö-
ríti az egyesület, a polgári méhészek
száma soknak tûnik. Valóban sok? 
- A település méretéhez viszonyítva sok, vi-
szont méhcsalád számban nem sok –
mondja Tóth Balázs az egyesület elnöke. –
Vannak ugyanis egészen kezdõ, hobbi
méhészek is, akik 5-6 családdal dolgoznak,
de vannak komoly, termelõ méhészek is,
akik 300 családdal ténykednek.
- Ezek szerint jók a Polgár környéki
adottságok a méhészkedéshez?
- A mezõgazdasági mûvelésnek köszön-

hetõen az utóbbi idõben vannak jó, korai
legelõk, gondolok a repcére, napraforgót is
elég sokan szoktak vetni a környéken. Az
akác viszonylag kevés, arra általában Haj-
dúhadház környékére, a nyírségbe, illetve
fel a szlovák határ mellé vándorolnak a mé-
hészeink. 
- Régi, kiforrt mûködésû egyesületrõl
van szó, milyen feladatokat látnak el,
mivel foglalkozik a szervezet? 
- Tulajdonképpen érdekképviseleti felada-
tokat látunk el. Koordináljuk a méhészek
támogatáshoz jutását, egyesületünk ugya-
nis önálló szervezetként tagja az Országos
Magyar Méhészeti Egyesületnek (OMME)
és ezen keresztül minden tag hozzájuthat
nemzeti programos támogatásokhoz. Gon-
dolok itt a gyógyszertõl kezdve a vándor-
lást segítõ eszközökön át a fûkaszáig és az
utánfutóig, vagy éppen kisteherautóra,
pergetõre és fedelezõ gépre. Ezeket, a mé-
hészetben szükséges eszközöket, például
meg lehet vásárolni, és utólag, a nemzeti
programból igényelheti a támogatást a
méhész, ebben segítséget tudunk nyújtani.
Ezen felül havi rendszerességgel, tartunk
méhész klubot, ahol információt cserélünk,
beszélgetünk az aktuális feladatokról és
két-három alkalommal tartunk közgyûlést.
Rendszeresen részt veszünk a Beláhapi
Fesztiválon méhészeti eszközbemutatóval,
mézkóstolóval. Szoktunk elõadókat is hív-

ni, biztosítva ezzel a méhészek továb-
bképzését, bemutató méhészetlátogatá-
sokat, szakmai kirándulásokat szervezünk,
melyek lebonyolításához szükséges fedeze-
tet a nemzeti programból visszaigényel-
hetjük. Tettünk látogatást már külföldi mé-
hészetekben is, próbálunk napi szinten
friss információkat adni a hatályos jogsza-

bályokról, napjainkban például az agrárka-
marai regisztrációról. Minden agráriumi
szereplõnek ugyanis agrárkamarai tagnak
kell lennie, amirõl tájékoztattuk az érintette-
ket és mivel ennek regisztrációját csak online
lehet elkészíteni, így aki kéri, annak az egye-
sület elvégzi ezt. Az idén 20 éves az egye-
sület, ennek apropóján az õszi gyûlésen sze-
retnénk egy kis megemlékezést is szervezni.
- Nem is lenne hiteles az elnök, ha nem
méhészkedne! 
- Igen, jelenleg 90 családdal méhészkedem,
ennek egy része vándorol, a másik felét
anyanevelésre használom, mert a pározta-
tókba rengeteg méhet kell betelepíteni. A
pároztató telepem kapacitása éves szinten,
olyan 6-700 darab méhanya, de ezt bõvíte-
ni szeretném, úgy hogy éves szinten leg-
alább 1000 anyaméh legyen. A méhészke-
dés mellett méhegészségügyi felelõs is
vagyok, négy település, Újtikos, Tiszagyu-
laháza, Folyás és Polgár méhegészségügyi
vizsgálatát látom el. A körzetemben 1500-
1600 méhcsalád van, amit minden õsszel
és tavasszal át kell vizsgálni, mielõtt a
méhész vándoroltatni akar, mert csak így
kaphat engedélyt. 

FATóth Balázs anyaméheket is nevel

Meghívó
Polgár Város Önkormányzata

Tisztelettel meghívja Önt és hozzátartozóit 
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 

56. évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepi megemlékezésre.

Program:

Ünnepi beszédet mond: Molnár János alpolgármester 

"Néma ország" címû ünnepi mûsor

Közremûködik: a Tisza Dráma és Táncszínház

Koszorúzás

Idõpont:

2012. október 23-án, 16 óra

Helyszín:

A Római Katolikus templomkert
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Hobbiból lett fõállás
A mintegy 90 tagot számláló Polgár és
Környéki Települések Méhész Egyesüle-
tének 40 polgári tagja van, ezek egyike a
Bákai méhészet, amely 2000-ben 20
családdal kezdte el – akkor még hobbi
szinten – a méhészkedést. Bákai Lajos és
felesége Bákainé Vámosi Anikó két éve
döntöttek úgy, hogy fõállásban végzik a
méhészkedést, ma már több mint száz
méhcsaládról gondoskodnak. 
- Az elsõ 10 év fejlesztéssel telt, folyamato-
san beruháztunk arra gondolva, hogy
valamikor késõbb ez lehet majd a fõállá-
sunk – mondja Bákai Lajos. - Tavaly már
körvonalazódott, hogy ez mûködni fog fõ-
állásként, így belevágtunk. A gazdasági
környezet és az idõjárás azonban olyan
elõre nem látható tényezõk, amik nagyban
befolyásolhatják, befolyásolják a méhész-
kedést. 4-5 fajta mézünk van, és ha az idõ-
járás kedvezõtlenül alakul, akár egy-kétféle
méznek is búcsút inthetünk. Akácvirágzás
egyszer van egy évben, két éve a nagy csa-
padék, idén pedig a tavaszi fagykárok miatt
alig volt virág, míg az akácméz a méhé-
szetben a fõbevételt teszi ki. A nagy száraz-
ság miatt pedig hamar kisültek a legelõk,
nem volt hordás és etetni kellett a méheket.
- Hogy néz ki egy méhészeti szezon a
Bákai méhészetnél?
- Ha megjön a jó idõ, márciusban olyan
15-16 fokon a méhek elkezdik a kirepülést.
Szerencsénk van, hogy itt a Tisza, az ártéri
legelõk kora tavasszal nagyon jók, ez adja a
szükséges fejlõdéshez a virágport és a nek-
tárt. Repce az aszály miatt idén nem volt,
ezért 100 kilométeres körzetben utaztattuk
a családokat. Az akác mintegy két hetet vi-
rágzik, mi a déli határtól indulva észak felé
szállítjuk a méheket ez idõ alatt. Majd egy
kis pihenõt követõen kezdõdik a selyemfû
virágzás, arra Kecskeméten túlra utaztat-
juk a családokat. Ez két hétig tart, eközben
beindul a hárs, akkor Pécs környékére me-
gyünk. Hazaérkezve jön a napraforgó, ez
adja ki a vegyes méznek a nagy részét és
ezzel vége a szezonnak. Ebben az évben
négyezer kilométert mentünk a méhekkel,
az idei szezon mégsem volt kedvezõ, az
elõzõ évekhez viszonyított mennyiség
mindössze egynegyede jött csak össze. 
- Hogy oszlik meg a felvevõpiac?  
- A megtermelt mennyiség 90 százalékát
hordóban adjuk el, ezt német, olasz, fran-
cia piacokra viszik, a maradék 10 százalék
vásárokon, piacokon, interneten keresztül
talál vevõre.  
- A Bákai méhészetben minden saját,
még a kaptárakat és a kereteket is a
tulajdonos készíti, mondhatni elég ko-
molyan ûzik a méhészkedést!

- Az évek során szinte minden bevételt
visszaforgattunk, ami a méhészkedésbõl
jött, hogy gépesíteni tudjunk. Eleinte köl-
csön autóval, utánfutóval, napszámosokkal
dolgoztunk, ami a kiadás mellett nagyfokú
összehangolást, alkalmazkodást követelt
meg mindenkitõl. A saját gépeinkkel azon-
ban akkor és oda megyünk, ahová men-
nünk kell, akkor végezzük el a munkát,
amikor annak ideje van. Ezt csak úgy lehet
elérni, ha minden, a méhészethez szüksé-
ges gép, eszköz a sajátunk. 
- Hogy lesz valakibõl méhész, hogy sze-
reti meg, mi inspirálta?

- A munkám mellett volt szabadidõm és
szerettem volna kiegészíteni valamivel a jö-
vedelmemet. 
Volt egy kollégám, aki elõzõ évben vett
méheket, majd tapasztalatgyûjtés céljából
országosan elismert méhészekhez látogat-
tunk. Én akkor még kísérõként utaztam
vele és belelátva a méhészet világába, meg-
szerettem, 2000-ben pedig elvégeztem
Gödöllõn a szakiskolát. Így indult.
- A hobbiból fõállás lett, nem változtat-
ta ez meg a méhészkedés iránti hozzá-
állását, hangulatát? 
- A méhek családtagok, õk mindenben az
elsõk. Ha az idõjárás kedvez, akkor azonnal
a méhekkel kell foglalkozni, az, az elsõ,
abból van a megélhetés. Amíg nincs kész, az
a méhészeti munka, ami az adott idõszakra
jellemzõ, addig nincs pihenés, nincs kikapc-
solódás. Eddig is így volt, amíg hobbiból
csináltuk. Nem telik el úgy nap az évbõl,
hogy ne foglalkoznánk a méhészettel. Vagy
az elõkészület, vagy a méhek elõkészítése,
vagy a méz kezelése kapcsán. Mint minden
munka, ez is fárasztó, de mi szeretjük.

FA  Bákai Lajos és felesége a “családtagokkal”

Nem várt, de ideiglenesen már elhárított
akadályokba ütközött a közlekedési és
parkolási rend Polgár belvárosában a
városközpont rehabilitációja kapcsán. A
problémák rendezése érdekében az érin-
tettek egyeztetõ tárgyalásokat tartottak,
melynek eredményeképp a tervezettnél
korábban adják majd át a Coop és a Ta-
karékszövetkezet elõtti parkolórészt, il-
letve ideiglenes forgalomtechnikai sza-
bályozással lehetõvé tették, hogy a kivi-
telezõ is megközelíthesse az építési terü-
letet és a parkolni szándékozók bejut-
hassanak az épület mögötti parkolóba. 
Ez utóbbit egy egyszerû huszárvágással
oldották meg, megnyitották a 35-ös fõ-
útvonal és a Kiss Ernõ út közti átjárást a
polgármesteri hivatal (orvosi rendelõ)
parkolóján keresztül, így az érintettek
zökkenõmentesen végezhetik munkáju-
kat.  Súlyosabb problémának bizonyult a
Coop és a Takarékszövetkezet elõtti par-
koló kérdése, az intézmények dolgozói
és a lakosok nehezen közelíthetik csak
meg az épületeket, parkolni a beruházás
miatt pedig nem lehet. Az eredeti tervek
szerint a kivitelezést végzõ cég 2013.
május 31-én adta volna át az új parkolót,
az egyeztetõ tárgyalásokon azonban erre

is megoldás született; a kivitelezõ vállalta,
hogy a tervezetthez képest jóval koráb-
ban, várhatóan december elején átadja a
forgalomnak az új parkolót. A tanévkez-
dés kapcsán a szakiskolások órák közti
szüneteinek eltöltésére alkalmas helyérõl
is gondoskodni kellett, amire a megoldást
az jelentette, hogy a Zólyom út felõl lévõ
részt lezárták és a Barankovics tér felé, az
építési résszel még nem érintkezõ parkra
nyitottak ki egy kordonnal elkerített pihe-
nõrészt. Ezen a területen az oktatás rend-
je és a diákok biztonsága érdekében vala-
mint a beruházással megnövekedett gép-
jármû forgalom miatt a seriff és a telepü-
lésõrök folyamatos szolgálatot látnak el.

FA  

Park iskolásoknak, parkoló autósoknak
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Megújuló
Kálvária
domb 

A városközponti rehabilitáció részeként a
Kálvária domb környékének felújítása is

megkezdõdött. A program része a fõbejárat
elõtt meglévõ vasbeton lépcsõ teljes felújí-
tása, valamint a Kálvária domb elõtti terület
városi térré alakítása. A felújítás 1170
négyzetméteren történik.

A Vásárhelyi Pál Általános Iskola diákjai 2012. szeptember 12-14-ig erdei iskolai
programon vettek részt a strandfürdõ területén.

Programunk célja:  
A környezeti nevelés területén ismeretátadás; gyakorlati
képességek fejlesztése. 

• A tanulók legyenek tisztában az élõvilág sokfélesé-
gével, ezek értékeivel

• Az élménypedagógia módszereivel ismerjék meg az
adott helyszín jellegzetes növényeit, állatait, jellem-
zõ élõhelyeiket

• Alakuljon ki bennük a környezet állapota iránti ér-
zékenység, a helyes magatartási értékrend eléré-
sének igénye

• A tanulók lássák be, hogy õk maguk is részei a
természetnek és felelõsek jövõjéért

• Készüljön fel tudatosan a természet megóvására, a környezeti problémák
megelõzésére 

Az adott évfolyamnak megfelelõ tantárgyi, tantárgyközi követelményekhez kötõdõ
ismeretek szerzése.

• A tantárgyi követelményekben szereplõ, a helyszínen elõforduló növények, állatok
megismerése, életmódjuk vizsgálata

• A felszínformák ismerete
• Tájékozódás a térképen
• A nyelvi kommunikáció erõsítése. 
• A test és a lélek harmonikus fejlesztése, az egészséges életmód alapvetõ

ismereteinek közvetítése
A Közösségfejlesztés; személyiségfejlesztés, egészségnevelése. 

• Ismerjen meg konfliktuskezelési technikákat
• Legyen képes társaival együttmûködni, feladatot adni, kérdéseket megfogalmazni
• Sajátítsa el a kulturált vita meggyõzés szabályait, tudja azokat alkalmazni
• Képes legyen önértékelésre, társai munkájának értékelésére

Tudjon adott témában a magán- és közéleti kommunikációban adódó helyzetekben,
különféle mûfajokban élõszóbeli vagy írott szöveg alkotására.

Tisztelt
Hozzátartozók,
Sírgondozók!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a
polgári temetõben 25 év elteltével, a
meglévõ sírokat újra kell váltani. 
Megteheti ezt a Korpusz 93’ Kft-nél
(Polgár, Dante u. 7/a), a temetõvel
szembeni irodahelyiségben Török
Ferencnénél. A törvény kimondja,
hogy amennyiben 25 év elteltével nem
váltják újra a sírhelyet, akkor a tulaj-
donjog visszaszáll az önkormányzatra
és így ezek a sírok újra érvényesíthe-
tõvé válnak. 

Polgármesteri Hivatal

A tanév végéig valamennyi elsõ, máso-
dik, harmadik és negyedik osztályos ta-
nulónk - ha mesebeli szóló-szõlõt nem
is-, hetente kétszer mosolygó almát, egy-
szer pedig 100%-os almalevet fogyaszt-
hat a tanítási napokon. A jó minõségû,
zamatos gyümölcs és gyümölcslé szep-
tember 13-tól csütörtöki napokon érke-
zik az iskolába a derecskei székhelyû

HAVITA-TÉSZ szállításával. A szervezet
már harmadik éve az iskolával közösen
pályázik a Mezõgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatalhoz az iskolagyümölcs-prog-
ram támogatására. Uniós források segítik
ugyanis, hogy a tagországok gyermekei
naponta kapjanak egy-egy friss gyümöl-
csöt. Az elmúlt évekhez hasonlóan máris
nagyon népszerû az iskola-alma akció.

Vásárhelyi suli hír
Folytatódik az iskola-alma program iskolánkban

A Polgári Seriff
elérhetõségei:

+36-30-697-41-87
illetve

52-573-530
e-mail: seriff@polgar.hu
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Gyõzelmek csak idegenben
Újabb mérkõzéseken van a túl a Polgári
VSE csapata, amely úgy tûnik, külhon-
ban bátrabban üldözi a labdát. Az eddigi
mérkõzésekrõl Mészáros László a Polgá-
ri Sport Egyesület elnöke adott értékelést. 

Nagyhegyes KSE – Polgári VSE  0-3
Polgári VSE – Sárrétudvari KSE 0-0
Kaba SE – Polgári VSE 1-2

A döcögõs idénykezdet után magára talált
csapatunk a bajnokságban. Felnõtt együt-
tesünk idei elsõ gyõzelmét idegenben érte
el, Nagyhegyes otthonában, ahol a fiúk iga-
zán kitettek magukért, lelkes és masszív
csapatként magabiztos gyõzelmet arattunk.
A folytatásban a tavalyi bajnok Sárrétud-
vari látogatott hozzánk, és a gól nélküli, de
rendkívül küzdelmes, hajtós, szurkoló
szemnek is tetszetõs összecsapáson egy
pontot sikerült begyûjteni, ezáltal folytatva
a felzárkózást a középmezõnyhöz. Hogy
ennek a pontszerzésnek értéke legyen a kö-
vetkezõ összecsapásra is készültek a fiúk,
amit bizony nagyon megnehezített, hogy
sérült játékosok mellett, 3 meghatározó
társuk, - Csikós László, Bodnár Dávid és
Síróczki Gergõ - munkahelyi elfoglaltság
miatt külföldön próbálnak szerencsét, in-
nen is kívánunk nekik a nagybetûs élethez
kitartást. Ahhoz a Kabához látogattunk,
ahol emberemlékezet óta nem sikerült
nyerni, de ez a negatív széria most megtört,
fegyelmezett csapatmunkával, szép gólokat
szerezve, akár nagyobb különbséggel is
nyerhettünk volna. A három pontszerzõ
mérkõzésen, jól védekezésünk volt az alap-
ja, ami az itthoni Derecske elleni összec-
sapáson viszont csak az elsõ 30 percben
mûködött. A mérkõzés fordulópontjainál
nem koncentráltunk eléggé és ez bizony
egy súlyos hazai vereséghez vezetett, így
gyõzelmet csak Polgártól távol tudtunk el-
érni ez idáig az idei szezonban. Utánpótlás
csapataink közül a „legnagyobbak” ifistá-
ink, a felnõtt együttest utánozva a rossz
idénykezdet után sorozatban három gyõ-
zelmet könyvelhettek el, sajnos legutóbb
nekik sem sikerült hazai környezetben
gyõzniük. Reméljük, hogy a hiányzó lánc-
szemeket pótolva meg tudják ismételni az
elmúlt esztendõk eredményeit. Ami ko-
rántsem egyszerû, sajnos az egyesület min-
den igyekezete ellenére vannak foghíjas
korosztályok. A rendszeres sportolási lehe-
tõség biztosítása ellenére, változó létszám
mellett kell a munkát folytatni, sok fiatal túl
könnyen, hirtelen felindulásból fordít hátat
a focinak is. Ezért bizony küzdelmes mun-
ka árán sem problémamentes az ifjúsági és
serdülõ együttesünk létszámának biz-

tosítása, hiszen a hiányzó játékosokat a fia-
talabb korosztály felhozásával tudjuk pó-
tolni, ami a jelenlegi eredményesség
rovására megy. De nem csak darabszámra
szeretnénk ezt elérni, hanem olyan gyere-
kek részére, akiknek érdemes megszer-
vezni a szabadidejének tartalmas eltöltését,
hogy a korosztályos létrákat végigjárva, -
hasonlóan a mostani felnõtt együttes
összetételéhez, ahol javarészt helyi fiatalok
szerepelnek- egyszer majd a felnõttek kö-
zött játszanak. Szerencsére, vagy inkább az
elmúlt idõszakban elkezdett szakmai mun-
kának köszönhetõen a legkisebb korosztá-
lyokban igen sok kisiskolás gyermek jár
foglalkozásainkra, és készülnek a bajnoki
mérkõzésekre, eredményesség tekinteté-
ben túl sok okunk még nincs örülni, hiszen
korosztályonként 1-2 évvel fiatalabbak a
rivális együttesek játékosainál. A kölyök-
csapat minden tagja még csak az idén

szerepelt elõször a megyei bajnokságban és
folyamatosan fejlõdésük az eredmények-
ben is meg fog mutatkozni. 

A Megyei I-es bajnokság állása:
1. Ebesi KKSE 
2. Sárrétudvari KSE 
3. Derecskei LSE 
4. Józsa SE 
5. Hajdúnánás FK 
6. Monostorpályi SE 
7. Hosszúpályi SE
8. Hajdúdorog Szövetkezetek SE
9. Polgári VSE 

10. Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E. 
11. Téglási VSE 
12. Berettyóújfalui SE 
13. DEAC II. 
14. Nyíradony VVTK 
15. Kaba SE 
16. Nagyhegyes KSE 

2012/2013 évi Hajdú-Bihar megyei
férfi kézilabda bajnokság õszi sorsolása

2012. 09. 01. 17.00 Polgár VKSK - Amatõr Debrecen KK
2012. 09. 08. 16.00 Balmazújváros KK II - Polgár VKSK
2012. 09. 15. 16.30 Földes - Polgár VKSK
2012. 09. 23. 18.00 Hajdúböszörményi TE II - Polgár VKSK
2012. 09. 29. 14.00 Létavértes SC '97 SE - Polgár VKSK
2012. 10. 07. 17.00 Amatõr Debrecen KK - Polgár VKSK
2012. 10. 13. 15.30 Polgár VKSK - Balmazújváros KK II
2012. 10. 20. 15.30 Polgár VKSK - Földes
2012. 10. 28. 15.30 Polgár VKSK - Hajdúböszörményi TE II
2012. 11. 03. 14.00 Létavértes SC '97 SE - Polgár VKSK
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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!

� Nyomozást folytat hatósá-
gunk a Btk. 321. § (1.) bek-be
ütközõ, a szerint minõsülõ és
büntetendõ – rablás – bûntett
és más bûncselekmény mega-
lapozott gyanúja miatt fk. R.
Tamás és fk. B. Tibor polgári

lakosok ellen, akik a rendelkezésre álló ada-
tok alapján 2012. szeptember 08-án és 09-én
a délutáni órákban a Polgári Kálvária domb
elõtt és a Holló Coop üzlet mögötti
parkolóban összesen hét sértett sérelmére oly
módon követtek el bûncselekményt, hogy a
sértettek zsebeit átkutatták, Õket bántal-
mazással, veréssel fenyegették meg és tõlük
összesen 1.600 Ft-ot vettek el. Az elkövetõk
ellen hatóságunk azok elõzetes letartóztatása
mellett folytatja a nyomozást.
� Szintén nyomozást folytat hatóságunk
lopás vétség megalapozott gyanúja miatt B.
Ferenc és társa polgári lakosok ellen, akik
2012. szeptember 06-án a Polgár Hõsök
úton található Sörbár elõl eltulajdonítottak
egy lezárt állapotban lévõ kerékpárt. A kerék-
pár a bevezetett rendõri intézkedés során
feltalálásra és lefoglalásra került, a lopással
okozott kár megtérült. 
� Garázdaság vétség elkövetésének mega-
lapozott gyanúja miatt folyik büntetõeljárás
fk. P. Zsanett polgári lakos ellen, aki a felje-
lentés adatai alapján 2012. szeptember 01-én
22 óra 30 perc körüli idõben a Polgár
köztemetõ bejáratánál egy papuccsal bántal-
mazta B. Anita kesznyéteni lakost, aki a bán-
talmazás következtében nyolc napon belül
gyógyuló könnyû sérülést szenvedett. 
� Csalás bûntett kísérletének megalapozott
gyanúja miatt folytat hatóságunk bün-
tetõeljárást ismeretlen tettes ellen, aki mint a
TIGÁZ-DSO Kft szerelõje egy polgári lakás-
ban gázórát cserélt, melyet a tulajdonos egy
kamerával rögzített és a kamera felvételei
alapján a szerelõ a leszerelt gázórát
megrongálta azzal a célzattal, hogy így köd-
bér kerüljön kiszámlázásra a tulajdonosnak.
� Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt
folytat továbbá hatóságunk büntetõeljárást
ismeretlen tettes ellen, aki 2012. szeptember
18-án virradóra a Polgár külterületén talál-
ható Tökös tói hétvégi házak közül négy
udvarára és a lakásokba dolog elleni erõsza-
kkal behatolt és onnan összesen kb. 100.000
Ft értékben tulajdonított el értékeket.    

Kék hírek Felhívom, fõleg az idõseb,  egyedül élõ
lakosok figyelmét, hogy az õszi és téli idõ-
szakban ismét megjelenhetnek a trükkös lo-
pások, melyben az ismeretlen elkövetõk a
sértetthez különbözõ ürüggyel becsöngetve be-
jutnak, és megkárosítják. Ezek az ürügyek
általában valamely szolgáltatótól való
pénzvisszafizetés, különbözõ címletû pénzek
felváltására való rábírás, valamely termék
kedvezményes árusítása, (faárusítás, egész-
ségügyi termékek) esetleg valamely hi-
vatalos szerv képviseletében eljárva. Majd a
sértett házába, lakásába bejutva különbözõ
értéktárgyakat tulajdonítottak el, alkal-
manként az otthon tartott, elrejtett pénzt is!
Esetenként pedig a rossz minõségû terméket
magasabb áron értékesítik, vagy pl. faárusítás
esetén a nem megegyezett mennyiséget adják

át, és így károsítják meg a sértetteket. 
Ezért kérem Önöket, hogy idegen személyt
ne engedjenek be, ha szükséges hívjanak
segítséget, (szomszéd, rokon) és értesítsék
hatóságunkat azonnal, mert nagyon sok-
szor a késedelmes, vagy nem a megfelelõ
hatáskörrel rendelkezõ szerv, vagy szemé-
ly útján történõ értesítésünk meghiúsítja,
hogy ezen személyeket ellenõrizni tudjuk.
Továbbra is kérem a segítségüket abban, hogy
ha gyanús személyeket, cselekményeket lát-
nak, fõleg az éjszakai órákban, valamint ha a
nyomozást elõsegítõ információkkal ren-
delkeznek, minden esetben értesítsék hatósá-
gunkat a 391-007, a 570-050 vagy a 107
segélyhívó telefonszámon. 

Monoki Viktor r. õrnagy
õrsparancsnok

Valamennyi jármûvezetõ számára fontos feladat az õszi
közúti közlekedésre való felkészülés, hiszen a megváltozó
idõjárási és útviszonyok miatt fokozott veszélyhelyzettel
kell számolni mindenkinek.
Ebben az idõszakban a legtöbb problémát a csúszós út és
a romló látási viszonyok okozzák, ezért lényeges, hogy
minden jármûvezetõ megfelelõen felkészítse jármûvét - és
természetesen saját magát - ezekre a körülményekre. A
gépjármûveket - fõleg hosszabb autóút elõtt - ajánlatos
már október elejétõl alaposan átnézni, megvizsgálva min-
den biztonsági berendezést és tartozékot. Sokan csupán
az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a
fékrendszer ellenõrzésére figyelnek, holott az õszi - téli
közlekedés fontos kelléke lehet a jól mûködõ ablaktörlõ, a
jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelõ ablakmosó folya-
dék vagy a páramentesítõ. Az ablaktörlõ gumikat már a tél
beállta elõtt érdemes kicserélni, hiszen az elhasználódott
gumi nem töröl, hanem maszatol. Az akkumulátor
esetében ellenõrizni kell a pólusok és vezetékek állapotát,
ha pedig huzamosabb ideig nem használják az autót,
érdemes az akkumulátort kiszerelni és melegebb helyen
tárolni. Az õszi - téli idõszakban a látási viszonyok gyak-
ran rosszak, korán sötétedik, hosszabb ideig kell használ-
ni a gépjármû világítóberendezéseit - ezért is nagyon
fontos, hogy azok megfelelõen mûködjenek. A fényszóró-
kat és a többi lámpát ilyenkor gyakrabban kell tisztítani.
Ugyanakkor a rosszabb látási viszonyok miatt nagyobb
követési távolságot tartva lassabban kell vezetni, így ki-
sebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, rossz ma-
nõverezés esetén pedig a hibák könnyebben korrigálhatók.
ÕSZI LÁTÁSI VISZONYOK 
Az õszi látási viszonyok távolságbecslésünket jelentõsen
befolyásolják. A pára, a köd, a még épphogy derengõ nap-
sütés erõsen rontja a távolságbecslõ képességet. 
Távolság becslésekor többek között arra támaszkodik az

autós, hogy a közelebbi tárgyak kontúrja élesebb, a
távolabbiaké elmosódottabb. Különösen õsszel – amíg
nem szokik hozzá az új feltételekhez – a megváltozott per-
spektívát hibásan értékeli: a dolgokat távolabbinak látja,
mint a valóságban vannak. Ez elsõsorban elõzéskor veze-
thet veszélyes tévedésre. Ráadásul ilyenkor a tárgyak
belemosódnak a környezetbe, s nehezen észlelhetõk. 
A korai sötétedés és a megváltozott út- és látási viszonyok
megkövetelik a jármûvezetõktõl, hogy: 
- a gépjármûvek sebességét fokozott óvatossággal

válasszák meg, 
- az esõs, csúszós útfelület miatt nagyobb követési távol-

ságot tartsanak be, 
- ellenõrizzék a gumiabroncsok futófelületének állapotát,

mélységét, 
A síkos utakon való fékezés teljes összpontosítást kíván,

ráadásul a fékút télen általában hosszabb, mint optimális
fékezésnél. A csúszós, jeges utakon való biztonságos
közlekedéshez téli gumikra van szükség. Még akkor is téli
abroncsokkal induljunk útnak, ha éppen nincs hó. A nyári
gumi már +7 fok alatt csúszni kezd, fagypont körüli
hõmérsékleten megmerevedik, nagyon kis tapadással
rendelkezik, így használata veszélyes lehet. Fontosnak
tartjuk kiemelni és a közlekedõk figyelmét felhívni, hogy a
jármûvek mûszaki meghibásodása esetén, a helyszínen
történõ javítás, illetve a segítség megérkezéséig – éjsza-
ka, vagy korlátozott látási viszonyok között – lakott
területen kívül, valamint olyan lakott területen, ahol a
közvilágítás nem megfelelõ, akkor szálljanak ki a jár-
mûbõl, ha rendelkeznek láthatósági mellénnyel melyet
ilyen esetben viseljenek. Lehetõség szerint mindig az
úttest padka felöli, részén tartózkodjanak.

Monoki Viktor r. õrnagy
õrsparancsnok

Készüljünk az õszi közlekedésre!
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Fotópályázat
1. Vigh Szidónia: Katolikus Templom
2. Vitos Róbertné: Selypesünk
A szerkesztõség továbbra is várja a fotókat,
a felvételeket december 31-ig a
polgartarshavilap@gmail.com e-mail címre,
minden hónap utolsó napjáig kell eljuttatni.
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Hosszas kihagyás után újra élesztették a Tisza szigeten egykoron igen nagy
népszerûségnek örvendõ halászléfõzõ fesztivált. A szeptember 15-én megrende-
zett gasztronómiai eseményre ismét sokan voltak kíváncsiak. Polgárt a
Morotva Vadásztársaság és a Hasi-Ház Kft. képviselte. 
A vadászok ezúttal nem vadhússal rukkoltak elõ, étlapjukon reggelire mangalica ha-
saaljából sült szalonnát kínáltak, míg ebédre a halászlé és a hal fasírt mellé cserászkát
is készítettek. Az étkeket Vámosi Antal (a kép jobb oldalán) kínálta Bráz Györgynek,
Tiszaújváros polgármesterének (kép bal oldala) és Tógyer Gyula fõszervezõnek (kö-
zépen). A Hasi-Ház Kft. csapata is kitett magáért, a vendégeket illetve a zsûrit, no és
persze saját magukat halászlével, sült tarjával és sült csirkecombbal vendégelték meg. 

Újra Halászléfõzõ fesztivál

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

AKCIÓS AJÁNLATA
– Pepsi Cola 2.5 liter 339 Ft

– Trappista sajt 1 kg 1199 Ft

– Tibi csokoládé 100 g, többféle 199 Ft

– Tchibo Family 250 g 469 Ft

– Tomi kristály 2 kg, többféle 999 Ft

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

melyet kérésére frissen az üzletben felszeletelünk!

– Étolaj 1 liter 429 Ft

– Paloma kávé 250 g 429 Ft

– Privát pulykapárizsi 1 kg 499 Ft

– CBA papírzsebkendõ 3 rétegû, 100 db 119 Ft

– Privát 250 g száraztészta többféle 159 Ft

Minden nap friss zöldséggel és gyümölcsel várjuk.

Üzletünkben
ERZSÉBET UTALVÁNNYAL

is fizethet. 

tolóajtóstolóajtóstolóajtós

A kép csak illusztráció

99.900 Ft99.900 Ft99.900 Ft-tól99.900 Ft-tól99.900 Ft99.900 Ft-tól

91.900 Ft91.900 Ft

Firenze szekrénysorFirenze szekrénysorFirenze szekrénysor

91.900 Ft
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