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A tartalomból:
– Napirenden a közbiztonság: 2.

ülésezett a képviselõ-testület. 

– 40 éves a Polgári Takarék: 7.
interjú Béke Lászlónéval.

– Programok a könyvtárban: 8.
elõadás, torna, vetélkedõk
mindenkinek.

– Gépesített Startmunka: 9.
sikeresnek ígérkezik a program.

– Nyitogató, betekintõ, bulizó: 10.
nagyokkal a kicsikért az oviban.

Megemlékezés

Ösztöndíjpályázat

Mindenszentek

Úgy tûnik, a város nem tûri tovább tes-
tében a szálkát, amely gennyes, fekélyes
sebként csúfítja az összképet, a komoly
fájdalmakról már nem is beszélve. A
helyzet megérett rá, hogy a testidegen
anyagot a képviselõ-testület eltávolítsa,
meggyorsítva ezzel a gyógyulás idejét. A
szálka nem más, mint a bûnözés, amely
– hiába a javuló tendenciát mutató sta-
tisztika – félelmet, riadalmat kelt a test
sejtjeiben, a város lakóiban. Így jellemez-
hetõ a képviselõ-testület véleménye, amit
a közrend, közbiztonság rendõrségi be-
számolója kapcsán fogalmazott meg. A
polgármester még ennél is konkrétabb
volt, megnevezte azt a három-négy csalá-
dot, akiknek a nevéhez köthetõ a gócpont
elfekélyesedése. Hosszas tárgyalás folyt
az orvoslás módozatairól, humánus és
kevésbé humánus lehetõségek is felve-
tõdtek. A szálkát azonban nem lehet
egyik napról a másikra eltávolítani, eh-
hez még idõre és a gyógyítók szoros
együttmûködésére van szükség. Ez persze
nem jelenti azt, hogy a szálkát gyökeres-
tül ki lehet majd húzni. De talán sikerül
a nagyobbik részét úgy kivenni, hogy az
kevésbé legyen fájdalmas. Az idõ mellett
jelentõs szerep jut az anyagi ráfordítás-
nak, hisz tudjuk, a gyógyszer nem filléres
áru. De ha már csak egy sejt is nyugod-
tan, félelem nélkül végzi feladatát, éli
mindennapjait, a test is jobban érzi majd
magát, akkor már megérte a fáradozás.

Fenyves Attila

Szálka
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A Hit Éve
A Hit Évének ünnepélyes
megnyitója templomunk-
ban október 14-én volt. A
mise 9.30-kor kezdõdött.
Mikor a templomba érkez-

tem a családommal, már lehetett hallani a
gyerekek csilingelõ hangját, ugyanis pró-
bálták az éneket, amit késõbb a misén elõ is
adtak. A ministránsokkal a sekrestyében
készülõdtünk, mikor László atya megkért
minket, hogy osszuk ki a híveknek a hit
évének hivatalos imáját. A mise elején gye-
rekek és felnõttek közösen énekeltek egy
nagyon szép éneket a hitrõl. Ezután még
verseket hallhattunk, majd a hit jelképeinek

bemutatására került sor. Elõször mustár-
magot ültettünk, hogy emlékezzünk arra,
hogy Isten mindannyiunkban elvetette a
magot, amit folyamatosan gondoznunk
kell. Másodszor Megváltónk keresztjérõl
hallhattunk pár szót. Ami legjobban meg-
ragadta a figyelmem és örömmel töltött el,
hogy a kereszt vízszintes része Jézusunk
kitárt, ölelõ két karja. Végül gyertyát gyúj-
tottunk, Krisztus világosságának jelképét.
Mindezek után a mise a szokásos módon
folytatódott. A prédikációból most is sokat
tanultunk. László atya elmagyarázta a hit
éve logójának jelentését is. A tenger: a ve-
szélyekkel teli világ. A hajó: az Egyház,

Charles Peguy († 1914) francia író, költõ
egyik versében érdekes képpel mutatja be
az emberiség történelmét. Hosszú körme-
netben zarándokolnak az egymást követõ
nemzedékek, az élen három nõvér: a hit, a
remény és a szeretet. Messzirõl nézve úgy
tûnik, az erõs hit és a mosolygós szeretet
húzzák maguk után húgukat, a kicsiny re-
ményt, de közelebbrõl tekintve kiderül az
igazság, a remény fogja nõvérei kezét és
vezeti azokat. A költõ azt kívánja versében
hangsúlyozni, hogy a történelemben, em-
beri életünkben a reménység minden moz-
gatórugója. A földi reményen túl ismerjük
még a keresztény reményt, amely bizalom
abban, hogy a véges emberre e földi léten
túl vár egy végtelen világ. Erre a végtelen
világra tekint az Egyház a liturgikus év
utolsó hónapjában, novemberben. A hónap
1. napján a célba jutottakra, a diadalmas
Egyház tagjaira tekintünk. Az Isten- és em-
berszeretet hõseirõl így tanított egy alka-
lommal XVI. Benedek pápa: Ha egy gondo-
zott botanikus kertben járunk, lenyûgöz
minket a sokféle növény és virág, s eszünk-
be juthat a Teremtõ. A Föld is egy kert, s
annak gyönyörû virágai a szentek. Min-

denszentek napján õket köszöntjük, s erõ-
teljesen átéljük, hogy meghívást kapunk a
Szentháromság és szentek közösségébe.
Ezért jelenti ki nagy erõvel Szent Bernát: "A
szentek nem szorulnak rá tiszteletünkre,
semmit sem ad nekik magasztalásunk.
Csupán a mi javunkra válik, ha róluk meg-
emlékezve tiszteljük õket."
November 2-án, Halottak napján, elhunyt-
jainkra emlékezünk, a tisztuló, szenvedõ

Egyház tagjaira. Ha tehetjük, felkeressük a
temetõkben elhunyt szeretteink sírját, ott
gyertyát, mécsest, virágot helyezünk el. A
gyertya és mécses Krisztusra, a világ vilá-
gosságára emlékeztet, aki legyõzte a halált.
A föld porából kinövõ virág pedig remé-
nyünket hirdeti, hogy bár "por és hamu
vagyunk", ahogy azt elsõ magyar nyelvem-
lékünk, a Halotti beszéd fogalmazza, de a
halálból új élet szökell, miként elvetett
magból a vetés. A romlandó, dicstelen, ha-
landó test egykor romolhatatlan, dicsõsé-
ges és halhatatlan életre támad. "Szent és
üdvös dolog a halottakért imádkozni!" (2
Makk 12,46) Erre hív meg e nap Egyhá-
zunk abban a tudatban, hogy a szeretet kö-
telékeit még a halál sem tépheti el.
Imádkozzunk, hogy elhunytjaink osztály-
része legyen az örök boldogság, amely vá-
gyát mindnyájunkba belevéste életünk For-
rása és Célja, égi Édesatyánk, s azért, hogy
mi, élõk, a szeretet útján járhassunk, hisz
ez az út teszi életünket szebbé, jobbá, er-
kölcsösebbé, s ez vezet haza, Istenhez!

Maga László 
plébános atya

Egy végtelen világ

Felhívás
Polgár Város Önkormányzata keresi

a Város Karácsonyfáját. 
Keressük azt a fenyõfát, amely

alakjánál, méreténél fogva alkalmas
arra, hogy a Város Karácsonyfája

legyen. Aki úgy gondolja, van erre a
célra alkalmas fája és azt jó szívvel

felajánlaná a város számára,
az kérjük, november 30-ig jelezze a

polgarhiv@polg.hu e-mail címen, vagy
az Polgármesteri Hivatal

573-520-as telefonszámán.

Polgármesteri Hivatal

amely átsegít minket a tengeren. Az árboc,
ami valójában kereszt, arra emlékeztet,
hogy Jézus velünk van és nem hegy el sem-
milyen veszedelemben. Szentáldozáskor
nagyon sokan jöttek magukhoz venni
Krisztusunk testét. Ekkor arra gondoltam,
hogy olyan jó, hogy van eredménye Jézu-
sunk bennünk elvetett magjának. Kérjük
Megváltónkat, hogy az a mag, amelyet
bennünk elvetett, kegyelme által továbbra
is fejlõdjön, hogy méltó keresztény életet
éljünk. Én úgy gondolom, ez a nap méltó
kezdete volt a hit évének.

Rontó Vivien

KEDVES VÁROSLAKÓK!
Szeretettel várjuk Önöket és családtagjaikat

minden vasárnapon

a Városi Adventi gyertyagyújtásra
A programok idõpontja:

I. Advent 2012. december 2-án (17.00 óra)
II. Advent 2012. december 9-én (17.00 óra)

III. Advent 2012. december 16-án (17.00 óra)
IV. Advent 2012. december 23-án (17.00 óra)

Helyszíne: A Járóbeteg Szakellátó elõtti tér.
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18 napirendi pontot tárgyalva, október
25-én tartotta munkaterv szerinti ülését
Polgár Város Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete. A városatyák megvitatták
többek között a város közbiztonságának
helyzetérõl szóló beszámolókat, döntöt-
tek a Bursa Hungarica felsõoktatási ösz-
töndíjpályázathoz történõ csatlakozásról,
valamint korábbi ülésükön zöld utat ad-
va az Észak-Alföldi Operatív Program
keretén belül megpályázható, Oktatási
Intézmények Fejlesztése elnevezésû ki-
írásra, most a fejlesztésekhez szükséges
tervezési költségekrõl határoztak.
Az ülés ünnepi eseménnyel kezdõdött,
Tóth József polgármester az önkormányzat
nevében köszöntötte Szrogh Károlyné Dr.
Galik Erzsébetet, a Fõnix Patika vezetõjét,
aki a Siófokon október 13-án rendezett
Magángyógyszerészek Országos Kong-
resszusán, az Év Gyógyszerésze díjat ve-
hette át (6. old.). Fajsúlyos témának bizo-
nyult a város közrendjével, közbiztonságá-
val kapcsolatos beszámolók megvitatása, a
képviselõk ugyanis mintegy két órán ke-
resztül tárgyalták az anyagokat, melyek
közül is a legtöbb idõt a polgári rendõrõrs
tájékoztatójára fordították. Elsõként a vá-
ros közrend és közbiztonság önkormány-
zati feladatainak ellátásáról szóló, ezen be-
lül a közterület felügyelõ, a településõrök
és a Polgári Seriff beszámolója került napi-
rendre, ezt a sorban a rendõrség beszámo-
lója követte. Az ülésen Monoki Viktor õrs-
parancsnok mellett részt vett Dr. Hraskó
János alezredes, a Hajdúnánási Rendõrka-
pitányság vezetõje is. A hosszas polémia
alapjául a beszámoló adatai - mely szerint
Polgáron 205-rõl 153-ra, vagyis 25.37%-

kal csökkent az ismertté vált bûncselekmé-
nyek száma – illetve a lakosság szubjektív
biztonságérzete szolgáltak, – ez utóbbi ko-
ránt sincs összhangban a beszámolóban
olvashatókkal – hangzott el az ülésen. A
képviselõk sorra tették fel kérdéseiket, fo-
galmazták meg saját, illetve a lakosok által
tolmácsolt véleményeiket, melyekre az õrs-
parancsnok és a kapitány felváltva adták
meg a válaszokat. A vita végén Tóth József
polgármester mintegy összegzésként el-
mondta; az önkormányzat igyekszik min-
dent megtenni a közrend, közbiztonság
fenntartásáért, javításáért, ennek érdeké-

ben negyedévente közbiztonsági fórumot
tartanak, melyen megbeszélik a tapasztala-
tokat és meghatározzák a következõ idõ-
szak feladatait, továbbá a Polgárõrség, a
Seriff és az általa irányított Településõrök
is a város nyugalmáért fáradoznak. A polgár-
mester megfogalmazta; szorosabb együtt-
mûködésre van szükség a város és a rendõr-
ség között, az önkormányzat - amennyiben
szükséges – kész tárgyi feltételekkel, szol-
gálati lakással, robogóval, kerékpárral
segíteni a rendõrök munkáját, a jövõben
pedig még nagyobb hangsúlyt fektet az
információk továbbítására, valamint az
õrsparancsnok meghívást kap a testületi
ülésekre, ahol szintén lehetõség nyílik az
esetlegesen felmerülõ problémák rendezé-
sére. A vita végén a képviselõk egyhangúan
elfogadták a beszámolót. Nem nyúlt ilyen
hosszúra a Polgárõrség tevékenységének
ismertetését taglaló elõterjesztés megvi-
tatása, a testület megköszönve a szervezet
munkáját, további erõt és eredményeket
kívánt a polgárõröknek. A közbiztonsággal
kapcsolatos beszámolók, tájékoztató anya-
gok teljes terjedelemben a város honlapján
(www.polgar.hu) a „képviselõ-testületi
ülés” menüpont alatt olvashatók. A képvi-
selõ-testület elfogadta a Hajdúnánási Járási
hivatal kialakításához szükséges megálla-
podást, amely tartalmazza a járási hivatal

részére térítésmentesen átadott ingó- és in-
gatlanok listáját, továbbá az átkerülõ kilenc
dolgozó adatait. A megállapodás aláírását
követõen a tényleges birtokbaadás 2013.
január 1-jével történik meg. Döntöttek a
képviselõk arról, hogy a város csatlakozik a
Bursa Hungarica felsõoktatási önkor-
mányzati ösztöndíjpályázat 2013. évi for-
dulójához. (A pályázati kiírás a 4. oldalon
olvasható!) Szintén az oktatással kapcsola-
tos döntés, hogy a testület engedélyezi a
középiskolának egy szakiskolai osztály, a
vendéglátó-eladó szakirány indítását a
2013-2014-es tanében, így jövõre egy gim-
náziumi, két szakközépiskolai és négy
szakiskolai osztály indulhat. A Képviselõ-
testület szeptember 6-i ülésén döntött ar-
ról, hogy pályázatot nyújt be az Észak-Al-
földi Operatív Program keretén belül Ok-
tatási intézmények fejlesztésére. Az elõké-
szítést végzõk arra jutottak, hogy a terve-
zett fejlesztésbe csak a Zólyom utca 14 sz.
alatti intézményt lehet bevonni, mivel csak
az itt tervezett fejlesztések összege eléri a
pályázati kiírásban elnyerhetõ maximum
(520 millió forint) összeget. A pályázati
elõkészítés elsõ szakasza a fejlesztési kon-
cepció véglegesítésével, az intézménykor-
szerûsítési valamint építéstervezési prog-
ram meghatározásával október 15-én lezá-
rult.  A pályázat benyújtásához el kell ké-
szíttetni az építési-engedélyezési tervdoku-
mentációt, a költségbecslést, rehabilitációs
környezettervezõ szakmérnök bevonásával
pedig az akadálymentesítési dokumentá-
ciót, melyek költségeire igent mondott a
képviselõ-testület, egy lépcsõfokkal köze-
lebbre kerülve ezzel a megvalósításhoz. A
kilukadt fõzõüst magas javítási költségei
miatt újat kap a Napsugár Óvoda és Böl-
csõde, Polgár csatlakozik a pályázó Új-
szentmargita önkormányzata által benyúj-
tott Megújuló energia alapú térségfejlesz-
tés elnevezésû projekthez, amely Polgár
esetében anyagi ráfordítás nélkül a Szo-
ciális Fõzõkonyha energetikai felújítását
eredményezné, valamint Polgár Város Ön-
kormányzata él az ingyenes tulajdonszer-
zés lehetõségével és térítésmentesen átvesz
egy, a Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. tulaj-
donában lévõ lakást – határoztak a napi-
rendi pontokról a képviselõk. Utolsó téma-
ként a Városgondnokság vezetõi pályázatá-
nak kiírásáról döntött a testület, a jelenlegi
vezetõ mandátuma 2012. december 31-én
lejár. A pályázat a Kormányzati Személy-
ügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ (www.kozigallas.gov.hu), vala-
mint Polgár Város (www.polgar.hu) hon-
lapján olvasható. 

FA

Nehéz kérdés a közbiztonság

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 törvénykimondja,
hogy amennyiben 25 év elteltével nem
váltják újra a sírhelyet, akkor a tulajdon-
jog visszaszáll az önkormányzatra és így
ezek a sírok újra értékesíthetõvé válnak.

Polgármesteri Hivatal

A közbiztonsági tanácskozások
rendszeresek
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35+2
A Magyar Vöröskereszt Polgári Szerve-
zetének október 29-én rendezett véradá-
sára 40 fõ látogatott el, a szûrést követõ-
en eredményeik miatt azonban három fõ
nem adhatott vért. A megmozduláson
ketten elsõ alkalommal adtak vért. Az ak-
cióra utolsóként érkezõ donor jubilált, ez
volt számára ugyanis a 110-ik véradás.

Polgár Város Önkormányzata az Emberi Erõforrás
Minisztériummal  együttmûködve 2013. évre

"BURSA HUNGARICA" 
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki

A/ FELSÕOKTATÁSI HALLGATÓK SZÁMÁRA

B/ FELSÕOKTATÁSI TANULMÁNYOKAT KEZDENI
KIVÁNÓ FIATALOK SZÁMÁRA,

akik Polgár területén állandó bejelentett lakóhellyel
rendelkeznek.

A részletes pályázati feltételek megismerhetõk a
www.emet.gov.hu weboldalon, valamint a

Polgármesteri Hivatal (régi orvosi rendelõ) fsz. 2. sz.
irodájában. 

Mindkét pályázati típusnál alapvetõ változás, hogy a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójától
kezdõdõen az Emberi Erõforrások Minisztériuma és a Támo-
gatáskezelõ a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndí-
jak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerben (a továb-
biakban: EPER-Bursa rendszer) indítja el a pályázatok
kezelését. Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a reg-
isztrációt követõen maguk rögzítik adataikat, így azokért a
továbbiakban teljes büntetõjogi felelõsséget vállalnak, ki-
nyomtatják, majd a szükséges dokumentumokkal együtt
eljuttatják a lakóhely szerint illetékes önkormányzathoz.

A pályázat beérkezési határideje:
2012. november 23. (péntek) 

Elbírálás idõpontja:
2012. december 17-ig. 

Polgár Város Önkormányzata

Pályázati felhívás

Lakossági fórum
városfejlesztés Polgáron I. ütem
ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0001  
Polgár Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt, az Észak-alföldi Operatív Program
ÉAOP-5.1.1/D "Városfejlesztés Polgáron I. ütem" c. pályázati konstrukcióban finanszírozást
nyert projekt keretében megrendezésre kerülõ lakossági fórum rendezvényre.

Ideje: 2012. november. 30 /péntek/  17.00
Helye: Vásárhelyi Pál Általános Iskola
Polgár, Zólyom u 14. 

Tóth József
Polgár Város Polgármestere

Polgár Város Önkormányzata október 23-
án délután a Római Katolikus templom
kertjébe várta az ünneplõket, az 1956-os
Forradalom és Szabadság 56. évfordulója
tiszteletére rendezett megemlékezésre. 
Az ünnep szónoka, Molnár János alpolgár-
mester beszédében a forradalom kiváltó
okairól szólt, majd méltatva a fiatalok sze-
repvállalását hangsúlyozta; a rendszer az-
tán elmosta a forradalom képét, annak irá-
nyítóit negatív szereplõként állították be.

Beszédét az alpolgármester személyes
érzéseinek ismertetésével folytatta: „Szá-
momra a legnagyobb élmény, és példa az a
páratlan összefogás, amikor az egyetemi
ifjúság jó szándékkal tüntetni ment, és perc-
rõl percre nõtt a tömeg, mert csatlakoztak
hozzájuk a munkások, Budapest népe, és

„Most az ünnep ideje van.”

Lesz tennivalónk

kart karba öltve vonultak a Bem és Petõfi
szoborhoz, majd a Parlamenthez, a rádió-
hoz. Felszabadult erõvel, tiszta lélekkel éne-
keltek, skandálták a 16 pontot, és boldogok
voltak, mert egyet akartak; szabadságot!
Ez hiányzik most napjainkban; ez az össze-
kapaszkodás! Mert méltóak vagyunk-e 56
szellemiségéhez, az ötvenhatos hõsök em-
lékéhez, ha annyiféleképpen, annyi helyen
ünnepeljük 56-ot ahány párt, ahány mozga-
lom van? Csak kapkodom a fejem, jönnek
az sms-ek, email-ek, hívnak a békemenetre
a kormány mellett, várnak a Milla tüntetésre
a kormány ellen. Én nem megyek sehova.
Mert mindennek megvan az ideje. Most az
ünnep ideje van. Én ünnepelni akarok,
emlékezni és fejet hajtani! 1956 szellemisége
nem sajátítható ki! Az mindannyiunké!
Össze kéne fogni már, József Attila szavai-
val;  ….„s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.””
Molnár János beszédét követõen a Tisza Drá-
ma és Táncszínház Néma ország címû zenés-
táncos mûsorát láthatták az érdeklõdõk. A
megemlékezés zárásaként a város egy-
házainak, civil szervezeteinek, politikai párt-
jainak képviselõi helyezték el koszorúikat. 
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Meghívó

A város képviselõ-testülete megköszönve
az eddigi tevékenységet, további jó és
eredményes munkát kívánva fogadta el a
Polgári Polgárõr Egyesület elmúlt idõ-
szakban végzett tevékenységérõl szóló be-
számolóját. Az ülés után Szabó Tibornét,
az egyesület elnökét arra kértük, röviden
értékelje a szervezet munkáját.
- Az, az igazság, hogy ez az év nehezebb
volt, mint az elõzõ, tennivalónk akad bõ-
ven.  A nyugdíjasok körében elindítottuk a

SZEM mozgalmat, ami azt jelenti, hogyha
a nyugdíjasok észlelnek valamit, akkor

azonnal telefonálnak, jelzik a problémát,
ami nagyban segítette a munkánkat, azon-
nal tudtunk jelezni a rendõrségnek. Ezúton
is köszönöm a lakosság segítségét, bízom
benne, hogy tevékenységünkkel sikerült,
sikerül elnyernünk a polgáriak bizalmát.
- A beszámolóval lezárult egy idõszak az év-
nek azonban még nincs vége, sõt hama-
rosan itt a következõ! Mit várnak a jövõtõl?
- Hogy mit várunk a jövõtõl? Mindig csak
jót. Ha csak a rosszat látnánk, akkor az a
munkánkra is hatással lenne. Mindig úgy
indulunk szolgálatba, hogy biztos, hogy
jobb lesz a jövõ, bizakodóak vagyunk, de
lesz tennivalónk, azt elõre látjuk, még több
mint az idén volt. 

FA
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Szalagavatók
A József Attila Gimnázium és Szakképzõ
Iskola értesíti a szülõket, hozzátartozókat,
hogy a szalagavató ünnepségek idõpontjai

és helyszínei a következõk:
Gimnázium: 2012. november 30. 14:00

Derkovits Kulturális Központ
Tiszaújváros

Szakiskola: 2012. december 01. 10:00
Polgár, Kiss Ernõ út 10.
(a gimnázium épülete)

Az új önkormányzati törvény hatályba lé-
pése minden települést érint. Az oktatási
intézmények átszervezése, a többcélú kis-
térségi társulások átalakulása, a járási
hivatalok kiépítése és a járóbeteg-szakel-
látás kérdései alapjaiban befolyásolják az
önkormányzatok szervezeti mûködését. A
közelmúltban Dr. Váliné Antal Mária
címzetes fõjegyzõ és Tóth József polgár-
mester a Rádió Orient mûsorában be-
szélt az önkormányzati reformok bizony-
talanságairól.

Polgár a Tisza-menti régió központi vá-
rosa, kistérségi székhelytelepülés. A város
a legjobb ipari park és a befektetõbarát
önkormányzat címeket is elnyerte. A Rá-
dió Orient mûsorában a polgármester
hangsúlyozta; a település minden mun-
kalehetõséget és jövedelmi tevékenységet
hozó vállalatot szívesen lát. Hozzátette;
emellett a helyi vállalkozásokat is kie-
melten támogatják.

Dr. Váliné Antal Mária címzetes fõjegyzõ
elmondta; az új önkormányzati törvény ha-
tályba lépése minden települést érint. Az
OrientPress Hírügynökség közigazgatási rá-
diójának vendége példaként a 2013. január
1-jétõl állami fenntartásba kerülõ alapfokú
oktatást emelte ki. „Nem tisztázott, hogy a
háromezer lakos feletti településeken mi lesz
a mûködtetõ feladata. Továbbá a feladatellá-
tás fedezete is kérdéses. A bizonytalanságok
tisztázásához önmagunk kevesek vagyunk,
módszertani útmutatót várunk a pontos
intézményi keretekrõl és finanszírozásról” –
összegezte a címzetes fõjegyzõ.

Ilyen mértékû és mélységû átalakítás
még nem volt a rendszerváltás óta –
hangsúlyozta a polgármester. Kiemelte;
a dolgok tisztázása elõtt nem lehet meg-
rajzolni az új intézményrendszert és a
polgármesteri hivatal apparátusának
nagyságát. „A költségvetés konkrét fela-

“Álmatlan éjszakákat hoz az önkormányzati
költségvetés elkészítése”

datfinanszírozási számai nélkül nem
tudunk tervezni” – emelte ki. 

A járási hivatalok megalakulásával az
okmányirodai feladatok, a gyámügyek, a
köznevelés, a menedékjog, az állategész-
ségügy és a vízügyi kérdések nagy része
elkerül az önkormányzatoktól. A közigaz-
gatási rádió mûsorában a fõjegyzõ részle-
tezte az osztott hatáskörök kialakulását. „A
hatáskörök áttelepítése nem a legszeren-
csésebben alakult. Az átadandó feladatok a
létszámmal nincsenek teljesen összhang-
ban” – jelentette ki. A címzetes fõjegyzõ fá-
jó pontként az építésigazgatást emelte ki.
„Az elsõfokú ügyeknél célszerû lenne az
állampolgárhoz minél közelebb maradni” –
tette hozzá. 

Tóth József jó célként írta le a járási rend-
szert. A polgármester a kistelepüléseket
azonban a többletterhektõl és a csökkenõ
ügyintézési színvonaltól féltette. „Az állam
bizonyos hatásköröket magához vont. Ezt
azonban úgy kellene véghezvinnie, hogy a
feladatellátások a településen marad-
janak, hogy az ügyintézõk személye ne
változzon” – emelte ki. Hozzátette: Polgár
városa a fejlesztési elképzelésekben is az
új rendszer intézményi hálózatának
kiépítését tartja szem elõtt.

A Rádió Orient vendégei a többcélú kistér-
ségi társulások kérdéses jövõjérõl is szót
ejtettek. Dr. Váliné Antal Mária a január 1-
jétõl megszûnõ munkaszervezet következ-
ményeit firtatta. „A munkaviszonyok meg-
szûnése és a feladatok átvétele nem tisztá-

zott, a megoldásra nincs jogi szabályozás.
Ez nagy problémákat jelent a következõ évi
költségvetés tervezésekor” – hangsúlyozta.

„A bizonytalanság miatt a költségvetési
koncepcióban nem tudjuk meghatározni
a kiadási és a bevételi oldalt” – emelte ki
Tóth József a legnagyobb gondot. A
polgármester elmondta; az elmenõ
feladatok viszik magukkal a finanszí-
rozást segítõ pénzt. A lakosság azonban
nem terhelhetõ további helyi adók kive-
tésével. Így nagyon nehéz, sok álmatlan
éjszakát okozó folyamat lesz a költség-
vetés elkészítése” – zárta szavait.

A fent idézett részletek két hónapja az
OrientPress Hírügynökség közigazgatási
rádiójában hangzottak el. A PolgárTárs ar-
ról kérdezte Dr. Váliné Antal Mária fõjegy-
zõt, hogy a rádióban említett témák kapcsán
csökkentek-e a bizonytalanságok, illetve
megszülettek-e már azok a rendelkezések,
szabályozások, törvények, amelyekkel ezek
az aggodalmak végleg eloszlathatók?
- Sajnos, a mai napig nem alkották meg
azokat a jogszabályokat, melyek meghatá-
roznák a további konkrét tennivalónkat.
Jogszabály-tervezeteket már láthatunk, de
ezek még változhatnak. A többcélú kistér-
ségi társulásban már egyértelmû, hogy a
munkaszervezet feladatait a polgármesteri
hivatal fogja ellátni január 1-jétõl, ehhez a
részletfeladatok meghatározása folyamat-
ban van. Nem vagyunk türelmetlenek, de
az idõ nagyon gyorsan szalad, és szeret-
nénk már tervezni a 2013. évet.

2012. 10. 05-én került megrendezésre
iskolánk hagyományához híven a kilen-
cedikesek befogadásának, JAGSZI-s
taggá fogadásának napja. A 10. évfolyam
tanulói az osztályfõnökök irányításával
szervezték, bonyolították le a tréfás ren-
dezvényt, mely az egészséges életmód
jegyében zajlott. A kilencedikesek elõze-
tes feladatokban készítettek tablót a he-
lyes táplálkozásról, a hulladék újrahasz-
nosítása jelszóval PET palackból malac-
persely készült. A mókázás, zene, vidám-
ság végig kísérte a rendezvényt. Készült
szobor zöldségekbõl és ruha újságpapír-
ból. A feladatok kellékei gyümölcsök, ré-
pa és szõlõszemek voltak. Az osztályfõ-
nökök gyümölcssalátát készítettek, ami

az osztályuk értékelésében nagy szerepet
játszott. A vetélkedõt a 9. V osztály nyer-
te a mûsorukkal, a játékokhoz valló hoz-
záállásukkal, az osztályfõnök aktív köz-
remûködésével.

Csibeavató
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Interjút készítettem, Vidéki Viviennel, egy
kilencedik osztályos tanulóval, "csibével" a
csibeavatóról.
Hogy érezted magad a csibeavatón?
Nagyon jól. Szerintem nagyon jó dolog a csi-
beavató, mivel jobban megismerhetjük az osz-
tálytársainkat, összehoz bennünket, és nagyon
jókat nevetünk, szórakozunk egymással.
Melyik feladat tetszett a legjobban, illetve
melyiket nem csináltad volna meg?
Bekötött szemmel kellett a fiúkat kirúzsozni.
Ez a feladat volt a kedvencem, nagyon sokat
nevettem rajta, és azt is élveztem, ahogy a fiúk
"nyávognak" sminkelés közben. Az almás-
tésztás feladatot nem szívesen csináltam volna
meg, mert mindenütt lisztes lettem volna.
Te melyik feladatot kaptad?

Gonoszkodás a csibékkel

Nekem az Opda Gangnam Style-ra kellett
táncolnom. 
Féltél a csibeavatótól?
Nem igazán. Úgy gondoltam, ez egy jó alka-
lom arra, hogy jobban megismerjem a töb-
bieket, és hogy egy jót szórakozzak.
Téged ugrattak-e a tízedikesek a csibe-

avató elõtti napokban? Ha igen, mit kel-
lett csinálnod?
Igen, kaptam feladatot tõlük. Elég vicces
volt. Vonalzóval ki kellett mérnem 2 cm-nyi
füvet, és ollóval "fûnyíróztam". 
Mi a véleményed a csibék ruhájáról?
Hát elég kényelmetlen volt. Hordtam rendsz-
eresen, mert azt mondták a tízedikesek, hogy
akin nem lesz rajta, az büntetést fog kapni. A
csibeavatón kiderült, hogy aki nem hordta,
az sem kapott plusz feladatot.
Megkönnyebbültél miután vége lett?
Igen. Az volt a legjobb az egészben, hogy
nem kellett a zsákot hordanom.
Jövõre te fogsz "gonoszkodni" a csibékkel?
Biztosan, ez így van rendjén.

Antal Alexandra, 10. A

Szrogh Károlyné Dr.
Galik Erzsébet, a Fõnix
Patika vezetõje érdemel-
te ki 2012-ben az Év
Gyógyszerésze kitüntetõ
címet. Egy négy fõbõl ál-
ló szakmai bírálóbizott-
ság titkos szavazással,
számos pályamunka kö-

zül választotta ki az elsõ három helyezettet,
az elismeréseket az október 13-án, Siófokon
rendezett Magángyógyszerészek Országos
Kongresszusán adták át. Az Év Gyógyszeré-
sze címre, egy erre a célra létrehozott Inter-
netes honlapon keresztül, egy nyolc téma-
körbõl álló tanulmány elkészítésével lehetett
pályázni. 
- Nyolcezer karakter állt rendelkezésemre,
hogy ismertessem a patikánk tevékenységét,
én mind a nyolc kérdésre válaszoltam és
igyekeztem bemutatni azt a munkát, amit
Polgáron a rendelõintézeti gyógyszertárban
másfél éve, Polgáron pedig immár 20 éve
végzünk – mondja a tanulmányról Szrogh
Károlyné.  – A pályamunka elsõsorban a gyó-
gyszerészi gondozás témakörét öleli fel
kezdve attól, hogy milyen vizsgálatokat ho-
gyan végzünk, milyen gyakorisággal, a gyó-
gyszerészi tevékenységet, a generikus prog-
ramban való részvételt és minden olyan
gyakorlati dolgot, ami a mindennapi életünk-
ben meghatározó a patika mûködtetése
szempontjából. 
A benyújtott, sorszámozott pályamunkákat
egy szakmai zsûri bírálta el melynek tagjai a
Dr. Mikola Bálint a Magángyógyszerészek
Országos Szövetségének elnöke, Dr. Szabó
Sándor a Magyar Gyógyszerészi Kamara
tiszteletbeli elnöke, Dr. Samu Antal a Gyógy-
szerészi Gondozás Szakmai Bizottságának

Az Év Gyógyszerésze
az elnöke és Dr. Vincze Zoltán professzor, a
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság
elnöke volt. 
- Amikor a meghívót megkapta, közölték
Önnel, hogy nyert?
- Csak annyit tudtam, hogy az elsõ három
helyezésben benne vagyok. Titkon azért re-
ménykedtem, de mivel elég sok gyógyszertár
csatlakozott a gyógyszerészi gondozáshoz
így nyilván sok pályamunka érkezhetett be és
csak titkon gondolhat rá az ember, hogy
megnyeri. De amikor kimondták a nevemet,
nagyon boldog voltam. Külön öröm ez a díj,
négyes ünnep, hiszen 35 éve annak, hogy
elvégeztem az egyetemet, 20 éve vagyunk
Polgáron, öt éve lettünk az Év Patikája és
most elnyertem az Év Gyógyszerésze címet.
- Ezzel a címmel, jól gondolom, hogy a
csúcsra ért? Akkor ideje egy kicsit pi-
henni!
- Igen, az én szakmai karrieremnek ez a csú-
csa, de nem lehet megállni, hanem folyama-
tosan dolgozni kell. Azért vagyunk, hogy a
betegeket szolgáljuk. Mindent megteszünk
azért, hogy a hozzánk fordulók megelégedve
távozzanak a patikából és legközelebb is min-
ket válasszanak. Ennek érdekében elég sok
olyan programot szervezünk, ami túlmutat
azon, hogy a beteg csak megkapja a gyógy-
szerét. Ide tartozik például a gyógyszerészi
gondozás, aminek keretében már az egysz-
erû vérnyomás és vércukorszint, illetve
koleszterinszint mérésen túl légzéskapaci-
tást, oxigén saturációt, húgysavszintet és
állapot felmérést tudunk végezni a gyógysze-
részi gondozás protokolljainak megfelelõen,
illetve most indul a gyógyszerészi gondozás-
nak egy új területe, a geriátria, amihez szin-
tén szeretnénk csatlakozni (Geriátria: az
idõskori betegségekkel, az idõskori gondo-

zással foglalkozó tudomány, megelõzõ, gyó-
gyító és rehabilitáló idõsorvoslás). 
- Nem elég ennyi feladat? Miért vállal,
vállalnak be újabbat és újabbat? 
- Ma Magyarországon az egészségkultúra az
egészségnevelés nagyon gyenge lábakon áll.
Minden, ami az egészségneveléssel összefüg-
gésben van, ami a lakosság egészség-komfort
érzését javítani tudja, azért minden egész-
ségügyben dolgozó embernek kötelessége
tenni. És ha van egy lehetõségünk, hogy
szervezett formában ehhez hozzá tudunk já-
rulni, akkor nekünk ezt támogatnunk kell,
csatlakoznunk kell a kezdeményezésekhez.
Ha egy szûrés során, csak egy beteget talá-
lunk - aki nem tudta, hogy beteg - és azt
orvoshoz irányítjuk, akkor már megérte az
összes befektetés, mert azt az egy embert
még idõben meg tudjuk menteni.
- A család és a kollektíva hogyan fogadta
az elismerést? 
- Nagyon örültek neki és nagyon meghatód-
tam, amikor megtudtam, hogy a férjem felad-
va aznapi teendõit eljött a díszünnepségre. Az
elmúlt évek sikereiben nagy szerepe van lány-
omnak Dr. Szrogh Viviennek, aki szintén gyó-
gyszerész. Az egyetem elvégzése óta együtt
dolgozunk a családi vállalkozásunkban.  Az Õ
fiatalos lendülete, szemlélete nagymértékben
hozzájárult a sikerünkhöz. Én úgy gondolom,
hogy ezzel a díjjal nem csak az én, hanem a
mi kis csapatunk munkáját is értékelte a
zsûri, hiszen egyedül nem tudtam volna ered-
ményeket elérni. Köszönöm a kolléganõim-
nek azt az áldozatos munkát, amit nap, mint
nap a tára asztal mellett végeznek és
köszönöm, hogy magukévá tették azt a szem-
léletet, hogy nem csak a betegséggel, hanem
az egész emberrel kell törõdni.

FA
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Haladni csak bátran, stratégiával lehet
A Polgári Takarékszövetkezet idén ün-
nepli megalakulásának 40. évfordulóját.
A város egyik legnagyobb foglalkozta-
tóját a képviselõ-testület az 1848-49-es
Forradalom és Szabadságharc tiszteleté-
re rendezett városi díszünnepségen PRO-
URBE kitüntetésben részesítette. Az
elmúlt négy évtized a folyamatos fejlõdés-
rõl, állandó változásról szólt, mely ered-
ményeként mára egy stabil lábakon álló,
ügyfélbarát pénzintézetté vált a Polgári
Takarékszövetkezet. A kezdetekrõl, múl-
tról, jelenrõl és kicsit a jövõrõl, a takarék
alapítója, megálmodója, Béke Lászlóné
elnök-ügyvezetõ beszélt a PolgárTársnak.  
Béke Lászlóné 1967-ben került Polgárra. A
szövetkezeti mozgalomban a Polgári
ÁFÉSZ-nél kezdte pályafutását. Ügyvezetõ,
késõbb munkaügyi elõadó lett. Két év el-
teltével az OTP-be jelentkezett, ahol ta-
pasztalatot szerzett a pénzintézeti szolgálta-
tások terén. Akkor merült fel benne a gon-
dolat,  ha léteznek szövetkezeti formában
mûködõ pénzintézetek,  miért ne lehetne
egyet Polgáron is létrehozni. A gondolatot
tettek követték, a MESZÖV elnökéhez for-
dult jelezve; szeretne továbbtanulni egy
késõbbi szövetkezet megalakításának
céljából. Mindkét kérésére igent mondtak. 
- Szeptember elsejével kezdtem hozzá a
takarék szervezéséhez és november máso-

dikán a kultúrházban 503 taggal, 120.400
forint részjeggyel megalakult a takarékszö-
vetkezet. Az elsõ elnökünk Nyikon Dezsõné
Gizike volt, akivel a mai napig is jó kapcso-
latban vagyunk. Hárman kezdtünk el dol-
gozni, Õ volt az elnök, én a fõkönyvelõ és
Mézes Lászlóné a pénztáros. Példátlan volt,
hogy az elsõ évet, ami még nem volt teljes
év, már nyereséggel zártuk. Igaz, mind-
össze 9444 forinttal, de eredmény volt. Jó
néhány évnek kellett addig eltelnie, míg a
takaréknak több ügyfele lett, mint a helyi
OTP-nek. Ez a negyven év hatalmas
fejlõdési lehetõségeket nyújtott, kezdetben
a takarék csak vidéken létezhetett. Tör-
vényben volt megtiltva, hogy városokban,
megyeszékhelyeken fiókot nyissunk. Ami-
kor elõször lehetõség nyílt rá, a ’80-as évek
után, azonnal nyitottunk egy fiókot Debre-
cenben. 1990 után, amikor a pénzintézeti,
késõbb a hitelintézeti törvény megjelent,
mindenki a sajátosságának megfelelõ jog-
szabály szerint dolgozhatott és akkortól a
takarékszövetkezet szolgáltatásai is kezd-
tek bõvülni, kiszélesedni. Tõkegyûjtési kö-
telezettség lett elõírva, amirõl korábban szó
sem volt. 91-óta a Polgári Takarékszövet-
kezet több mint kétmilliárd forint saját tõ-
két gyûjtött össze. Ez azt jelenti, hogy na-
gyon megfogtuk a pénzt és nyereségesen
gazdálkodtunk a legjobb gazda módjára.
Büszke vagyok rá, hogy a jelen gazdasági
helyzetben sem folyamodtunk ahhoz, hogy
embereket utcára tegyünk, mindig próbál-
tuk a gondjaikat orvosolni és megoldani.  A
Polgári Takarékszövetkezet stratégiája az,
hogy a helyben élõ embereket a legteljesebb
színvonalon szolgálja ki, illetve hogy az
igényüknek megfelelõen nyújtson nekik
szolgáltatást.
- Hol tartanak ma az úton? 
- A létszámunk is mutatja, hogy a Polgári
Takarékszövetkezet kiteljesedett, már 21
egysége van pénzintézetünknek, ami négy
megyére, a fõvárosra terjed ki és három
megyeszékhelyen, Debrecenben, Nyíregy-
házán és Miskolcon vagyunk jelen. Buda-
pest környékén szintén három egységünk

van. Nagyon jó kollektívánk és nagyon jó
testületeink - igazgatóság, felügyelõ bizott-
ság – vannak, minden feltétel biztosított a
mûködéshez, nagyon korszerû informati-
kai rendszerrel rendelkezünk, dolgozóink
folyamatos képzéseken vesznek részt. Sze-
retnénk, ha minden ügyfél azt érezné, hogy
számunkra fontosak, dolgozóink szem-
lélete ennek megfelelõ. 
- A gazdasági recesszió hogyan érintette
a szövetkezetet?
- A válságban a sarat legjobban a takarék-
szövetkezetek állták, hisz a válság ideje alatt
is hiteleztünk, betétet gyûjtöttünk, a nagy
bankok meg csak betétet gyûjtöttek és kivit-
ték az anyacégekhez. Ez annyit jelent, hogy
nem a kockázatvállalástól féltünk, hanem
tudtuk, hol a helyünk. Tudtuk, hogy mi csak
a kis- és középvállalkozókat és a lakosságot
finanszírozhatjuk. Magyar pénzintézet va-
gyunk, nincs külföldi tulajdonosunk és sem-
miféle külföldi befektetésünk, semmi sem
ösztönöz minket arra, hogy külföldi papíro-
kat vásároljunk és esetleg veszteség érjen
bennünket. 
- Rengeteg bank van ma hazánkban és
mindenféle kedvezménnyel igyekeznek
megnyerni maguknak az ügyfelet. Eb-
ben a kiélezett versenyben hogy lehet
talpon maradni?
- A verseny mindig is kiélezett volt, sõt még
a takarékszövetkezetek között is, hiszen
vannak települések, ahol több takarék is
mûködik. A versenynek egyféleképpen le-
het megfelelni; az ügyfelet mindig korrekt
módon kell tájékoztatni, az ügyfélnek min-
dig olyan felvilágosítást kell adni, hogy biz-
tonságban érezze a pénzét. A jelen gazda-
sági helyzetben és a kamatkondíciókat is-
merve, nem látom, hogy bármelyik keres-
kedelmi bank konkurense lenne egy taka-
rékszövetkezetnek. Szerencsére a polgári
takarék tõkével és eredményben is stabil,
társadalmi beágyazódottsága, tagsága, dol-
gozóinak a képzettsége annyira megerõ-
södött, hogy ezer szállal kötõdik az itt élõ
lakossághoz. 
- Nem maradt más hátra, mint a
születésnapi jókívánságok!
- Az intézmény születésnapján azt kívá-
nom, hogy nagyon, nagyon sok születés-
napot éljen még meg a Polgári Takarék-
szövetkezet és az elkövetkezendõ 40 évben
is hasonló gazdái, hasonló ügyfelei, hason-
ló dolgozói legyenek. Ehhez mindenkinek
nagyon jó egészséget, kitartást, bátorságot
kívánok és azt, hogy elérhetõ stratégiát cé-
lozzanak meg és érjenek el. Mert ha bátor-
ság nincs, ami a stratégiát segítené, akkor
kevésbé lehet eredményesen dolgozni.  

FA

A novellaíró pályázat
eredménye

A polgári Városi Könyvtár és Irodalmi
Mûhelye 2012 augusztusában novellaíró
pályázatot hirdetett "Polgár régen, egy-
kor és ma" címmel. A beérkezett mun-
kák között voltak szívmelengetõ történe-
tek és mosolyfakasztó emlékek egyaránt.
A zsûri döntése alapján a következõ
eredmények születtek:
Holtversenyben I. helyezést ért el:
- Gyovai Józsefné, aki "bevándorlóként"
is aktív tagjává vált városunk kulturális
életének, valamint,
- Murvai Józsefné, aki tõsgyökeres pol-
gáriként, szívén viseli kis közösségünk
sorsát.
Különdíjban részesült Bihari Enikõ, aki
az erdélyi Szovátáról írta meg nekünk
megható történetét.
Az elismerõ díjakat és okleveleket Radics
Zoltánné intézményvezetõ, illetve
(Herbák István távollétében) Répásiné
Kozma Lenke, az Irodalmi Mûhely tagja
adta át a nyertes pályázóknak 2012. ok-
tóber 6-án, az Országos Könyvtári
Napok programsorozat keretében.

Nyikon Dezsõné, Béke Lászlóné és
Mézes Lászlóné a kezdetekkor
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Könyvtárak az aktív idõsödésért
Az Európai Unió „Az aktív idõsödés és
a nemzedékek közötti szolidaritás
európai éve 2012” eseményeihez kapc-
solódott az idei év Összefogás program-
sorozata. Október elsõ hetében, az
Országos Könyvtári Napokon, immár
hatodik éve változatos programokkal vár-
ják meglévõ és leendõ olvasóikat a
könyvtárak országszerte.
Könyvtárunk ez évben, a biztonság, a tár-
sas élet, és a mozgás témaköreit válasz-
totta rendezvénysorozatának alapjául.
Október 5-én a Biztonságos idõskor
érdekében, Ferenczi István városunk ser-
iffje, és Monoki Viktor õrsparancsnok
látta el hasznos tanácsokkal a hallgatósá-
got. A „Múlt-kor” címû társasági
eseménynek október 6-án, a Vásárhelyi
Pál Általános Iskola adott helyt. Egy
kvízvetélkedõvel egybekötött, kellemes
teadélutánon idézhették fel vendégeink, a
régmúlt idõk dalait, filmjeit, eseményeit.
A vidám asztaltársaságok együttmûködve,
közösen döntöttek a helyes válaszokról.
Egy-egy kvízblokk között, a Tisza Dráma
és Táncszínház táncosai kápráztatták el a
közönséget. Látványos elõadásaik betét-
dalait Radics Krisztián, és Derzsényi
Dénes énekelte. Az eredmények
összesítésére várva, jól ismert slágerekre
hívták táncba a vendégeket. Ren-
dezvénysorozatunk a mozgás, és egész-
ségmegõrzés jegyében zárult a Könyves

Vasárnapon. A délután zenés testéb-
resztéssel kezdõdött Gerák Pálnéval.
Erika, naponta ismételhetõ, egyszerû
mozdulatsorokkal ismertette meg a
résztvevõket testük, lelkük karbantartása
érdekében. Majd Sándori-Nagy Jenõné
Judit tanította meg a 3-1-2 meridiántorna
alapjait, ami szorosan kapcsolódik a kínai
orvoslás eszközeihez. Rendszeres alka-
lmazásával leküzdhetõk a betegségek és
segít a természetes vitalitás fen-
ntartásában. A jó hangulat mellett, min-
denki elmondhatta, hogy tett, a
Mozgással az egészségért!
A vasárnapi rendkívüli nyitva tartás alatt,

díjmentes beiratkozási-, és internet hoz-
záférési lehetõséget biztosítottunk a
lakosság számára, továbbá az elmúlt
évekhez hasonlóan a könyvtári hét, a
megbocsátás hete is volt egyben. A
késedelmes dokumentumokat térítés-
mentesen hozhatták vissza olvasóink.
Reméljük ez a hét is hozzájárult ahhoz,
hogy a könyvtárunk által kínált szolgál-
tatásokat minél többen igénybe vegyék, és
vonzóbbá váljon a könyvtári pro-
gramokon való részvétel.

Ferenczné Fajta Mária
könyvtáros

Õszi etûd
Az Ady Endre Mûvelõdési Központ
2012. szeptember 29-én kirándulást
szervezett Szentendrére. 
Az idõjárás kellemes, kora õszi napsütés-
sel kényeztette kis csapatunkat. Megér-
kezve, elsõ programunk a Skanzen meg-
tekintése volt. A délelõtt folyamán C. Tóth
János, történész idegenvezetésével bejár-
tuk a Szabadtéri Néprajzi Múzeum nyolc
tájegységét. Sokunk számára újdonság
volt a két éve átadott Észak-magyarorszá-
gi falukomplexum, amely a 19-20. század
paraszti kultúráját, elsõsorban építészetét
és lakáskultúráját mutatja be. Menet
közben megkóstoltuk a pékmûhely kis
boltjában a helyi mester által készített
édes és sós süteményeket, bekukkantot-
tunk egy-egy régi mesterég mûhelyébe,
próbálhattunk népi játékokat. A házaknál
kínáltak mézet, gyógyteát, régi recepteket

és sok szórakoztató programot, amikhez
egy teljes nap is kevés lett volna.  
Akik kedvet éreztek rá, felülhettek a kor-
hû, 1930-as években gyártott Skanzen
vonatra is, amely végigzakatolt a kiállítás
egész területén. Öt megállójával biztosí-
totta, hogy ki ne maradjon egyetlen látni-
való sem. Kiadós sétánk után tovább in-

dultunk a festõi kisvárosba. Egy hangula-
tos pince-vendéglõben, ebédünkre vára-
kozva, idegenvezetõnk számos történel-
mi, etimológiai és földrajzi érdekességgel
szolgált számunkra Szentendrét illetõen.
Belvárosi sétánk során, kis, sikátoros ut-
cákon keresztül jutottunk fel a Keresztelõ
Szent János-plébániatemplomhoz, ahon-
nan páratlan kilátásban volt részünk. A
szabadprogram ideje alatt bárki kedvére
válogathatott a számtalan mûvészeti mú-
zeum, a hangulatos séták és a remek ká-
vézók között. Az utca forgatagát a kira-
kodók által kínált kézmûves termékek lát-
ványa, illata; mûvészek festményei, és ze-
nei elõadások színesítették. 
A hazafelé vezetõ úton felszabadultan
zsongtunk az élményektõl és kellemesen
elfáradva búcsúztunk Szentendrétõl.

Péterné Kiss Petronella, szervezõ
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Immáron második ízben rendeztük meg
a rendhagyó szülõi értekezletünket. Ezt
a délutánt a szabadban tölthettük.
Hangulatát a kerti pavilon és a zsíros
kenyér adta. A gyerekekkel retekcsírát
készítettünk, kiskertünkbõl paprikát,
paradicsomot szedtünk, mellyel
gazdagítottuk a zsíros kenyér falatkákat.
Játékos formában, oldott légkörben
ismerkedhettünk meg az új szülõi
közösséggel. A kötetlen beszélgetés
nagyobb lehetõséget adott egymás
megismerésére. Szülõi érdeklõdésnek
megfelelõen választott témák hangzottak
el (Szocializáció – Beszoktatás tapaszta-
latai – Anyanyelvi nevelés).
Néhány szülõi vélemény az est végén:

„Isten tartsa meg a szokásunkat!”,
„Ilyen finomat még nem ettem!”
(Hogyan kell csírát csinálni?)

A Móra úti óvoda nevelõközössége
nevében
Dr. Baranya Györgyné kijelölt képviselõ

„Zsíros kenyér party”
a Móra úti óvodában

Emberek, gépek, programok
A végéhez közeledik a Startmunka min-
taprogram, melynek keretében 2012-
ben közel 200 fõ foglalkoztatását sik-
erült megvalósítani. A program gépek
beszerzését is tartalmazta, ezeket
közbeszerzés útján a nyáron sikerült
megvásárolni. Hágen József a Város-
gondnokság vezetõje úgy értékeli; a
gépek segítségével a város bel- és kül-
területein eredményes és hatékony
tereprendezési, felújítási és karban-
tartási munkákat sikerült megvalósí-
tani. 
- A program belterületi rendezésére
vonatkozó része november 30-ával zárul,
míg a külterületi december 31-ével ér
véget. A program keretében tervezett gép-
beszerzés egy kicsit megcsúszott, a köz-
beszerzés miatt az eszközök néhány hó-
nappal késõbb, csak júliusban illetve
augusztusban érkeztek meg. A belterületi
programban egy használt, JCB munkagé-
pet vásároltunk, ami nagyban segítette az
utak karbantartását. Elsõsorban padka-
rendezést végeztünk vele, az árokmed-
ernek és az árokpartoknak a tisztítása,
takarítása kézimunkával folyt. A külte-
rületi programon belül egy MTZ traktort
illetve egy vontatható grédert vásároltunk,
amivel a külterületi földutak karban-
tartását, a padkákat úgy tudjuk rendezni,
hogy azok közlekedésre alkalmasak
legyenek mind a mezõgazdasági vállalko-
zók, mind a személykocsival közlekedõk

számára. Ez folyamatos munka, hiszen év
közben, idõjárástól függõen is használód-
nak ezek az utak. Nagyobb értéket kép-
viselt még a beszerzésnél a 15 motoros
fûkasza, ezekkel elsõsorban az árokpar-
tot, árkokat takarítják, ezek nagyon hasz-
nos és praktikus gépek számunkra. 
- Még nincs vége a programnak, de az

eddigieket hogyan értékelné? 
- Egy újonnan indult programról van szó,
de a tapasztalatom az, hogy sikeres, hiszen
nagy létszámú embert foglalkoztatunk
Polgáron, akiknek ezáltal munkabért tu-
dunk fizetni. A programnak köszönhetõen
olyan munkákat és olyan helyeken tudunk
elvégezni, amelyeket mi, a Városüzemel-
tetés nem tudtunk volna felvállalni, így
mennyiségileg és minõségileg is több fel-
adatot tudtunk jobb színvonalon elvégezni. 
- Leesett az elsõ hó, igaz még nem ma-
radt meg, viszont aktuálissá tette a kér-
dést, felkészülten várják a havazást?
- Mindig bízunk abban, hogy a hóesés
hozzánk fog a legkésõbb megérkezni.
Minden év november 1-jétõl, március 31-
ig a téli fenntartási, üzemelési tervünk
alapján ügyeleti rendszert mûködtetünk.
Ez azt jelenti, hogy heti bontásban ügyele-
tes lát el szolgálatot, és amennyiben szük-
séges, akkor a riadólánc alapján riasztja a
dolgozókat. Jó néhány éve vásároltunk egy
komplex gépjármûvet, ami alkalmas ara,
hogy a hóeltakarítást, szórást elvégezze. Ez
elégségesnek bizonyult, hiszen felszerel-
hetõ hótolóval, sószóró van rajta, de ha
rendkívüli a helyzet, úgy a közútkezelõ
segítségét is szoktuk kérni. Úgy érzem
mind a gépparkot, mind a humán erõfor-
rást tekintve az idén is felkészültünk arra,
hogy a feladatot jó színvonalon el tudjuk
látni. 

Munkában a fûkasza
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„Nyitogató, betekintõ, bulizó”
rendezvény a Bessenyei úti óvodában

2012. október 3-5-ig betekinthettek óvo-
dánk életébe, részt vehettek tevékenysé-
geinkben az érdeklõdõ szülõk. Azok
számára is biztosítottuk a lehetõséget,
akik még csak érdeklõdtek, ismerkedtek
az óvodai, bölcsõdei élettel. Öröm volt
nézni, ahogyan a szülõk és a gyerekek ak-
tívan kiveszik részüket a csoportok nyúj-
totta lehetõségekbõl, hiszen változato-
sabbnál változatosabb tevékenységek kö-
zül választhattak a résztvevõk. A csopor-
tok által nyújtott „gyümölcs-parádé”, a
„TÖK-ÉLETES” nap, a lecsófõzés, a
must-készítés, az alma projekt mind-
mind élményben gazdag napot varázsolt
számukra. Csütörtökön az egészséges

életmód jegyében „családi tornán” vehet-
tek részt az érdeklõdõk. A közös beme-
legítés után a gyerekek legnagyobb örö-
mére az anyukák versengése következett,

majd a gyerekek is sorra kerültek. A sza-
badjáték volt a nap fénypontja, amikor ki-
próbálhatták az új játékokat a gyerkõcök.
Ezt a programot az elõzõ évben nyert
pályázat folytatásaként és egy jó hagy-
omány fenntartásaként szerveztük és ren-
deztük meg. A harmadik napon az óvó-
nõk által alakult Kacagó bábcsoport
elõadta a „Kiskondás” címû mesedarabot.
Az elõadás nagy sikert aratott az óvodá-
sok és a vendégek körében. A nagy érdek-
lõdésre való tekintettel úgy gondoljuk,
folytatjuk ezt a hagyományt.

Baráth Zoltánné
intézményvezetõ helyettes

Lapzártánk idõpontjában a Polgári
VSE csapata a tabella hatodik helyén
áll, a legutóbbi mérkõzéseken egy
vereséget, egy döntetlent és három
gyõzelmet könyvelhetett el a csapat.
Ezek eredményei: 
Nyíradony – Polgár 2–1 (1–0) Gól:
Kurucz G. Jók: Szajevics P., Bene L.,
Kurucz G., Tisza S. Ifi: 10–1.
Polgári VSE – Józsa SE 4–0 (2–0)
Gól: Szajevics P. (2), Polonkai L.,
Kurucz G. Jók: mindenki, Ifi: 4–6.
Monostorpályi SE – Polgári VSE 2–2
(0–1) Gól: Antal J., Kurucz G. Jók:
Nagy L., Pethe G., Bene L., Szajevics
P., Pásztor Cs.  Ifi: 3-0.
Polgári VSE – Szövetkezetek SE
Hajdúdorog 4–2 (3–0) Gól: Polonkai
L. (2), Kurucz G., Pethe G., Jók:
Pásztor Cs., Bakos T., Pethe G.,
Polonkai L. Szajevics P. Ifi: 1-3.
Polgári VSE – Hajdúnánás FK 2–1
(1–0) Gól: Antal J., Szajevics P. Jók:
mindenki. Ifi: 1-2.

– Ezekkel a gyõzelmekkel a felnõtt
együttes a tabella felsõházához zárkó-
zott fel, reméljük megtartva a pozíciót az
õszi idény végére is. Utánpótlás csapata-
ink sajnos az eredményeket illetõen nem
vitézkednek hasonlóan. Ifjúsági csapa-
tunk sajnos meggyengülve és megfogyat-
kozva a félidei eredmények ellenére
elveszítette legutóbbi mérkõzéseit –
mondta Mészáros László a Polgári
Sport Egyesület elnöke.

Az õszi fordulóban még
három mérkõzés vár a hazaiakra: 

2012. november 11. vasárnap 13:30
Téglási VSE – Polgári VSE

2012. november 17. szombat 13:00
Polgári VSE – DEAC II.

2012. november 24. szombat 13:00
Berettyóújfalui SE – Polgári VSE

Végre hazai sikerek A PolgárTárs újságban
megjelenõ hirdetések díjai

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

grafikai tervezés 1.000 Ft + Áfa

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

grafikai tervezés 2.000 Ft + Áfa

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

grafikai tervezés 4.000 Ft + Áfa

255 x 185 mm (1/1 oldal)
40.000 Ft + Áfa

grafikai tervezés6.000 Ft + Áfa

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

grafikai tervezés 2.000 Ft + Áfa

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

grafikai tervezés 4.000 Ft + Áfa

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

grafikai tervezés 8.000 Ft + Áfa

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

grafikai tervezés 10.000 Ft + Áfa

Reklámriport 30.000 Ft + Áfa
Apróhirdetés (25 szóig)

250 Ft/db + Áfa

A hirdetések a
polgartarshavilap@gmail.com
e-mail címre is feladhatóak.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ELEK ISTVÁN
(1951-2012) búcsúztatásán 2012. szeptember 24-én

megjelentek és mély gyászunkban részvéttel osztoztak.

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

Lapzárta: minden hónap 1-jén.

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

Köszöntöm Polgár Város
Lakóit! Hatóságunknál az
elmúlt hónapokban az aláb-
bi bûncselekmények elköve-
tése miatt indult büntetõel-
járás, a felsorolás természe-
tesen nem teljes.

� Nyomozást folytat hatóságunk isme-
retlen tettes ellen, aki 2012. október 21-
én 19 és 23 óra közötti idõben ajtóbe-
feszítés módszerével behatolt B. Krisztián
polgári lakásába ahonnan szórakoztató
elektronikai felszerelést tulajdonított el
kb. 1,5 millió Ft értékben. A nyomozás
során megállapítást nyert, hogy a bûncse-
lekmény elkövetésével megalapozottan
gyanúsítható R. Tamás, J. Richárd pol-
gári és T. József körömi lakos. R. Tamás
lakásán az eltulajdonított értékek nagy
része feltalálásra és lefoglalásra került.

� Szintén nyomozást folytat hatóságunk
ismeretlen tettes és társa ellen, akik 2012.
október 18-án az éjszakai órákban szin-
tén ajtókifeszítés módszerével behatoltak
Z. Zoltán polgári terményraktárába,
ahonnan jelentõs mennyiségû szemes ku-
koricát tulajdonítottak el. A helyszínre ér-
kezõ rendõrjárõr azonban az elkövetõket
elfogta, akik a bûncselekmény elkövetését
elismerték. 

� Garázdaság vétség miatt folytat ható-
ságunk büntetõeljárást H. Ernõ polgári
lakos ellen, aki 2012. október 06. és 09-
én a Polgár Bessenyei úti óvodában tettleg
bántalmazta volt élettársát B. Jánosné
szintén polgári lakost, aki a bántalmazás
során nyolc napon belül gyógyuló könnyû
sérülést szenvedett. 

� Szintén garázdaság vétség megalapo-
zott gyanúja miatt folytat hatóságunk
büntetõeljárást N. Bence hejõkürti lakos
ellen, aki 2012. október 09-én a délutáni
órákban tettleg bántalmazta a József
Attila Gimnázium elõtt E. Erik tiszaújvá-
rosi lakost, aki a bántalmazás következ-

Kék hírek
tében nyolc napon belül gyógyuló könnyû
sérülést szenvedett. 

� A Btk. 180. § (1.) bek-be ütközõ -
sértett közmegbízatásának teljesítésével
összefüggõ becsületsértés - vétség mega-
lapozott gyanúja miatt folytat hatóságunk
büntetõ eljárást R. Attiláné és T. Olga
polgári lakosok ellen, akik 2012. szep-
tember 29-én a Polgár Bessenyei úton
jogszerûen intézkedõ rendõrjárõr tagjai
ellen a becsület csorbítására alkalmas
kifejezéseket használtak.

� Közveszély okozás bûntett kísérletének
megalapozott gyanúja miatt folytat ható-
ságunk büntetõeljárást K. István Tisza-
gyulaháza, Petõfi út 6. sz. alatti lakos
ellen, aki 2012. október 24-én a reggeli
órákban egy gumislagon keresztül a föld-
gázt a lakásába vezette, majd azt begyúj-
totta, melynek következtében a lakásban
robbanás és azt követõen tûz keletkezett.
A tüzet a Tiszaújvárosi Önkormányzati
Tûzoltóság oltotta el. K. István cselek-
ménye miatt könnyû sérülést szenvedett.

� Lopás bûntett megalapozott gyanúja
miatt folytat még hatóságunk bün-
tetõeljárást ismeretlen tettes ellen, aki
2012. október 01-én virradóra ajtó üveg
betörésének módszerével behatoltak a
Polgár és Csege Coop Zrt Polgár, Dante
út 1. sz. alatti üzletébe és onnan külön-
bözõ áruféleségeket tulajdonítottak el kb.
500.000 Ft értékben.

� Szintén lopás bûntett megalapozott
gyanúja miatt folytat hatóságunk bün-
tetõeljárást ismeretlen tettes ellen, aki
2012. október 15-én virradóra ablak
kifeszítés módszerével behatolt a Polgár,
Bacsó út 2. sz. alatt található vegyesbolt-
ba és onnan szintén különbözõ áruféle-
ségeket tulajdonított el kb. 500.000 Ft
értékben. 

� Visszaélés kábítószerrel vétség gyanúja
miatt rendeltünk el nyomozást K. Renáta

görbeházi lakos ellen, aki 2012. október
16-án a József Attila Gimnázium Szak-
iskola területére értékesítés céljából kábí-
tószer gyanús anyagot vitt be. 

� Hatóságunk közigazgatási eljárást
folytat V. József tiszaújvárosi lakos rend-
kívüli halála miatt, aki 2012. október 24-
én a Polgár, Hajdú út 40. sz. alatt talál-
ható Ipari Park területén lévõ Innoglast
Üvegipari Kft. telephelyén, mint biztonsá-
gi õr dolgozott. Szolgálata teljesítése
során V. Józsefre rádõlt a telephely kapu-
ja, melynek következtében elhalálozott.

Továbbra is kérem a segítségüket abban,
hogy ha gyanús személyeket, cselek-
ményeket látnak, fõleg az éjszakai órák-
ban, valamint ha a nyomozást elõsegítõ
információkkal rendelkeznek, minden
esetben értesítsék hatóságunkat a 391-
007, a 570-050 vagy a 107 segélyhívó
telefonszámon. Egyben kérem a lakossá-
got, hogy amennyiben a fenti két ezidáig
ismeretlen tettes ellen folyamatban lévõ
bûnügyrõl bármilyen információ van a
birtokában, keresse fel hatóságunkat. 

Monoki Viktor r. õrnagy
õrsparancsnok

A

Polgári Seriff
elérhetõségei:

+36-30-697-41-87

illetve

52-573-530

e-mail: seriff@polgar.hu
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1. Kacsándi Péter: Csendélet • 2. Tóth Csaba: Archeopark • 3. Sándor Flóra: Õsz a Kálvárián
4.  Császár Gergõ: Naplemente az udvaron • 5. Dobó Adorján: október közepe • 6. id. Nábádi Benedek: Ezért 2.5 eurót?

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

AKCIÓS AJÁNLATA
– Baromfi párizsi 1 kg 399 Ft

– Tolle trappista sajt 1 kg 1399 Ft

– Paloma kávé 225 g 379 Ft

– Mátra uborka 6-9 cm 199 Ft

– Unicum 0,2 liter 999 Ft

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

melyet kérésére frissen az üzletben felszeletelünk!

– CBA chips 90 g, több ízben 189 Ft

– Privát liszt 1 kg 149 Ft

– Családi tészta 1 kg 349 Ft

– CBA nápolyi 200 g, több ízben 199 Ft

– Privát eü papír 8 tekercses 299 Ft

Minden nap friss zöldséggel és gyümölcsel várjuk.

Üzletünkben
ERZSÉBET UTALVÁNNYAL

is fizethet. 

tolóajtóstolóajtóstolóajtós

A kép csak illusztráció
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