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Polgár Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján településünkön a korábbiakban megalakított 

polgári védelmi szervezetek újjászervezését végezzük.

Az új polgári védelmi szervezetekbe beosztható minden nagykorú magyar állampolgár, aki nem rendelkezik a törvény
adta mentességi feltételekkel. 

A polgári védelmi szervezet tagja határozattal kiképzésre és gyakorlatra osztható be, valamint polgári védelmi feladatok
ellátására szolgálatteljesítésre kötelezhetõ. A mentességgel nem rendelkezõ személyeket polgármesteri határozat oszt-
ja be - kötelezõ érvénnyel! - a polgári védelmi szervezet személyi állományába. Ebben az esetben a beosztott szemé-
lynek nem áll módjában a beosztási feltételeket befolyásolni. Erre csak önként jelentkezés esetén van lehetõség. 

Az Önkormányzat lehetõséget biztosít a polgári védelmi
szervezetbe való önként jelentkezésre! 

A polgári védelmi szervezetbe való önként jelentkezés elõnyei:
- Az önkéntes maga választhatja meg, hogy határozatlan, vagy határozott (mettõl - meddig tartó) idõtartamban vál-

lalja a szolgálatot.
- Az önkéntes maga választhatja meg (egyéni képességei és iskolai, szakmai végzettsége figyelembe vétele mellett),

hogy területi, vagy települési rendeltetésû szervezetben kívánja teljesíteni a szolgálatot.
- Az önkéntes maga választhatja meg melyik szervezeti egységben (infokommunikációs egység, lakosságvédelmi

egység, egészségügyi egység, logisztikai egység, mûszaki egység) kívánja teljesíteni a szolgálatot.
- Az önkéntes maga választhatja meg, hogy katasztrófaveszély és veszélyhelyzet idején történõ alkalmazása esetén

milyen egyéb teljesíthetõ feltételeket támaszt.

Polgári védelmi feladat ellátására önkéntesen jelentkezõ személy nyilatkozatot tesz, melyben kinyilvánítja a ren-
delkezésre állás tartalmát és az alkalmazás feltételeit.

Gondolja meg! Lehetséges, hogy már a közeljövõben Önt is kötelezõ jelleggel beosztják a polgári védelmi szervezetek
valamelyikébe.

Éljen a polgári védelmi szervezetbe való önként jelentkezés elõnyeivel!

A jelentkezéssel kapcsolatban érdeklõdhet az 52/573-510-es telefonszámon, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal
Zólyom út 5. sz. alatti épületében, Molnár Jánosné ügyintézõnél. 

Jelentkezési határidõ: 2012. december 17.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!

Polgár Város Önkormányzata hetedik
alkalommal rendezte meg, közmeghall-
gatással egybekötött városgyûlését, me-
lyen ezúttal a városközponti fejleszté-
sekrõl is tájékoztatták az érdeklõdõket.
A hagyományoktól eltérõen – a mûve-
lõdési Ház átalakítása miatt – idén az ál-
talános iskola tornatermében rendezték
meg a városgyûlést.  A látványos prezentá-
cióval egybekötött tájékoztató elsõ részé-
ben Tóth József polgármester a városköz-
ponti beruházás jelenlegi állapotát ismer-
tette a résztvevõkkel. Mint mondta; min-
den nagyszabású beruházásnál adódnak
kisebb-nagyobb gondok, melyek hatással
lehetnek az ütemtervre, így jelen esetben
is felmerültek elõre nem tervezhetõ prob-
lémák, amit a kivitelezõvel, a heti rendsze-
rességgel tartott egyeztetõ megbeszélésen,
igyekeznek a leghatékonyabb módon

megoldani. A második részben az önkor-
mányzati törvény változásai miatt a helyi
köznevelési, szakképzési, egészségügyi,
közigazgatási átalakítások, átszervezések
elkerülhetetlenné váló folyamatai kerül-
tek bemutatásra. Tóth József elmondta;
egyes rendelkezések, törvények hiá-
nyában kétséges, az új rendszer sikeres

január 1-jei indítása. Az évbõl még
hátralévõ néhány hét megfeszített és
összehangolt kormányzati és önkor-
mányzati munkája szükséges ahhoz,
hogy a változásokból a lakosság a leg-
kevesebb problémát érzékeljen. Az
elõadás harmadik blokkjában a Zólyom
úti általános iskola fejlesztési prog-
ramjáról szólt a polgármester, s a város
nyilvánossága elõtt elõször a városgyû-
lésen került bemutatásra az új sport-
csarnokkal kiegészült iskola látványterve
is. A tájékoztatókat követõen közmeg-
hallgatás keretében lakosok tehették fel
kérdéseiket, oszthatták meg észrevéte-
leiket, javaslataikat. A hetedik város-
gyûlés zárásaként Tóth József adatokkal
mutatta be a kormány önkormányzatok
adósságrendezésérõl szóló terveit. 
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Városgyûlés hetedjére

VÉRADÁS
2012. 12. 27-én, 9-15 óra között,

Karácsony „harmadik” napján,

morzsapartival
egybekötött véradást

tartunk.
A véradás helyszíne:

a Járóbeteg Szakellátó
emeleti folyosója

A Morzsaparti helyszíne:
a Járóbeteg Szakellátó elõtti tér

Várjuk régi és új véradóinkat!

Vöröskereszt helyi szervezete

Fotópályázat
Ne feledjék, már csak december 31-ig
lehet beküldeni a

Polgár Szépségei és
árnyoldalai

címmel meghirdetet fotópályázatra a
képeket. A beküldött képek mennyisé-
ge miatt az értékelés az utolsó fotó
közlése után történik, ennek idejét ké-
sõbb közöljük olvasóinkkal. A képeket
elbíráló zsûri tagjainak névsorát kö-
vetkezõ, január 10-i számban olvas-
hatják, mint ahogy azt is, hogy az elsõ
három helyezett milyen nyeremények-
kel gazdagodhat.
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Nyolc napirendi pontot tárgyalva novem-
ber 29-én tartotta munkaterv szerinti ülé-
sét Polgár Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete. A grémium elfogadta
a 2012. év harmadik negyedévének gaz-
dálkodásáról szóló beszámolót, megvitat-
ta és megszavazta a város 2013. évi
költségvetési koncepcióját, továbbá a
közigazgatási rendszer átalakulása miatt
várható létszámleépítések kapcsán dön-
tött a központi költségvetési hozzájárulás
igénylésérõl. 
Az elsõ napirendi pont – a lejárt határidejû
képviselõ-testületi határozatok végreha-
jtásáról, valamint a két ülés közti idõben
történt fontosabb eseményekrõl – megbe-
szélése során három jelentõs témáról is
tájékoztatást adott Tóth József polgármes-
ter. Elsõként a fonyódligeti üdülõ tulajdo-
nosi ülésén történtekrõl szólva a polgár-
mester elmondta: az elõ-és utószezon ki-
használtsága nem, míg a fõszezon jó ered-
ményeket hozott. Hágen József a Város-
gondnokság vezetõje hozzátette; a gyer-
meküdülõ - amely idén indult - kihasznált-
sága mindössze 15%-os volt. Sokakat érin-
tõ kérdés a Startminta munkaprogram
jövõbeni folytatása. Mint ismert, a mintegy
200 fõt foglalkoztató program november,
illetve december végén zárul, de már zaj-
lanak az elõkészületek a jövõ évi folytatás-
ról – mondta a polgármester hozzátéve;
2013-ban három projektet kívánnak ha-
sonló létszámmal megvalósítani, melynek
pályázatát már befogadta a megyei Mun-
kaügyi Központ. Úgy tûnik, Polgár önkor-
mányzata egyelõre nem vehet részt abban a
programban, melynek keretében idén feb-
ruárban 500 család részesült tûzifa támo-
gatásban. Az ok, hogy ezt a pályázatot idén
csak az ötezer fõ alatti települések számára
írták ki, ennek ellenére az önkormányzat
keresi a további lehetõségeket – mondta a
polgármester.

Koncepció 2013 költségvetésére
A 2013. évi költségvetés koncepciójának
tárgyalása kapcsán a képviselõ-testület az
alábbiakban határozta meg az alapelveket:
- Segítse elõ a település gazdasági növeke-

désének, a lakosság életszínvonal és élet-
minõség javulása feltételeinek megterem-
tését, a szociálisan rászorultak és hát-
rányos helyzetûek támogatását.

- A környezeti adottságaira, értékeire, elõ-
nyeire alapozva elõrevetítsen egy, a kü-
lönbözõ környezeti, gazdasági, társadalmi
változásokhoz rugalmasan alkalmazkodni
képes jövõképet, valamint az ennek meg-
valósításához szükséges infrastrukturális,
intézményi, pénzügyi feltételrendszert.

- Feladat centrikusan foglalja össze azokat
a fejlesztési elképzeléseket, amelyek
hosszabb távon meghatározzák az önkor-
mányzati döntések irányát.

A koncepció elfogadását azonban hosszas
tárgyalás elõzte meg, ennek oka, hogy a
közigazgatásban végbemenõ átalakítások,
a feladatfinanszírozás bevezetése, valamint
a közoktatási intézmények állami kezelésbe
vételével kapcsolatos törvények, rendeletek
ma még hiányosak, nincs elfogadott költ-
ségvetési törvény és országos költségvetés
(ennek elfogadása december 10-én várha-
tó), így a helyi önkormányzatok sem tud-
nak konkrét döntéseket hozni egyes terü-
letek kapcsán. Bizonytalan például, hogy ki
lesz a mûködtetõje a Térségi Járóbeteg
Szakellátónak, konkrét feladatfinanszí-
rozási összegek hiányában pedig még nem
tudni, hogy a szakiskola technikai fel-
adatellátását végzõ állomány marad-e az
önkormányzatnál. Az azonban már biztos,
hogy a jelenleg 43 fõvel mûködõ Polgár-
mesteri Hivatal létszáma január 1-jétõl 32
fõre változik. A járási hivatalhoz kilenc fõ
kerül át, további két fõnek pedig az épí-
tésügyi hatósági feladatok járásszékhelyhez
tartozása miatt szûnik meg a munkahelye.

A létszámleépítéshez kapcsolódóan egysze-
ri, költségvetési támogatás igénylésére
pályázatot lehet benyújtani, mely lehetõ-
séggel élt is a képviselõ-testület. 
Az önkormányzati hivatal mûködésének
támogatása, az elismert hivatali létszám
alapján illeti meg az önkormányzatot. Pol-
gár esetében ez 19,87 fõ, abban az esetben,
ha közös hivatal jönne létre más tele-
püléssel (a kétezer fõnél kisebb lélekszámú
településeken nem mûködhet polgármes-
teri hivatal, január 1-jétõl e települések
számára 60 nap áll rendelkezésre, hogy va-
lahová társuljanak), úgy májustól kezdõdõ-
en 25,13 fõ a számított létszám. Az egy
fõre járó támogatás a személyi és dologi
kiadásokat hivatott finanszírozni, Polgár
önálló hivatalára (közel 20 fõre) vonat-
kozóan nem sokkal több, mint 91 millió
forint az e jogcímen járó összeg.

Költségvetési teljesítés, támogatások
Elfogadták a képviselõk 2012. elsõ három-
negyed éves költségvetésének teljesülésérõl
szóló beszámolót. Ennek értelmében az
elsõ kilenc hónap bevétele 1.591.833.000
forintban, míg a kiadási oldala
1.393.424.000 forintban realizálódott. A
Városi Sport Egyesület a tárgyévi kiadások
finanszírozása érdekében kérelmet nyújtott
be kiegészítõ támogatásra, a 250 ezer fo-
rintos támogatást a képviselõk megszavaz-
ták, egyúttal a hasonló gondokkal küzdõ
Kézilabda Szakosztály számára is 100 ezer
forintos támogatásról döntöttek. Eldõlt a
sorsa Vincze Attila költségvetési tartalékba
helyezett egyhavi tiszteletdíjának sorsáról.
A képviselõ júliusi tiszteletdíját ajánlotta fel
a városnak, amit – a képviselõk döntésének
értelmében - a Polgárõr Egyesület mûkö-
désének támogatására fordíthat. 

Különfélék
Az utolsó, különfélék napirendi pont alatt
Tóth József polgármester tájékoztatta a
képviselõ-testületet a Zólyom úti iskola át-
alakítására, fejlesztésére benyújtott pályá-
zat jelenlegi helyzetérõl, mint mondta; a
város pályázatát befogadták és remények
szerint a 4.1 milliárdos forrásból sikerül
majd a pályázatban szereplõ mintegy fél-
milliárdos összeget elnyerni. A karácsony
közeledtével a polgármester megköszönte
azok felajánlásait, akik jelentkeztek a város
fája felhívásra (10 fõ); külön köszönetét
fejezte ki Petõ Györgynek, idén az Õ luc-
fenyõje lett Polgár karácsonyfája. 

FA

Átalakulások, létszámleépítések,
költségvetési koncepció
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Városfejlesztés Polgáron I. ütem
ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0001  

Polgár Város Önkormányzata, 4090 Polgár Barankovics tér 5.

„BOKRÉTA” ÜNNEPSÉG                                                                                           
Polgár Város Önkormányzata tisztelettel meghívja az Észak-alföldi Operatív Program
ÉAOP-5.1.1/D „Városfejlesztés Polgáron I. ütem”c. pályázati konstrukcióban
finanszírozást nyert projekt keretében megrendezésre kerülõ „BOKRÉTA” rendezvényre.

Ideje: 2013. január 1. /kedd/ 16.30. óra
Helye: Polgár Barankovics tér 6., Ady Endre Mûvelõdési Központ 

Örülnénk, ha a rendezvényen Önt is személyesen
üdvözölhetnénk!

Tóth József 
Polgár Város Polgármestere

Szûnni nem akaró esõ fogadta december
2-án a Járóbeteg Szakellátó elõtti térre
érkezõ vendégeket, akik részesei kívántak
lenni a város adventi gyertyagyújtás ese-
ményének. 
Elsõként Tóth József polgármester köszön-
tötte a megjelenteket, majd Olajos István-
né, a József Attila Gimnázium és Szak-
képzõ Iskola nyugalmazott igazgatója osz-
totta meg ünnepi gondolatait a jelen-
lévõkkel. Ezt követõen a legkisebbeké volt
a fõszerep, az alkalmi színpadon a Nap-
sugár Óvoda és Bölcsõde Cica csoportjá-
nak tagjai - hõsiesen állva az esõt és a
hideget - örvendeztették meg mûsorukkal
a közönséget. A forralt bor illata belengte a
teret, az Ady Endre Mûvelõdési Központ
dolgozóinak köszönhetõen test és lélek is

Advent elsõ gyertyája

melegséggel telt meg. A város adventi kos-
zorújának elsõ gyertyáját Baráth Zoltánné,
a Napsugár Óvoda és Bölcsõde intézmény-
vezetõ helyettese és Lukács Adél óvónõ
gyújtotta meg, jelezve ezzel, megkezdõdött
a várakozás, a felkészülés idõszaka.  

Meghívó

Szeretettel várunk mindenkit a
III. Adventi gyertyagyújtásra 

A program idõpontja:
2012. december 16.  (vasárnap) 17 óra

Ünnepi beszédet mond:
Szalontai Sándor,

az  Idõsügyi Tanács Tagja

A mûsorban fellépnek a
Vásárhelyi Komédiások. 

Helyszín:
Járóbeteg Szakellátó Központ melletti tér

Polgár Város Önkormányzata

KEDVES VÁROSLAKÓK!

Szeretettel várunk mindenkit vasárnap, a

IV. Adventi gyertyagyújtásra 
Idõpontja:

2012. december 23. (vasárnap) 17 óra

Ünnepi köszöntõt mond:
Tóth József polgármester,

Pap Dorottya Tünde református lelkész
és Maga László római katolikus plébános 

A mûsorban fellép a Tisza Dráma- és
Táncszínház, a Római Katolikus

Egyház hittancsoportja,
Magyar Gimnasztráda utánpótlás

csoportja valamint énekel: Luca.

Helyszín:
Járóbeteg Szakellátó elõtti tér

Polgár Város Önkormányzata

Polgár Város Önkormányzata
2013. január 1-jén, kedden

Újévköszöntõvel 
egybekötött

Tûzijátékra
várja a lakosságot.

Helyszín:
Móricz úti iskola elõtti tér,

kezdés 17.00 óra

Program:
Vetítés

Ünnepi köszöntõt mond:
Tóth József polgármester

Ünnepi mûsor
Szerencsejegy árusítás
"Várostûz" meggyújtása

Tombolasorsolás
Újévi malacok kisorsolása

Tûzijáték

Teával, forralt borral várunk mindenkit!

Kedves Polgáriak!
Advent ideje a Karácsonyi ünnepekre való készülõdés idõszaka. 
Bizonyára az Ön ismerõsei közelében is vannak olyan kisgyermekes családok, akik a
mindennapi terheket nehezen viselik, és így a szeretet ünnepének közeledtével külö-
nösen boldoggá tenné õket, ha a fenyõfa alatt nem várt ajándékot találnának. Múlt
évben a Lokálpatrióta Mozgalom kezdeményezésével elindult a Karácsonyi Ado-
mánygyûjtés és annak kedvezõ fogadtatása alapján ez évben újra gyûjtést szervezünk. A
jótékonysági adománygyûjtés a Térségi Járóbeteg Szakellátó Központ elõterében el-
helyezett konténerekbe történik 2012. 12. 11-tõl folyamatosan 2012. 12. 21-ig. Gyûj-
tünk és szívesen fogadunk tartós élelmiszereket, jó állapotban lévõ gyermekjátékokat,
mesekönyveket. A rászoruló polgári gyermekes családok támogatásához pénzado-
mányokra is számítunk, amelyek átvételére december 19-20-21-én (szerda - csütörtök-
péntek) a Térségi Járóbeteg Szakellátó Központ mellett felállított sátorban 14-16 óráig
teremtünk lehetõséget. Kérjük, ha Önnek van javaslata, akkor a támogatandó polgári
család nevét, pontos címét, gyermekek életkorát rövid indoklással írja meg nekünk.
Javaslatát zárt borítékban a Térségi Járóbeteg Szakellátó Központ elõterében elhelyezett
gyûjtõládába kérjük bedobni.

Polgári Lokálpatrióta Mozgalom
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Felkerült a szalag a gallérokra

Mobilizált
polgárõrök

Gépjármûvel gazdagodott a Polgári
Polgárõr Egyesület. Az újszerû Suzuki
Ignist a Megyei Polgárõr Szövetség
500 ezer és Polgár Város Önkormány-
zata 400 ezer forintos támogatásának
köszönhetõen sikerült beszerezni,
amit azóta már birtokba is vettek a
polgárõrök. A gépjármû segítségével
hatékonyabbá, nagyobb területre ki-
terjedõvé válik a járõrözés, illetve
gyorsabb reagálásúvá válhatnak az ép-
pen szolgálatot ellátó polgárõrök.

November 30-án tartotta szalagavató ün-
nepségét a József Attila Gimnázium és
Szakképzõ Iskola gimnáziumi egysége.
Városunk mûvelõdési házának felújítási
munkálatai még javában tartanak, ezért
testvérvárosunkban, Tiszaújvárosban, a
Derkovits Kulturális Központban zajlott
le a nívós rendezvény.
A 12. A, a 12. C és a 12-13. G osztályok
tanulói méltó módon képviselték iskoláju-
kat és városukat mind az ünnepség alkal-
mával, mind pedig az általuk elõadott mû-
sorszámok során. Ez utóbbiakon egyértel-
mûen érzõdött az alapos felkészültség, a
sok gyakorlás, s összességében egy igazán
színvonalas produkciósorozatot tapsolha-
tott végig a népes publikum.
Mielõtt az osztályfõnökök, Bûdi Miklósné,
Kovács Tamás és Kerényi György feltûzték
volna a szalagokat, Vajda László igazgató
kitüntetésben részesítette a négy éven ke-

resztül kiemelkedõ teljesítményt nyújtó
végzõs diákokat. Érdemesnek tartjuk meg-
jeleníteni neveiket itt, a PolgárTárs hasáb-
jain.
12. A osztály: Szakácsi Csaba, Farkas
Boldizsár, Tóth Zoltán, Négyesi Zsuzsa,
Kacsa Fruzsina, Papp Csenge, Kiszely
Petra, Csõke Bettina, Gál Imre.
12-13. G osztály: Bálint Gergõ, Balogh
Bettina, Bencs Vanda, Lukács Diána,
Makrányi Dániel, Németh Edina Adrienn,
Radics Vivien.
12. C osztály: Kovács Krisztina, Mester
Zsuzsanna, Vajda Petra.
Ezúton is gratulálunk nekik, egyúttal kö-
szönetet mondunk mindazoknak, akik
közvetlenül vagy közvetve hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez: a tizenegyedikes
diákoknak és osztályfõnököknek, a mûsor-
számok betanítóinak, a Derkovits Kulturá-
lis Központ munkatársainak, Tiszaújváros
Önkormányzatának.

Kerényi György

Szakiskolások szalagja
A József Attila Gimnázium és Szakképzõ
Iskola szakiskolás tanulóinak szalagavató
ünnepségét 2012. december 1-jén 10 órai
kezdettel tartottuk iskolánk tornater-
mében, melyet ügyes kezek díszítettek fel,
hogy minél meghittebb környezetben

történjen ez a jelentõs esemény. Idén a 12.
K és 12. V osztály tanulóinak tûzhettünk
szalagot, hogy büszkén viseljék, jelezve,
hogy már a végsõ megmérettetésre készül-
nek. Igazgató úr, a hagyományokhoz hí-
ven, külön szalaggal köszönte meg öt tanu-
ló közösségi munkában való részvételét,
vagy egyenletesen nyújtott jó teljesítmé-
nyét. A végzõsök versekkel, frappáns bú-
csúbeszéddel, közös dallal készültek taná-
raiknak, szüleiknek és a meghívott vendé-
geknek. Balogh Ivett 11.V osztályos tanuló
elõadásában hallhattuk a Hova visz a szél?
és a Szállj fel magasra címû dalokat Tejfel
Roland végzõs diák elektronikus gitár kísé-
retében, ami nagy tapssal zárta a mûsort. 

Mályi Lászlóné
Bokros Szilvia 

végzõs osztályfõnökök

Kicsi vagyok, tájékozott vagyok,
információéhes vagyok, sokat olvasó
gyerek vagyok, csakis PolgárTársat

lapozó gyerek vagyok, Vida Levente
polgári kisfiú vagyok!

Tisztelt Olvasóink!
Valamennyiüknek nagyon Boldog
Karácsonyt és még Boldogabb Új

Esztendõt kíván a PolgárTárs
szerkesztõsége! Kérjük, jövõre is
forgassák, lapozzák, olvassák az

újságot olyan szeretettel, 
amilyen szeretettel Mi készítjük

Önöknek!

A PolgárTárs szerkesztõsége nevében:
Fenyves Attila fõszerkesztõ

Huszárhadnaggyá
léptették elõ

A budapesti Magyar Huszár és Lovas
Hagyományõrzõ Társaság megbízásá-
ból Kalán István, a B-A-Z megyei
Sport-és Huszár Hagyományõrzõk
Egyesületének elnöke, december 1-jén
huszár hadnaggyá léptette elõ a 96
éves polgári Vitéz Szabó Lászlót. Laci
bácsi meghatódottan fogadta az elõ-
léptetést, Õ ma az utolsó, élõ huszár
hazánkban (a vele készült beszélgetést
következõ számunkban olvashatják).

Laci bácsi az
elõléptetésrõl
szóló doku-
mentummal
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Az õsz, a tél a pálinkafõzés és a vadászat
szezonja. Polgáron a Morotva Vadásztár-
saságnak illetve a Kókai és Tóth Bt. pá-
linkafõzdéjének köszönhetõen mindkét
lehetõséggel élni lehet. Nem rossz kombi-
náció, ha egy téli vadászat után az ember
megiszik egy kupica test- és lélekmelen-
getõ pálinkát. Igaz, ebbõl - vadásztagság
és vadászpuska hiányában - nekem és so-
kunknak csak a kupica pálinka elfogyasz-
tása marad, de azért az sem rossz. Elsõ-
ként a Morotva Vadásztársaság vezetõ-
jével, György Józseffel a hamarosan egye-
sületi formában mûködõ társaság tevé-
kenységérõl beszélgettünk, majd a helyi
pálinkafõzdébe látogatunk el. 
A polgári Morotva Vadásztársaság 1997-
ben 10 fõvel alakult meg. Területük nagy
része Polgár közigazgatási területén talál-
ható, illetve egy kisebb, Borsod megyei
terület a Tisza vonalától délre, a Hajdú-
Bihari vadászati területhez lett csatolva, így
a társaság összesen hétezer hektárnyi terü-
leten gazdálkodik, jelenleg 14 fõvel. 
- Elég szép vadállományunk van, ami a lét-
számunkhoz képest elegendõ, igaz apró-
vadból lehetne több, ezek szaporodását té-
len etetéssel, tavasszal, nyáron pedig a ra-
gadozók gyérítésével próbáljuk elõsegíteni.
2010-ben a nagy belvizes idõszak eléggé
megviselte az apróvad állományunkat,
reméljük, hogy vissza fog egy kedvezõ
szintre fejlõdni. A nagy vadállományról; õz
szépen van, dám állományunk is kezd Ti-
szadob, Újtikos felõl beszivárogni, becslé-
seink szerint mintegy 30-40 darabos lét-
szám lehet. A vaddisznó viszont minden
erõfeszítés ellenére túlszaporodott, ami
elsõsorban az állat intelligenciájának kö-
szönhetõ, nagyon okos jószág, nagyon jól
tud alkalmazkodni a körülményekhez, to-
vábbá a területünk adottsága, hogy nagyon
sok olyan fedett terület van, ami a vaddis-
znó számára nagyon jó életteret, búvó- és
szaporodási helyet biztosít. Ez az állat
annyira túlszaporodott, hogy lassan már
nem szórakozás a vadászata, hanem ko-
moly kihívás és sok munka árán tudjuk
csak megvédeni a mezõgazdasági terü-
leteket, terményeket. Próbáljuk az állo-
mányt egy olyan szintre levinni, ami még
elviselhetõ a mezõgazdasági területeken.
Ebben az évben az aszály miatt kevés ter-
mény termett, ami fokozott problémát je-
lent, hiszen a gazdák még érzékenyebbek a
vadkárokra. A szezonban szinte minden
éjszakát kint töltöttünk a határban, csõsz
szerepét felvállalva, mi õriztük a kukoricát
aránylag elég jó sikerrel, nem azt mondom,
hogy itt-ott nem volt vadkár, de azért sike-
rült megelõznünk a nagyobb károkat.

Lokálpatrióták, vadászok
Eddig, olyan 70-80 vaddisznót sikerült el-
ejtenünk.
- Mikor kezdõdik a vadászidény? 
- A vaddisznóra jelenleg nincs korlátozás,
eddig más vadállománynál vadászati idé-
nyek vannak megállapítva, apróvadfajok
idénye zömében a téli idõszak. Nyár végén
a vízi vaddal, kacsával, szárcsával indul a
vadászszezon, majd októberben kezdõdik a
fácán vadászata, novembertõl a nyúl, és
ezek január végéig tartanak. Az õz, õzbak
vadászata áprilisban kezdõdik és szeptem-
ber végéig tart, október elsején pedig a suta
illetve a gida vadászata kezdõdik. Említet-
tem, hogy dám is van a területünkön, azt
óvjuk és védjük, mivel ez az állat az egyik
legkevesebb mezõgazdasági kárt okozza,
ezért szeretnénk, hogyha kicsit felsza-
porodna a területünkön. Az okból is, mert

nagy kereslet van a dámszarvas vadásza-
tára, fõleg a bikáéra, és hogyha egy kisebb
állomány kialakulna, amibõl évente esetleg
egy pár darab bikát el tudnánk adni bér-
vadászoknak, akkor bevételünk is lenne,
amit a vadállomány nevelésére, etetésére,
õrzésére forgathatnánk vissza, illetve mér-
sékelni tudnánk az õzbak vadászatát. 
- Nem is olyan régen a televízióban
arról szólt egy hír, hogy a vadászok kar-
öltve a rendõrséggel, átfogó ellenõrzést
tartottak egy zempléni erdõben, orvva-
dászok után kutatva. Az Önök területén
mennyire jellemzõ ez?
- Alkalmanként elõfordul itt is sajnos.
Állandóan a területen vagyunk, nincs olyan
este, hogy a tagságból 2-3 fõ ne legyen
kint. Volt már rá példa, hogy két alkalom-
mal is sikerült orvvadászokat elfogni, ami
bírósági eljárással zárult. Fõleg ilyenkor,
decemberben, karácsony elõtti idõszakban
jellemzõ, hogy gazdátlan lövéseket hallunk.
Jó viszonyban vagyunk a vízi rendészettel,
velük rendszeresen szoktunk ellenõrzése-
ket tartani, de a Tisza gát ellenõrzését ma-
gunk is fokozottan végezzük. Reméljük,
hogy minél kevesebb kárral meg tudjuk vé-
deni a vadállományt.
Nem egy olyan vadászokból álló társasá-
gról van szó, amely, ha társadalmi, közös-
ségi életrõl van szó, csöndben, a rejtekben

megbújva várja, hogy az elmúljon. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint hogy a képvi-
selõ-testület március 15-én a Lokálpatrióta
Összefogásért kitüntetést adományozta a
társaságnak.
- Miért tartják fontosnak, hogy városi
rendezvényeken is részt vegyenek?
Egy jól összeforrt közösségrõl van szó,
magunk között is mindig tartunk össze-
jöveteleket. Rendszeres résztvevõi vagyunk
a Hortobágyi Vadásznapoknak, több éve a
majálisokon ott vagyunk, azt lehet monda-
ni, hogy nem volt kérdés a megjelenésünk.
A fiatalok részére mindig megrendezzük a
légpuskás lövészversenyt.
- Népszerûsíteni kell a vadászatot?
- Inkább elfogadtatni a kívülállókkal, mert
sokan ellenszenvvel vannak irántunk, a va-
dászat nem ismerete miatt. Az, hogy ele-
jtünk egy vadat, az nem jelenti azt, hogy a
vadászok gonosz emberek, hiszen a vadál-
lomány õrzése, etetése, gondozása is a va-
dászok feladata. De folytatva a rendez-
vények sorát, nyáron Hajdúböszörmény-
ben, a Hajdúsági Expón színesítettük a
polgári standot. Számunkra sosem volt
kérdés, hogy részt veszünk-e egy-egy váro-
si rendezvényen, sõt a város határain túl is
örömmel képviseljük városunkat.

FA

Seriff az
egyetemen

Pécs és Zugló önkormányzatai mellett,
Polgár is meghívást kapott arra a
Budapesten, a Corvinus Egyetemen
rendezett tájékoztató elõadásra, me-
lyen a települések a közbiztonság javí-
tása érdekében tett alternatív lehetõsé-
gekrõl, azok eredményeirõl számoltak
be a hallgatóknak. Tóth József pol-
gármester a seriffi hivatal bevezetésé-
nek elõzményeirõl és az azóta eltelt
idõszak tapasztalatairól tájékoztatta a
résztvevõket, míg Ferenczi István seriff
a mindennapi teendõkrõl, intézkedé-
sekrõl és a bûncselekmények fajtáiról
tartott elõadást a hallgatóknak.

Terítéken az apróvad
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A Hungaricum polgári mesterei
Sokan ismerjük azt az érzést, amikor a
pálinkafõzõben kellemes izgalom lesz raj-
tunk úrrá; vajon milyen lesz a pálinka?
Elég cukortartalma volt a gyümölcsnek,
jól kiforrt a cefre, minden rendben lesz
majd a fõzéssel? Ezek a kérdések cikáz-
nak fejünkben, mígnem otthon, kényelmes
körülmények között, a család nagyjával
egyértelmû választ adunk: szerencsére
most is minden jól ment, megérte a fáradt-
ság. A mi gondos munkák mellett azon-
ban nagyon fontos, hogy a fõzésre váró
alapanyagot melyik fõzdében szeretnénk
desztilláltatni. Nos, a Kókai és Tóth Bt.
pálinkafõzdéje igen ismert és népszerû a
környéken, de bátran mondhatjuk, már az
országban is megismerték nevüket. Errõl
az egyik tulajdonos, Kókai Gyula beszélt
a lapnak.
- Mikor kezdõdik a pálinkafõzési szezon? 
- A szezon a gyümölcséréshez köthetõ,
vagyis augusztusban kezdõdik és következõ
év májusában ér véget. A nyáron nincs fõ-
zetés, ilyenkor felújítást és karbantartást
végzünk, hogy augusztusban ismét felké-
szülten várjuk a szezont. 

- Gondolom, ilyenkor decemberben van
a munka dandárja!
- Igen a december a legfárasztóbb hónap a
pálinkafõzõk számára, rengeteg munka van.
Mondhatjuk, hogy a felénél járunk a szezon-
nak és ilyenkor éjjel nappal fõzzük a pálinkát. 

- Egy szezonban hány liter pálinka folyik
ki a rendszer végén? 
- Minden egyes liter regisztrálva van, a mi
fõzdénk egy átlagos, olyan 25-30 ezer liter
pálinkát fõz egy idényben. 
- Hány fokon szokták kérni általában a
pálinkát, és ha az Ön véleményét kérik,
mit szokott ezzel kapcsolatban tanácsolni? 
- A bérfõzetõk gyakorlatilag az 50 fokos pá-
linkához vannak hosszá szokva. Van olyan
fõzetõ, aki ettõl erõsebbet kér, 53 fokig
lehet kiadni a pálinkát, míg az alsó határ 40
fok. Több mint két évtizedes tapasztalatom
alapján én mindig azt javaslom annak, aki
megkérdez, hogy 48-tõl 50 fokig fõzessen.
Ez a szeszfok nagyon jó, mert itt jön ki
igazán a pálinkának az aromája. Nem csak
azt érezni, hogy ég az ember torka, hanem
az aromákat is lehet érezni, hogy milyen
gyümölcsbõl van. A 48 fok egy nagyon kel-
lemes fok. 
- A jövedéki adó megszûntetése mit
hozott az Önök számára? 
- Az otthoni fõzés lehetõsége igazából azt
érzem a környékünkön nem jelentõs, szá-
munkra pozitív változást hozott, hiszen több
lett a fõzetõnk, fiatalabbak is jönnek, man-
apság szinte mindenki lehajol már a gyü-
mölcsért, mert a 750 forintos fõzetési egy-
ségár viszonylag elviselhetõ összeg. 
- Évtizedek óta nem tapasztalt aszályos
nyár volt az idei, ez a gyümölcstermesz-
tõknél is érezhetõ volt? 
- A 2012 év gyümölcstermése nagyon jó.
Nagyon magas cukortartalommal bír gya-
korlatilag minden gyümölcs. Nagyon szép
átlagok vannak, az íz, aroma meg tökéletes.
Remek volt az év.
- A fõzde falát különbözõ pálinkaverse-
nyeken megszerzett érmek, oklevelek dí-
szítik. Ezek szerint nem csak bérfõzést
végeznek?
- A hosszú távú célunk, hogy kereskedelem-
be is fõzzünk, ami párhuzamosan fut majd a

bérfõzetéssel. A kereskedelemben való meg-
jelenés nem egyszerû feladat, mint bérfõzde
eljárunk különbözõ versenyekre, két rangos
rendezvényen is részt szoktunk venni. Az
egyik a Gyulai Pálinkafesztivál, ami nagysá-
gát, tekintélyét nézve, az országban egye-
dülálló. Ott számos díjat hoztunk, ami a leg-
értékesebb volt számunkra, az egy bronz-
érem, amit szederpálinkával nyertük. Ezt az
érmet 880 pálinkaminta közül nyertük
kategóriájában. A Zsindelyes Pálinkafeszti-
válon viszont csak a pálinkafõzdék verse-
nyeznek, ott számos arany és ezüstérmet
kaptunk, ami igazolja, hogy odafigyelünk a
minõségre, gyümölcsösünk rendszeres ápo-
lására, gondozására. Jó minõségû gyü-
mölcsbõl jó minõségû pálinkát fûzünk és az
elkövetkezendõ években, ha kereskedelmi
tevékenységünket sikerül beindítani, bízom
benne, hogy az elsõk között leszünk a pá-
linkánkkal. 
- Idén két fejlesztés is a pálinka minõsé-
gének a javítását szolgálta. Melyek vol-
tak ezek? 
- A mai világban fejlesztések nélkül nem lehet

lépést tartani az igé-
nyekkel. A pálinka-
fõzdék színvonala
gyorsan növekszik,
ezt nekünk is tartani
kell, hogy életben
tudjunk maradni.
Idén két nyertes pá-
lyázatunk volt, az
egyik egy gyümölcs-
feldolgozó berende-
zés, amit a LEADER
pályázaton nyertünk,
ehhez kapcsolódik

még egy 800 négyzetméteres terület kialakí-
tása, cefretároló készítése. A másik egy
GOP-os (Gazdaságfejlesztési Operatív Prog-
ram) pályázat, ami berendezések fejleszté-
sére lett kiírva. Ennek köszönhetõen egy új
üstöt telepítettünk, illetve ahhoz kapcsoló-
dóan egy aromatornyot, amivel a minõséget
egy magasabb szintre tudjuk állítani, ami
remélem, hogy fémzárolni fogja a nevünket.
- Egy pálinkafõzde vezetõje, tulajdonosa,
aki fél éven keresztül napi több mint 12
órát tölt abban a szag-illatfelhõben, ami
egy fõzdére jellemzõ, kedveli-e a pálin-
kát, és ha meglepetésemre igen, akkor
melyiket?
- Szeretem, mert ha nem szeretném, nem is
tudnám gyártani. Feltettem rá az életemet.
Jól meg tudom az ízeket határozni és 23 év
után azt mondom, hogy az erdei gyümöl-
csökbõl készült pálinkák különösen jóízûek.
Az erdei sompálinkára szavazok, ami  47 fo-
kon csodálatos ízvilágot nyújt kóstolójának.

FA

Gyõztes nyulak
Polgárról 

Bátonyterenye városban 2012. no-
vember 17-18-án óriásnyúl fajtaklub
kiállítást rendeztek, ahol az óriás
nyulakon kívül a klub meghívására
másfajta nyulak tenyésztõi is színe-
sítették állományukkal a kiállítást. 
Így a kiállított állatok száma meghalad-
ta az 530-at. A tenyésztõk száma mint-
egy 50 fõ volt. A kiállított állatok között
szerepelt a német tarka óriás nyúl, mely
fajtával Kiss József is foglalkozik. Az
állatokat elismert ausztriai, néme-
tországi és szlovákiai bírói pontozták,
akinek a munkája erõs közép-Európai
színvonalnak felel meg. Az országos
kiállításon, amit csak lehetett, mindent
megnyertek Kiss József nyulai. I.
helyezett fajta gyõztes bak, I. helyezett

fajta gyõztes
nõstény, te-
nyésztõi díj és I.
helyezett klub
gyõztes, melyet
a 4 db-os kollek-
ció pontszáma
alapján értek el a
nyuszik.

Kiss József (bal  oldalon)egy német
tenyésztõvel és egy tarka nyúllal

Kókai Gyula a gyümölcsfeldolgozónál

Munkában Tóth
József, háttérben az
új  aromatorony
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T ö k - jó hét a Móra úti óvodában
2012. nov. 12-16 közötti idõszakban - a
kialakult hagyományoknak megfelelõen -
ismét betekintést nyerhettek a szülõk a
Móra úti óvoda csoportjainak napi tevé-
kenységébe. A célunk a szülõkkel való
kapcsolattartás erõsítése, az óvodai élettel
való ismerkedés. Ez a projekt az egész-
séges életmódot helyezte középpontba, az
elõzõ hetek projektjeihez kapcsolódva.
Hétfõn betakarítottuk a kiskertünkbõl a
zöldségféléket (tök, sárgarépa, karalábé,
kelbimbó, stb). A fogyasztásra alkalmat-
lan leveleket, szárakat, terméseket pedig
újrahasznosítás céljából az elõre elkészí-
tett komposztálóba raktuk. Kedden óvo-
dánk nagycsoportosai az iskolában közös
sportnapon vettek részt. Szerdán a gyere-
kek nagy örömére ellátogattunk a mentõ-
állomásra. Ismerkedhettek a mentõautó-
val, és a mentõsök munkájával. Csütörtök
volt a „tök- jó” nap, amikor a szülõk

gyermekeikkel együtt valósíthatták meg
kreatív ötleteiket. Nagy volt az érdeklõ-
dés. A kiskertünkben megtermett és a
szülõk által gyûjtött zöldségfélékbõl sok
szebbnél szebb alkotás készült. Készültek
állatok, mesefigurák, töklámpások, stb.
Öröm volt látni a jó hangulatot, figyelni a
tevékenykedõ kezeket, hallani a munka
zaját.  „Újra gyereknek éreztem magam,
jó volt együtt játszani” – mondta több
anyuka és nagymama.  A jó munka jutal-

ma a szülõk által készített sütõtökös
keksz, töklekváros palacsinta, almás-diós
sütemény volt. A hét lezárásaként pénte-
ken kiállítást rendeztünk az elkészült öt-
letes munkákból, melyre meghívtuk óvo-
dánk többi csoportját. A látvány önma-
gáért beszélt. „Tök-jó” bábok sorakoztak
a szemünk elõtt. Megelevenedett a lókötõ
róka címû mese, az iciri-piciri verses me-
se, találkozhattunk teknõssel, zsiráffal,
egérrel, sünivel, stb. Elismerõ szavak, dic-
séret illeti a szülõket az eszközök biztosí-
tásáért, s az aktív részvételért. „Tök- jó
„volt ez a hét, mindenki jól érezte magát.
Reméljük, - és tervezzük is - hogy lesz
még ezután is sok lehetõség és alkalom az
óvodában a szülõkkel való együttmunkál-
kodásra a gyerekek érdekében, mindan-
nyiunk örömére.

A Süni csoport nevében: Ásztai
Barnabásné és Dovák Lászlóné

A Vásárhelyi DSE keretein belül mû-
ködõ Gimnasztráda csoport két
megyei bajnoki címe alapján lehetõ-
séget kapott, hogy országos verse-
nyen is megmérettesse magát.
2012 novemberében, Budapestrõl lát-
ványtáncban abszolút elsõ, míg nyílt
kategóriában bronzéremmel tértek ha-
za a lányok. Köszönjük a Minõségi
Oktatásért - Gyermekekért Alapítvány
támogatását a nevezéshez, a szülõknek
pedig az anyagi segítséget, mellyel a
versenyre való eljutást segítették. A
csapat tagjai: Elek Adrienn, Budinszky
Petra, Tuza Nikoletta, Heinrich Zsófia,
Simon Alexa, Erdei Virág.

Komlósné Oláh Mária
felkészítõ tanár

Sikeres szereplés

Mit jelent az óvodás gyerekek számára
az egészséges élet?
- Hogy egészségesek vagyunk.
- Hogy nem vagyunk betegek.
- Hogy eszünk sok vitamint.
- No, de mi az a vitamin?
- Kicsi, lapos és sárga.
- Üvegben van, anyukám szokott adni
reggel.
Ezzel a beszélgetéssel kezdõdött a hétfõ
reggelünk, folytatásként a gyerekek ötle-
tei alapján építettük fel egészség hetünk
programját. A hét elõzménye volt, hogy a
Teddy Maci program keretében orvos-
tanhallgató „kis doktor nénik” jöttek el
hozzánk, hogy a gyerekeknek játékosan,
plüss macikon mutassák be a gyógyítást.
A gyerekek kipróbálhatták a fonen-
doszkópot, adhattak injekciót, és szaksz-
erûen bekötözhették a sebesült macikat.
Nagyon tetszett nekik, hogy beöltözhet-
tek mûtõs ruhába is. Ellátogattunk a
mentõállomásra, ahol 2 mentõautó bel-
sejét is megvizsgálhatták a gyerekek. A
„mentõs bácsik „megmutatták nekünk a
mentõ autó felszereléseit, berendezéseit,
elmondták hogyan szokták szállítani a
betegeket, felülhettünk a” liftes ülésre”
is. A legnagyobb élményt a mentõk sziré-
nája nyújtotta, ami annyira hangos volt,
hogy a gyerekek bedugták a fülüket,
ennek ellenére ráadást is kértek. Másnap
boldogan játszottak orvososat a men-
tõsöktõl és a Teddy Macisoktól szerzett

kötszerekkel, spatulával fecskendõkkel
és ruhákkal. Egészséges életünkhöz hoz-
zátartozik a mozgás, éppen ezért a nagy-
csoportos gyerekekkel elsétáltunk az
iskolába, ahol a leendõ tanító nénik tor-
náztatták meg az ovisokat. Ezen a héten
csupa egészséges ételeket fogyasztot-
tunk. A gyerekek lelkesen hozták a kü-
lönbözõ zöldségféléket, gyümölcsöket,
amik tele vannak vitaminnal. Sütõtökbõl
készítettünk sütõtök lekvárt, sárgaré-
pából, almából, narancs és citrom héjá-
ból pedig vitaminsalátát. Gyógynövé-
nyekbõl (kamilla, kakukkfû, diólevél)
fõzték a gyerekek a teát, amit mézzel,
citrommal ízesítettünk. A gyerekek azóta
is orvososat játszanak, és ebédnél meg-
kérdezik:
-„Ebben milyen vitamin van?”

Egészség hét a Freinet csoportban
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„Aranyos” táncosaink
Városunkat az ismert, és méltán elismert
Tisza Dráma- és Táncszínház tehetséges
fiataljai képviselték 2012. november 17-
én, szombaton, a Balmazújvároson meg-
rendezett X. Moderntánc találkozón. 

A megyében mûködõ társastánc csoportok
találkozójára a Veres Péter Általános Mû-
velõdési Központ és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény színháztermében került

Az elsõ és második évfolyam kisdiákjai
kapták ajándékba a Fõnix Gyermek-
színpad elõadását, november 6-án, az
Õszi Gyermekkönyvnapok alkalmából. 
Ki ne ismerné a Százholdas Pagony la-
kóit? A mindig tettre kész mackót, aki
imádja a mézet; a szétszórt és hebrencs
tigrist; a félõs és kételkedõ malackát, a
kissé nagyképû baglyot és a többi szeret-
nivaló állatot. Milne történetébõl eleve-
nedett meg néhány epizód, a Vásárhelyi
Pál Általános Iskola aulájában, ahol teret
kapott könyvtárunk programja. Már a
kezdés sem volt szokványos. A lelkes kis
közönség szinte egyszerre érkezett az
elõadókkal, így részesei lehettek annak a
varázslatnak, hogyan válik egy tér szín-
paddá, a társulat gyermekei néhány kel-
lék és jelmez segítségével a mese szerep-
lõivé. A rövid technikai szünet után min-
den apróságot fogva tartott a mese vará-
zsa. Nagyokat nevettek Tigrisen, akinek

éhségét barátai, a saját kedvenc cseme-
géjükkel próbálták csillapítani, de semmi
sem ízlett neki. Drukkoltak Fülesnek,
hogy végre megtalálja elveszett farkát, és
aggódva várták, vajon megkapja-e aján-
dékait Malacka, a születésnapjára. A re-
mek elõadásért kiérdemelt tapsot köve-
tõen - rendhagyó módon -, a színjátszók
és a gyerekek közös táncával ért véget a
találkozó. 

Ferenczné Fajta Mária
könyvtáros

Egy délután Micimackóval és barátaival

sor, ahol az országosan is elismert szakem-
berekbõl álló zsûri arany, ezüst, illetve
bronz oklevéllel minõsítette az elõadott
táncokat. A nagyszabású rendezvényen 12
fellépõ csoport több száz táncosa 35 pro-
dukcióval vett részt. A polgári csoport két
mûsorszámmal jelentkezett, melyek nagy
tetszést arattak a közönség körében. Sike-
rük a zsûri értékelésében is tükrözõdött,
hiszen arany minõsítéssel tértek haza. 
A táncokat koreografálta és betanította
Horváth Renátó, a Tisza Dráma- és Tánc-
színház tagja.

Péterné Kiss Petronella
mûvelõdésszervezõ

Ünnepvarázs
A téli ünnepkörre készülõdve rendez-
ett kézmûves játszóházat az általános
iskola 3-4. osztályos tanulóinak az
Ady Endre Mûvelõdési Központ.
2012. november 21-én délután, a ta-
nulmányi vagy közösségi tevékenysé-
gük alapján kiemelkedõ teljesítményt
nyújtó nebulók jutalomképpen vehet-
tek részt a foglalkozáson. A gyerekek
felszabadult hangulatban, ügyesen
vágtak, ragasztottak, díszítettek, s a
délután folyamán szebbnél szebb, téli
hangulatot tükrözõ textilképek formá-

lódtak a munkás kis kezek nyomán.
Alkotás közben karácsonyváró dalokat
énekeltünk, és mindenki egyetértett
azzal a ténnyel, hogy minden ünnep
közül, a szeretet ünnepe a legszebb.

Péterné Kiss Petronella
mûvelõdésszervezõ

Válogatás a polgári Városi Könyvtár
legújabb könyveibõl

Gyerekeknek - képeskönyvek, mesék: 
Bencs Tünde: Kockacukor: Mese a póniról, aki nem akart

póni lenni • Nicholas Oldland: A melegszívû medve •
Geronimo Stilton: Szörnyek Cin Cityben • Mary Pope

Osborne: Vakáció a vulkánnál • Csécs Andrea: Süti, a
víziló kalandjai

Kamaszoknak -  ifjúsági regények:
U. Poznanski: Erebos • Balázs Ágnes: Lufi és a párizsi
randevú • Timothée De Fombelle: Vango 1-2. kötet •

Andreas Gößling: 333- A démonkapu • Kira Poutanen: A
csodálatos tenger

Felnõtteknek - kaland, romantika, krimi:
Fejõs Éva: Szeretlek, Bangkok • Fábián Janka: A német
lány • Liptai Claudia: Az álomnõ • Helena Marten: A
kávé illata • Emma Donoghue: A szoba • Michelle

Moran: Az eretnek királyné • David Baldacci: Az elnök •
James Grippando: Félelem a sötéttõl • Amy Kathleen

Ryan: Ragyogás • Tana French: Szellemház • Michelle
Moran: Madame Tussaud • Ken Follett: A megfagyott

világ: Évszázad-trilógia 2. • Rhonda Byrne: A Varázslat •
Jean-Christophe Grangé: Költözõ gólyák •

Pam Brown: A kód • Stephen King: Duma Key

Könyvajánló
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Régen várt õszi szereplés
Az õszi szezon utolsó négy fordulójában
két gyõzelem, egy döntetlen és egy vere-
ség született, a csapat 22 ponttal a tabel-
la 8. helyén szerepel.

Polgári VSE – HajdúnánásFK 2 – 1
Téglási VSE – Polgári VSE 1 – 2 
Polgári VSE – DEAC II. 0 – 3 
Berettyóújfalui SE – Polgári VSE 1 - 1

Az eddigi eredményes szereplés folytatása
reményébe fordultunk az õszi fordulók zá-
ró mérkõzéseire, mindjárt egy szomszéd
városi rangadóval, a mindig parázs össze-
csapást sejtetõ Hajdúnánási csapat ellen.
Nem is kellett csalódniuk a szurkolóknak,
a játékosok elszánt küzdelemben, igazi
csapatmunkával legyõzték a dobogón ta-
nyázó vendégeket. Egyfajta keretet adva a
csapat összetételét illetõen góljainkat a leg-
fiatalabb játékos, Szajevics Patrik - aki
egyébként fordulók óta nagyszerû teljesít-
ményt nyújt- és a legidõsebb, Antal József
játékos-edzõ szerezte. Idegenbeli összecsa-
pásra készültünk a következõ fordulóban,
az õszi mérkõzéseken tapasztalt nem hazai
pályán elért eredmények alapján nem fel-
tett kézzel érkeztünk Téglásra, még annak
ellenére sem, hogy elég foghíjas kerettel
tudtunk elutazni. De apályára lépõ srácok
újból megmutatták, hogy bizony az idén
idegenben vagyunk otthon, Czimmer János
2 találatával, három ponttal tértünk haza.

Ezzel a két gyõzelemmel már a dobogó 3.
helyén álló csapatot közelítettük meg, azt
tervezve, hogy ha az utolsó két fordulóban
megfelelõ pontot szerzünk, bizony elõkelõ
helyen tudjuk zárni az õszi szezont. A
DEAC ellen azonban semmi sem sikerült,
bár a mérkõzés elején könnyen eldönthet-
tük volna a 3 pont sorsát, de a helyzetek,
büntetõk kihagyása követõen, sajnos a
debreceni egyetemisták elvitték a pontokat.
Ezért is volt fontos a záró forduló, amikor
is az azonos ponttal rendelkezõ Berettyóúj-
falu otthonába látogattunk, és nagy küzdel-
mek árán, az utolsó pillanatokban egyen-
lítve- Poli most belõtte a büntetõt- dön-
tetlennel zártuk idei szereplésünket. Amivel
a körülményeket, valamint a korábbi évek
õszi eredményeit figyelembe véve elégedet-
tek lehetünk, a megszerzett pontokat tek-
intve pedig mindenképp, hiszen nagyon
régen gyûjtöttünk be 22 pontot a bajnok-
ság ezen szakaszában. A teljes képhez hoz-
zátartozik az utánpótlás csapataink szere-
plése is. A legkisebbek, az óvodások szá-
mára szervezett foglalkozásainkra 20
csöppség jár rendszeresen, ahol többek kö-
zött a mozgás, a játékosság, a rendszeres-
ség megtanítása a feladatunk. Alsós kisis-
kolásaink, mintegy 30 nebuló, két korcso-
portban szerepelnek Bozsik programokon
és az edzéseken. 
Korosztályos hiányosságok miatt nem a
legoptimálisabb a bajnoki rendszerben
szereplõ csapataink összetétele, ami az
eredményekben, hozzáállásban és fegyel-

mezettség terén is megmutatkozik. A baj-
nokságban résztvevõ 10-12 éves, U13-s
palánták szinte kivétel nélkül szoros mér-
kõzéseket játszottak, rendszeres edzésláto-
gatottság jellemzõ erre a társaságra, az õ
eredményesebb teljesítményükre bizako-
dással tekinthetünk. Eggyel magasabb kor-
osztály, az U16 körül sürgõs tennivalóink
vannak, meg kell találni, keresni azokat a
gyereket, akik a mostani társaság megbíz-
ható gyermekei mellett, fegyelmezettebb és
alázatosabb hozzáállást tudnak tanúsítani,
hogy a város korosztályos csapatát képvi-
selhessék. A korábbi évek sikeres szereplé-
se jellemezte ifjúsági csapatunkat, azonban
számos fiatal kedvezõtlen magánéleti
történései negatívan hatottak a játékosok-
ra. Azon dolgozunk, hogy olyan körülmé-
nyeket és lehetõségeket teremtsünk a fiat-
aloknak, akik megtisztelve érezzék a szere-
plés lehetõségét a város egyesületének csa-
pataiban. Ebben a város és vezetése eddig
is partner volt, nem csak az anyagi támo-
gatást illetõen, hanem a mûködési felté-
telek és technikai háttér biztosítása tekin-
tetében is, az egyesület pedig folyamatosan
keresi a pályázati forrásokat a mûködése
szinten tartása, fejlesztések megvalósítása
érdekében.
Ezúton kívánunk a város minden lakójá-
nak boldog ünnepeket és eredményesebb
új esztendõt az egyesület tagságának
nevében.

Mészáros László elnökÖregfiúk
Nagykárolyban

A Polgár Öregfiúk csapata a napokban
érkezett haza testvértelepülésünkrõl
Nagykárolyból, ahol az ottani vezetés
meghívására részt vett a Hágó Árpád
emlékére rendezett labdarúgó tornán.
Hágó Árpád neves személyisége volt

Nagykárolynak, munkájával, erejével
minden lehetséges eszközt megraga-
dott a sport támogatására. Az idei,
harmadik emléktornára hat csapat ne-
vezett, a polgáriak bravúros küzdel-
mekkel az elsõ helyet szerezték meg. 

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 tulajdonjog visszaszáll az önkormány-
zatra és így ezek a sírok újra értékesíthetõvé válnak. 

A POLGÁRI KÖZTEMETÕ SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2012. FEBRUÁR 01-TÕL:

Temetési hely típusa Év Alap 27%ÁFA Fizetendõ összeg
Ft/fõ Ft Ft

SÍRBOLT 60 150.000 40.500 190.500

SÍRHELY 30 15.000 4.050 19.050

URNAFÜLKE 30 15.000 4.050 19.050

URNASÍRHELY 30 10.000 2.700 12.700

Polgármesteri Hivatal
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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 La-
kóit! Hatóságunknál az el-
múlt hónapokban az alábbi
bûncselekmények elkövetése
miatt indult büntetõeljárás, a
felsorolás természetesen nem
teljes.

� Lopás bûntett megalapozott gyanúja
miatt folytat hatóságunk büntetõeljárást is-
meretlen tettes ellen, aki 2012. november
15-én a volt húsüzem Polgár, Szabolcs út
29. sz. alatti telepén a vaskerítés oszlopo-
kat kivágta és eltulajdonította.
A lopással okozott kár a feljelentés adatai
alapján 100.000 Ft.
� Védekezésképtelen személy sérelmére
elkövetett könnyû testi sértés miatt folyta-
tunk büntetõeljárást. R. Melinda polgári la-
kos tett feljelentést volt élettársa Gy. Tibor
ellen, aki 2012. november hónapban több
alkalommal bántalmazta Õt és a közös
gyermeküket. A sértettek a beszerzett or-
vosi látlelet alapján nyolc napon belül gyó-
gyuló könnyû sérüléseket szenvedtek.  
� Önbíráskodás bûntettének megalapo-
zott gyanúja miatt került nyomozás elren-
delésére sor Polgár Rendõrõrsön Sz.
Róbert tiszagyulaházi lakos ellen, aki 2012.
november 10-én Tiszagyulaházán egy
családi házban vélt tartozásának követelése
miatt tettleg bántalmazta T. Zoltán szintén
tiszagyulaházi lakost, aki a bántalmazás
során nyolc napon belül gyógyuló könnyû
sérülést szenvedett. 
� Súlyos testi sértés bûntett megalapozott
gyanúja miatt folytatunk továbbá bünte-
tõeljárást R. Gusztáv polgári lakos ellen,
aki szerelemféltésbõl 2012. november 12-
én az éjszakai órákban megjelent R. Andor
polgári lakos lakásán és õt egy magával vitt
karóval bántalmazta, aki az elsõdleges or-
vosi vélemény alapján a bántalmazás során
nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérülést
szenvedett. 
� Szintén súlyos testi sértés bûntett kísér-
let megalapozott gyanúja miatt folytat ha-
tóságunk büntetõeljárást D. Piroska
hernádkaki lakos ellen, aki 2012. novem-

Kék hírek
ber 16-án R. Imre folyási lakos lakásában
közös italozást követõen R. Imre és T.
Lívia ottani lakosokat a fejükön egy késsel
megvágta. A sérültek a bántalmazás során
nyolc napon belül gyógyuló könnyû
sérülést szenvedtek. 
� Lopás vétség megalapozott gyanúja
miatt folyik büntetõ eljárás R. Csaba pol-
gári lakos és három társa ellen, akik 2012.
november 07-én 20 óra körüli idõben a la-
kása udvaráról eltulajdonította R. Béla pol-
gári lakos személygépkocsiját, azzal a nyo-
mozás adatai alapján Bödönhátra rezet
lopni mentek, majd amikor Polgár felé tar-
tottak, az õket intézkedés alá vonni kívánó
rendõrjárõrt kikerülték és el akartak mene-
külni, azonban a rendõrök rövid üldözés
után a gépkocsit megállásra kényszerítet-
ték, a benne ülõ R. Csabát és három társát
elfogták és Polgár Rendõrõrsre elõállítot-
ták, ahol nevezettek a bûncselekmény
elkövetését elismerték. 
� Szintén R. Csaba ellen folyik súlyos testi
sértés bûntett kísérletének megalapozott
gyanúja miatt büntetõeljárás, aki 2012. no-
vember 15-én polgári lakásukban elõzetes
szóváltást követõen a nõvére bántalmazó
annak élettársát L. Róbertet bántalmazta
oly módon, hogy a bántalmazás módja al-
kalmas súlyos sérülés okozására. L. Róbert
ellen hatóságunk ugyanezen bûncselek-
mény miatt szintén folytatja a bün-
tetõeljárást.     
� Hatóságunk garázdaság vétség miatt
büntetõeljárást folytat H. Ernõ polgári la-
kos ellen, aki 2012. november 13-án a Pol-
gár Szabolcs úton tettleg bántalmazta volt
élettársát B. Jánosné polgári lakost, aki a
bántalmazás során nyolc napon belül gyó-
gyuló könnyû sérülést szenvedett. H. Ernõt
tekintettel arra, hogy ezen bántalmazások
az elmúlt egy hónapon belül többször
megismétlõdtek hatóságunk õrizetbe vette,
és kezdeményezte elõzetes letartóztatását,
amit az ügyben eljáró bíróság nem tartott
indokoltnak.
� Kábítószerrel visszaélés bûntettének
megalapozott gyanúja miatt szintén H.

Ernõ ellen hatóságunk büntetõeljárást kez-
deményezett, tekintettel arra, hogy a fenti
ügyben õrizetbe vétele során a fogdán tör-
ténõ befogadásakor nevezett kijelentette,
hogy aznap kábítószert fogyasztott, a vize-
let gyorsteszt vele szemben pozitív ered-
ményt hozott.   
� Erõszakos közösülés bûntettének meg-
alapozott gyanúja miatt folytatunk bünte-
tõeljárást M. László polgári lakos ellen, aki
a rendelkezésre álló adatok alapján 2012.
november 17-én a lakásában és 2012. no-
vember 21-én a Tiszaújvárosi Rendõrkapi-
tányság illetékességi területén akarata elle-
nére közösült N. Klaudia polgári lakossal. 
Egyben kérem a lakosságot, hogy amenny-
iben a fenti két ezidáig ismeretlen tettes
ellen folyamatban lévõ bûnügyrõl bármi-
lyen információ van a birtokában, keresse
fel hatóságunkat. 
Továbbra is kérem a segítségüket abban,
hogy ha gyanús személyeket, cselekménye-
ket látnak, fõleg az éjszakai órákban, vala-
mint ha a nyomozást elõsegítõ informáci-
ókkal rendelkeznek, minden esetben érte-
sítsék hatóságunkat a 391-007, a 570-050
vagy a 107 segélyhívó telefonszámon. 
Egyben kérem a lakosságot, hogy amenny-
iben bûnügyrõl  bármilyen információ van
a birtokában keresse fel hatóságunkat. 
Ezúton kívánok Polgár Lakosságának

saját és munkatársaim nevében
Boldog, Békés bûn-és balesetmentes
Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben

Gazdag Boldog Új Esztendõt! 

Monoki Viktor r. õrnagy
õrsparancsnok
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A Még Olcsóbb
élelmiszer üzlet (4090 Polgár, Hõsök u. 14.)

AKCIÓS AJÁNLATA

– Paloma õrölt kávé 900 g 1399 Ft

– Eduscho Dupla 250 g 399 Ft

– Erdélyi szalonna füstölt fõtt 1 kg 1359 Ft

– Ráma margarin kocka 250 g 199 Ft

– Mizo Tejföl 20% 330 g 239 Ft

– Kunsági Finomliszt 1 kg 119 Ft

– Coca-Cola 2.5 liter 359 Ft

– Görög narancs 1 kg 199 Ft

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

melyet kérésére frissen az üzletben felszeletelünk!

Minden nap friss zöldséggel és gyümölcsel várjuk.

Üzletünkben

ERZSÉBET UTALVÁNNYAL
is fizethet. 

tolóajtóstolóajtóstolóajtós

A kép csak illusztráció
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Békés, boldog karácsonyt, örömökben gazdag új évet kívánunk!

Éva (39) fia, Tomi kamasz lett, így
nem könnyû a kedvére tenni. Ahogy
a polgári családanya fogalmaz: 
- Sportot ûz abból, hogy õ legyen az
okosabb, és hogy megmutassa,
mennyire le vagyunk maradva a fér-
jemmel. Ma például azzal froclizott,
hogy a felnõttek többsége digitáli-
san analfabéta.

Zoli, Tomi apja ezt jobban viseli, mint
Éva. Most is csak mosolygott, és elõ-
vette az Invitel új tájékoztatóját. Né-
hány perc múlva, amikor Tomi vissza-
jött, az apja már kérdezte is: 

- Kellene egy új internet elõfizetés,
szerinted milyet vegyünk?
Tomi nyeglén válaszolt: 
- Mit tudom én. 
Erre az apja, kellõ fontoskodással: 
- Azt hiszem, tudom a megoldást,
Inviteltõl veszünk internetet. A cég
honlapján minden információ megtalál-
ható, de elmentem az Invitel Telepont-
jába, ahol ki is próbálhattam az extra
gyors sebességû netet és most már

tudom, hogy ez a szolgáltatás a mi ut-
cánkban is elérhetõ. Egyébként a we-
ben keresztül is megrendelhetjük, és
köthetünk hozzá telefon-elõfizetést is.
Utána számoltam, ez a csomag jobb,
mint ami eddig volt.
Tomi csak nézett, de aztán gyorsan
kapcsolt: 
- Jó, de hány megás az internet? 
Az apja most nem jött zavarba: 
- Lehet akár 6-tól 50 Mbit/s sebességû
is, de szerintem nekünk bõven elég a
25 megás. Ez is hihetetlen élmény
lesz, mivel ilyen gyors internetet még
sohasem használtunk.
- Hogyan lehet ilyen gyors? - kérdezte
Tomi hitetlenkedve. 
Zoli nagyot sóhajtott, és adta tovább a
szakértõt: 
- Az Invitel fejlesztett a hálózaton, ettõl
ilyen jó az ajánlat. Ráadásul most vá-
laszthatunk egyet a Mixer csomagok
szolgáltatásai közül, és három hóna-
pig az internet, tévé vagy telefon havi
díját a cég fizeti.
- Mondd, apa, mindez karácsonyra
lesz?
- Ezt megvesszük most, de a kará-
csonyra is gondolok. Édesanyád végre
megkaphatja a saját számítógépét. Az
Invitel téli akciójában most Samsung
notebook is van, Windows 8-as ope-
rációs rendszerrel. Mindössze 21 990

forint a kezdõ részlet, a havi részlet
pedig 4490 forint. 24 hónapon keresz-
tül, kamatmentesen. Szerintem ezt is
ki tudjuk gazdálkodni. De az is lehet,
hogy inkább egy Samsung Smart TV-t
választunk közös családi ajándéknak.
Ez a készülék internetre kapcsolható.
Lehet vele barangolni a weben, You-
Tube-videókat nézni, facebookozni is,
de rengeteg egyedi program és app-
likáció is tölthetõ rá, akár az okoste-
lefonokra. A jó hír pedig az, hogy most
ez is kamatmentes részletre kapható. 

Tomi ámulattal nézett apjára, pedig a
saját karácsonyi meglepetésérõl még
nem is tudhatott. Mivel a nagyszülõk is
Mixer csomagra váltanak, így a szol-
gáltatás mellé Éváék végre megvehe-
tik fiuknak az Xbox 360-ast. Ez a 250
GB-os játékkonzol még élethûbben
kelti életre a játékokat. Ezt már Tomi
szülei együtt kalkulálták ki. Az Xbox
360-as meglehetõsen komoly ajándék,
amely az Invitel ajánlatában az új szol-
gáltatás mellé most mozgásérzékelõs
Kinect kiegészítõvel és három játékkal
kamatmentes részletre elvihetõ. A
kezdõ részlet 19 990 forint, és a 24
darab havi részlet 4190 forint. Tomi
szülei biztosak abban, hogy az Invitel
segítségével idén is boldog és élmé-
nyekkel teli karácsonyuk lesz.

Karácsonyi ajándékok - idén az Inviteltõl

Az Ön lakóhelyén elérhetõ, személyre szóló akciós aján-
latokról, szolgáltatásokról érdeklõdjön személyesen
tiszaújvárosi Telepontunkban (Tiszaújváros, Szent
István u. 1/a) vagy a +36 1 801 7940-es telefonszámon.


