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Városházi hírek

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 
13-án ülésezett, melyen 8 napirendi pontot tárgyalt.

A polgármesteri jelentést követően a képviselők hosszasan tár-
gyalták, majd elfogadták az önkormányzat 2014. évi költségvetését. 
A költségvetés készítésének az alapelve, hogy a kötelezően ellátandó 
feladatokra kell koncentrálnia, annak a fedezet, forrás szükségletét 
biztosítania és csak ennek csorbítása nélkül lehet az önként vállalt 
feladatokra a település, vagy a helyi közösségek által fontosnak tar-
tott ügyekre, elvárásokra, szolgáltatásokra költségvetési forrásokat 
irányítani. 

A városfejlesztési elképzelésekhez, beruházásokhoz is a kötele-
zően ellátandóan feladatokra fordított pénzek csökkentése nélkül 
lehet csak a költségvetésnek forrást biztosítania. A napirend tárgya-
lása során a képviselők hozzászólásaikban megfogalmazták, hogy 
ez az év a költségvetést tekintve egy kegyelmi állapot. A bevételeket 
ebben az esztendőben úgy kell megbecsülni, valamint úgy kell köl-
tekezni, hogy a jövő évet hasonló pozícióban tudják kezdeni, ezért 
minden intézménynek a takarékos gazdálkodásra kell törekednie. 
A mostani pozitív helyzetben kell felkészülni arra, hogy tartaléko-
kat halmozzanak fel.

Elfogadta a Képviselő-testület az Ady Endre Művelődési Központ 
és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót, va-
lamint a városi rendezvénytervet. A 2014. évi városi rendezvényterv 

négy csoportba sorolta a programokat, 
rendezvényeket. Az első csoportba a 
nemzeti és állami ünnepek, a második 
csoportba a hagyományőrző városi 
fesztiválok, a harmadik csoportba az 
alkalmi rendezvények, a negyedik cso-
portba pedig a hagyományos ünnepek 
kerülnek megszervezésre.

Módosította a Képviselő-testület 
a Városgondnokság alapító okiratát, 
melyet az intézmény telephelyeinek 
kiegészítése, illetve alaptevékenységi 
körének bővítése indokolt, valamint 
hasonló okok miatt került sor a Polgári 
CSEMETE Szociális Szövetkezet alap-
szabályának módosítására is.

A Képviselő-testület döntött a Polgár, Hajnal u. 14. sz. alatti in-
gatlanról, mely szerint nem tart igényt az ingatlan tulajdonjogának 
a megszerzésére.

Megválasztotta a Képviselő-testület a választási eljárásról szó-
ló törvény alapján az április 6-ai országgyűlési képviselő választás 
lebonyolítására a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait. A törvény 
megfelelő rendelkezése szerint a szavazókörök számát úgy kell meg-
állapítani, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezer-
ötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson. 
Ennek megfelelően az eddigi 9 szavazókör helyett 7 szavazókörben 
gyakorolhatják választójogukat a választópolgárok. A szavazókörök 
az alábbiak szerint kerültek meghatározásra: 

1. sz. szavazókör:  Dózsa Gy. u. 1-3. - Óvoda épülete
2. sz. szavazókör:  Zólyom u. 14. - Iskola épülete
3. sz. szavazókör:  Barankovics tér 6. sz. - Művelődési központ 
4. sz. szavazókör:  Zólyom u. 14. - Iskola épülete
5. sz. szavazókör:  Móricz u. 2-5. - Iskola épülete  
6. sz. szavazókör:  Bem u. 1. - Iskola épülete  
7. sz. szavazókör:  Bem u. 1. - Iskola épülete

Polgármesteri Hivatal

POLGÁR VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY

A „Polgár Városért” Alapítvány nevében szeretnénk köszönetet mondani azoknak a polgári lakosoknak, akik a személyi 
jövedelemadójuk 1%-val hozzájárultak, támogatták az Alapítvány működését.
A 2009. évi 1 % amely 23.910.- Ft, a 2012. évi 1 % -ból befolyt 122.986.- Ft-ot 

az Alapítvány C. Tóth János Polgár kulturális élete a 20. században című könyvének kiadására fordította.
Az elkövetkező években is várjuk mindazok támogatását, akik fontosnak tartják Alapítványunk céljait.

Adószámunk: 18544189-1-09

„Polgár Városért” Alapítvány Kuratóriuma
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Költségvetés 2014-re
A törvény előírásai szerint a települési ön-

kormányzatoknak február 15-ig kell a saját 
költségvetésüket benyújtani a képviselő-tes-
tületnek és azt forráshiány nélkül elfogadni. 
A polgármester nyújtja be elfogadásra, a 
polgármesteri hivatal apparátusa által elő-
készített költségvetési rendelet-tervezetet. 
Tóth József polgármestert kérdeztem város-
unk 2014-es költségvetéséről:

- A központi költségvetés eddigi normatív 
alapú forrásleosztását a feladatalapú finan-
szírozás váltotta fel. Ez azt jelenti, hogy a 
képviselők nem teljesen szabadon döntik el 
azt, hogy mire és mennyit lehet költeni?

-Költségvetés készítésének első és legfonto-
sabb szabálya, hogy finanszírozás szempontjá-
ból a kötelezően ellátandó feladatok elsőbbsé-
get kell, hogy kapjanak. Annak maradéktalan 
teljesülését követően lehet pénz előirányozni a 
költségvetésnek az önként vállalt feladatokra. 
Persze szem előtt kell tartani a karbantartási 
feladatokat és a fejlesztési célkitűzéseket is, 
amelyet pedig a város gazdasági programjá-
ban rögzítettünk.

- Az előző évekhez képest, több vagy keve-
sebb pénzből gazdálkodhat az önkormány-
zat 2014-ben?

- Kevesebb és másabb is a feladat illetve ke-
vesebb a pénz is, amiből gazdálkodhatunk. 
A most elfogadott költségvetés főösszege 

1.661 millió forint, ez közel 300 millióval 
kevesebb, mint a korábbi évek fejlesztések 
nélküli költségvetési főösszege. A kiadási 
oldalon ebből működésre 1.567 millió, fej-
lesztésre 94 millió forint jut.

Működésen belül legnagyobb tétel a bér 
és bérjellegű jellegű kiadások, amely a 173 
fő önkormányzati dolgozó fizetését és an-
nak közterheit tartalmazza. Szociális el-
látások területén az állami támogatások 
csökkenése mellett is, mintegy 198 millió 
forintot biztosítunk a rászorultak támoga-
tására, amelyből 48 millió a saját pénzünk, 
150 millió központi támogatás.

A bevételeink legnagyobb tétele a köz-
ponti költségvetéstől bennünket megillető 
805 milliós rész. Az önkormányzati intéz-
mények saját bevétele 430 millió, a helyi 
adóbevételek nagysága 208 millió, a fejlesz-
tésekre és felhalmozási bevételekre 105 mil-
lió forintot terveztünk.

A költségvetés pénzügyi egyensúlyát az 
előző években keletkezett és az ez évi költ-
ségvetésbe vonható 113 millió forint pénz-
maradvány igénybevétele alapozta meg.

- Nem tartalmaz a büdzsé megszorítá-
sokat, adóemelést, esetleg az önként vál-
lalt feladatok csökkentését. Voltak ettől 
nehezebb évek is, hogyan sikerült ilyen 
megnyugtató helyzetbe hozni a város 
pénzügyi gazdálkodását? 

- Így igaz, jó hír, hogy nem tartalmaz a költ-
ségvetés elbocsátást, jelentős bér és jövedelem-
csökkentést, s meg tudtuk tartani a korábban 
már megszokott juttatások jelentős részét. 
Megnyugtató dolog az is, hogy 2014-ben nem 
kellett tervezzünk az inflációt meghaladó 
szolgáltatási vagy bérleti díj emeléssel és ta-
lán a legfontosabb, hogy elhárítottuk a helyi 
adóemelésnek, vagy egy új adó bevezetésé-
nek a kényszerét. Csodák és véletlenek persze 
nincsenek. Ez az előző évek pénzügyi gazdál-
kodási és költségvetés menedzselési szakmai 
munka hozadéka. Tudatosan terveztük, hogy 
2014-re kedvező hatásaként csapódik majd 
le, illetve pozitív módon kompenzál vissza a 
2012. évi folyószámlahitel kiváltás, a 2013. évi 
működést támogató pályázat és a 2014. évi vá-
rosfejlesztési program pénzügyi elszámolása 
valamint közrejátszik a kormányzati adósság-
konszolidáció könnyítő hatása. Ezek a tételek 
jelentik az előző évi költségvetés pénzmarad-
ványát. Jelzem, hogy hosszabbtávon vannak 
érzékeny területei költségvetésnek (létszám 
finanszírozás, feladatfinanszírozási ellent-
mondás, intézménystruktúra, hatékonysági 
intézkedések ) azonban a most elfogadott költ-
ségvetés kellő figyelemmel és hozzáértéssel 
teljesíthető, - az önkormányzati feladatellátás 
pénzügyi stabilitása 2014-re biztosított.

- Köszönöm az interjút! 
szerk.

Polgári Hurkapite Fesztivál
Hagyományteremtő szándékkal 2014. 

március 22-én kerül megrendezésre az 
első Polgári Hurkapite Fesztivál. Pol-
gár Városért Alapítvány, Polgár Város 
Önkormányzatának támogatásával egy 
olyan gasztronómiai különlegességen ala-
puló rendezvény megteremtését tűzte ki 
célul, amelyen Polgár város egyedi étke, 
a hurka-pite a főszereplő. A helyi kul-
turális és kulináris értékek megőrzésén 
túl, identitást erősítő közösségi élmény 
szeretnének megvalósítani. A hurkapite 
csakis a városunkra jellemző különleges 
étel, a polgári hagyományos disznóvágá-
sok egyik fogása. 

Polgári Hurkapite Fesztivál
Helyszín: Barankovics tér

Időpont: 2014. március 22. szombat, 
06-18 óráig

Az Alapítvány Kuratóriuma felkért 
nyolc helyi civil egyesületet, akik négy 

csapatot alkotva, meghatározott feltéte-
lekkel fogják elkészíteni a polgári hurka-
pitét. 

A disznóvágás reggel hat órakor veszi 
kezdetét. Az egymással versengő csapa-
toknak a Főtéren kijelölt sátrakban kell 
feldolgozniuk a sertéseket.  A munkafo-
lyamatot és a hurkapitét neves szakértők-
ből álló zsűri fogja értékelni.

A gyermekek számára játszóházi fog-
lalkozásokat szerveznek a Művelődési 
Központ dolgozói 10-14 óráig.  Déltől, 
Tóth József polgármester köszöntője 

után, a térre felállított színpadon fellép 
az: Árvácska Népdalkör, Tiszavirág Ci-
terazenekar, Borockás Néptánc Együttes, 
Újszentmargitai Borisszák Nóta Egyesü-
let, és a Tisza Dráma és Táncszínház.

Az Alapítvány, a csapatok által frissen 
sütött pitét, kóstoló jegyek ellenében a 
rendezvény látogatói számára fogyasztás-
ra fogja kínálni 13 - 15 óra között. 

Délután 15 órától a nagy színpadon 
Kiss József és zenekara gondoskodik a 
jó hangulatról. 17 órakor sor kerül a ver-
senyzők díjazására, majd a  tombola sor-
soláson kisorsolásra kerülnek a levágott 
sertések értékes részei: lapocka, oldalas, 
kolbász, karaj, stb.

Kóstolójegy : 200.- Ft
Tombolajegy : 200.- Ft

Mindenkit szeretettel várunk!

szerk.
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Új vezető a temetkezési szolgáltatásban

Tavaly ősszel jelentős változások történtek 
a polgári temető üzemeltetésében. A Kor-
pusz 93’ Kft. új ügyvezetőjét, Zlehovszky 
Istvánt kérdezem a változásokról, az első 
hónapokról, jövőbeli terveiről.

- 2013. november 1-jével  a tulajonosi kör 
megbízott a Korpusz Kft. vezetésével. Az el-
múlt 20 évben vállalkozóként számos terü-
leten kipróbáltam magam, de most teljesen 
új területre kerültem. Az elődöm Eke László 
volt, aki nyugdíjba vonulásáig felelősségtelje-
sen vezette és 25 év alatt nagyon tisztességesen 
felépítette ezt a Kft-t. Az emberek szerették, 
megbíztak benne. Nekem most annyi dolgom 
van, hogy továbbvigyem ezt az irányvonalat, 
saját habitusomhoz, személyiségemhez igazít-
va, megfelelve az új törvényi és fokozott lakos-
sági elvárásoknak. Így nagy lendülettel neki 
is kezdtem a munkának, először is megsze-
reztem a temetkezés szolgáltatói végzettséget 
Esztergomban, megismerkedtem a Kft. jelen-
legi tulajdonosaival és a cég kötelezettségeivel. 

Tavaly november óta a Kft. tisztán önkor-
mányzati tulajdonban van. Polgár 74,33% 
-ban a többi részben pedig  Újszentmargita, 
Görbeháza, Folyás, Újtikos és Tiszagyulaháza 
a tulajdonos. Ezen településeken a polgár-
mestereket felkerestem, a településeken lévő 
problémákat megbeszéltük és a jövőben ennek 
alapján végezzük a munkánkat. Ezen települé-
seken a temetőkarbantartási munkákat a helyi 
önkormányzatok végzik. Az évi temetés átla-
gosan 200, a polgári ebből 100 körüli. A Kft. 
jelenleg hét fővel dolgozik.

2014. január 1 -jétől a temető üzemeltetését 
teljes mértékben hozzánk irányította Polgár 
Város Önkormányzata. Ettől függetlenül az 
önkormányzattól minden lehetséges segít-

séget megkapunk, mint például 2013. őszén, 
Mindenszentekre. Nagyon komoly munkát 
végeztünk a Városgondnokság dolgozóival és 
a közmunkásokkal együtt, hogy az ünnepekre 
rendezett sírkert várja a hozzátartozókat.  Az 
elhanyagolt részeket rendbetettük és meg-
kezdtük az elhanyagolt sírok hantolását.

- Milyen fejlesztéseket várhatunk jövőre 
nézve?

- Rendkívül nagy szükség van egy új urna-
fal megépítésére, ami egy komoly beruházás 
lesz. Ezen túl tervezzük a temető területén ta-
lálható kutak felújítását, illetve az utak javítá-
sát, kátyúzását. A hátsó, jelenleg még elhanya-
golt, úgynevezett ”Csikós temetőre” nagyobb 
figyelmet fogunk fordítani, igyekszünk egysé-
gessé tenni a temető egész területét. 

 Hosszútávú terveink között szerepel a ra-
vatalozó körüli út teljes felújítása, térkövezése 
és a parkosítás teljes felújítása. Ehhez pályázati 
forrást kell keresnünk. 

Az idén belekezdünk egy hatalmas mun-
kába, a temető parcellázásába is. Az egész 
sírkertet fel kell térképezni. A parcellák nevei 
ki lesznek táblázva, hogy a látogatók könnyeb-
ben eligazodjanak, azon belül pedig minden 
egyes sírhely nyilvántartásba lesz véve digitá-
lisan is.  Valószínűleg több évre lesz szükség 
ehhez az óriási adminisztrációs munkához. 
1993. óta van vezetve nyilvántartás, ami tám-
pontot adhat majd sok esetben. Ha megbizo-
nyosodtunk egy sírhely lejártáról, lehantoljuk 
és értékesítésre kínáljuk fel. Ettől az évtől a 
sírhely-megváltási idő 25 évről 30 évre hosz-
szabbodott, összege nem változott. Ezúton 
is szeretném felhívni a sírhely tulajdonosok 
figyelmét, hogy aki úgy érzi, nincs rendezve 
hozzátartozója sírhelye, keresse fel irodánkat, 
elkerülve a későbbi kellemetlenségeket. Dol-

gozunk a szolgáltatási díjak mérséklésén, ez 
év januártól a ravatalozó használati díját és a 
távolsági halottszállítás díját sikerült jelentős 
mértékben csökkenteni.

- Mi történik az elhantolt sírok szép, régi 
sírköveivel?

- Mindenképpen szeretném megőrizni az 
utókornak őket, ezért tervezek a temető egy 
részében egy emlékparkot kialakítani, ide 
szeretném összegyűjteni és elhelyezni ezeket 
a síremlékeket. 

- Nekem nagyon hiányoznak a fák a polgá-
ri temetőből. Nagyon szép a központi rész, 
jó lenne ha a temető más részei is hasonlóan 
árnyasak lennének. 

- Szeretnénk több fát ültetni, de a rendezet-
lenség a jobb oldali, régi temető részben nagyon 
megnehezíti ezen törekvésünk kivitelezését. A 
temető azon részén a sírok közötti közleke-
dés sem egyszerű, ezért szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy a temetőben sírtemléket épí-
teni csak a Kft.  engedélyével lehet! A baloldali 
részt évek óta szakszerűen parcellázták, ott 
már nincsenek ilyen problémák.

- A tavaly történt családi síremlék lopás 
ügyében eddig sikertelennek bizonyult a 
nyomozás. Milyen biztonsági intézkedése-
ket tud tenni a Kft., hogy megelőzze a ha-
sonló eseteket?

- Tavasszal befejeződik a temető teljes területé-
nek körbe kerítése. Térfigyelő kamerák kihelye-
zését szeretnénk megvalósítani, ehhez keressük 
a megoldásokat.  Addig is a  temető gondnoki 
szolgálat és ünnepek alkalmával a Polgárőrség 
fog figyelni a nagyobb biztonságra. 

Kérem a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy 
problémáikkal, panaszaikkal bizalommal for-
duljanak a jövőben is hozzánk. 

szerk.
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Felhívás!
Tisztelt Mezőgazdasági Termelő!

Felhívom a figyelmüket, hogy a földhivatali nyilvántartás veze-
tésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések 2013. december 15. 
napjától megváltoztak.

Megtekinthető:
A Kormány 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelete a földhasznála-
ti nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet módosításáról 474/2013. (XII. 12.) Korm. rende-
let az elővásárlási és elő haszonbérleti jog gyakorlása érdekében 
az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton 
történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról.
Az őstermelő igazolvány érvényesítése 2014.03.20. amennyiben 
visszamenő hatállyal (2014.01.01.) kívánják igénybe venni az 
adókedvezményt (adózási módváltozás, névváltozás, utcanév 
változás esetén új őstermelői igazolvány kerül kiadásra, mert 
abba ezek az adattartalmak nem javíthatók.)
Megjelent az MVH 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és 
az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 
2014. évi program szintű monitoring adatszolgáltatás teljesíté-
sének részletes szabályairól.
1. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támo-

gatott ügyfél 2014. évben február 17. és március 19. között kö-
teles monitoring célú adatszolgáltatás teljesítésére.

2. Az Európai Halászati Alapból támogatott ügyfél 2014. évben 
február 17. és március 19. között köteles monitoring célú adat-
szolgáltatás teljesítésére.

(Azon ügyfelek, akik eddig nem rendelkeztek MVH-s jelszóval, 
azok az MVH G1040-01 nyomtatványán kérhetik meg, mivel a 
falugazdász csak e jelszó alapján dolgozhat, nem fogadható el az 
ügyfél saját ügyfélkapus jelszava.)
2014-es kérődző szerkezet átalakítási program adatszolgáltatási 
kötelezettségének benyújtási határideje, várhatóan 2014.03.15.-
ig tolódik ki. (rendelet még nincs)
A 2014-es SAPS területalapú támogatás várható indulása 
2014.04.10, zárása 2014.05.15. (elektronikus úton)
Az új, összevont marhalevél 2014. január 5.-től a korábban ki-
adott útlevelekkel 2014.06.30.-ig lehet állatokat exportálni.
Aki a 2013-as Nemzeti Agrárgazdasági Kamara önbevallás és 
árbevételi nyilatkozatát és annak befizetését nem tette meg még 
van lehetősége a falugazdászánál ezt pótolni, záros határidőn 
belül.
Minden Mezőgazdasági termelőnek állok rendelkezésére Pol-
gár, Zólyom út 5. szám alatti falugazdász irodában.(volt városi 
gyógyszertár épülete) Kérem előtte telefonon egyeztessen idő-
pontot.

Tisztelettel: Makó László
Falugazdász

06/20-498-88-87

Az Élet Virága Egészségvédő Egyesület
 köszönettel fogadja 

a személyi jövedelem adó 1 % -ának a felajánlását!

 Adószámunk: 18020560-1-9

A beérkezett összegből célunk, hogy  az egészséges életmódot 
és a pozitív gondolkodást népszerűsítsük Polgár és környékén.

Köszönjük!

 Élet Virága Egészségvédő Egyesület
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Hogyan mentsünk életet?

A Polgár Város Önkormányzata 
Szociális Szolgáltató Központjának 
Családsegítő Szolgálata a Magyar Vö-
röskereszt Helyi Szervezetének támo-
gatásával 2014. február 19-én „Ház-
tartási balesetek elsődleges ellátása” 
címmel előadást szervezett a rendsze-
res szociális segélyben részesülő aktív 
korú, nem foglalkoztatott kliensek 
részére. Az előadást a Mentőállomás 
dolgozói, Tar Antal és Fancsik Berta-
lan tartotta. 

Születésnap 

Februárban ünnepelte a 90. születés-
napját Papp Jánosné. Népes családja 
mellett a Tóth József polgármester is fel-
köszöntötte a mindig jókedélyű Erzsike 
nénit. Életére elégedetten tekint vissza. 
Elmondta, hogy rengeteget dolgoztak 
férjével magángazdálkodóként és négy 
gyermeket neveltek fel. Most nem fog-
lalkozik a korával, élvez minden percet 
amit kilenc unokájával és három déd-
unokájával tölthet. 

Kölyökkutya a háznál
Itt a tavasz, sok kutyus születik ebben az 

évszakban, és ilyenkor szívesebben vásá-
rolnak illetve fogadnak örökbe kiskutyát 
az emberek. Sok új gazdi viszont nincs 
azzal tisztában, hogy az élelmen, a játéko-
kon, a fekhelyen, kutyaházon kívül mire is 
van még szükség ahhoz, hogy egészséges, 
vidám, kiegyensúlyozott társ váljék az új 
kis jövevényből.

Mielőtt fajtát választunk érdemes átgon-
dolni, hogy milyen típusú, vérmérsékletű, 
kistestű vagy nagytestű, rövid vagy hosszú 
szőrű, társasági vagy inkább őrző-védő eb 
kerüljön a családba, hiszen a továbbiakban 
egy családtagról lesz szó, aki ugyanolyan tö-
rődést és odafigyelést igényel, mint mi em-
berek. Ne az alapján válasszunk fajtát, hogy 
melyik tetszik leginkább külsőleg és hogy 
mi a „kutyadivat” mostanság.

Ha már választottunk és nálunk az új 
kedvenc, mielőbb szükséges állatorvost is 
választanunk, akit már az első héten keres-
sünk fel, hogy megbeszéljük vele a további 
teendőket és megtörténjen az első vizsgálat.

Elöljáróban azért nem árt tisztában len-
nünk egy-két dologgal, nehogy a rendelő-
ben szembesüljünk nem várt teendőkkel és 
költségekkel.
1. Féregtelenítés, külső élősködők (bolha, 

kullancs) elleni kezelés majd megelőző 
kezelés.

Bélférgek ellen már két hetes kortól kel véde-
keznünk egészen 2-3 hónapos korig, azután 
pedig 3 havonta. A bolhák kullancsok elleni 
védelem is fontos már pici kortól hiszen ezek 
az élősködők sok fertőzést okozhatnak.
2. Oltások (parvo vírus elleni oltás, kom 

binált oltás, veszettség oltás).
A veszettség oltáson kívül a többi oltás 
ugyan nem kötelező, de annak érdekében, 
hogy megvédjük kedvencünket a fertőzé-
sektől, súlyos betegségektől és akár az elhul-
lástól is, mindenképpen javallott az egyéb 
betegségek (parvo, szopornyica, májgyulla-
dás, leptospirózis, kennelköhögés, stb.) elle-
ni kombinált oltás is, amelyet kölyök korban 
2-3 hét után meg kell ismételni, aztán pedig 
évente beadatni, mint emlékeztető oltást. A 

veszettség oltást minden 3 hónapos korát 
betöltött kutyusnak meg kell kapnia egy 
hónapon belül!!!
3. Chip. 2013. január 1. óta minden 4 hó-

naposnál idősebb kutyát kötelezően 
chipeztetni kell!!!

Korábban már volt szó róla, hogy miért is 
fontos és hasznos ez.
4. Ivartalanítás.
Kötelezőnek ugyan nem kötelező, de szá-
mos előnye van (a korábbiakban már erről 
is olvashattak). Azonban egy felelősségtel-
jes és felvilágosult gondolkodású állattartó 
már egészen korán, még az ivarérést meg-
előzően kéri ezt a beavatkozást az állator-
vosától.

Mindezek tükrében tényleg gondoljuk 
át alaposan, hogy valóban akarunk-e kis-
kutyát, van-e arra időnk és pénzünk, hogy 
egy ápolt, egészséges, elégedett kutyát ne-
veljünk az apró jövevényből!

Nagy Zsófia 
állatorvos

Tar Antal mentőápoló tájékoztatást 
adott a csonttörés, szemsérülések, 
áram és égés okozta sebek elsődleges 
kezeléséről, vérzések csillapításáról és 
az újraélesztés fontosságáról. A hasz-
nos és tartalmas előadáson 36 fő vett 
részt, akik az elhangzottakat gya-
korlatban is elsajátíthatták. Az élmé-
nyekkel teli előadás jó hangulatban 
ért végett.

Polgár Város Önkormányzatának
Szociális Szolgáltató Központja
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik, Bolgár László  búcsúztatásán megjelentek, sírjára koszorút,virágot helyeztek, és 
mély gyászunkban, fájdalmunkban, részvéttel osztoztak.

A gyászoló család



2014. március8. oldal

A Magyar Kultúra Napja
2014. január 22-én intézményünk a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolával közösen 

részt vett az országos „ Együtt szaval a nemzet” elnevezésű programon. Január 23-án és 
24.-én a színházteremben filmvetítéssel emlékeztünk meg a régi magyar filmekről, és kéz-
műves játszóházban alkottak a kisiskolások.

Farsangi 
Kavalkád

 Március első vasárnapján került 
megrendezésre a téltemető farsangi 
mulatság. A kora délutáni órákban 
a könyvtár adott helyett a családi 
játszóháznak, ahol a kézműves fog-
lalkozáson álarcok és pörgő bohócok 
készültek, majd mulatságos vetélke-
dőkön vettek részt a gyermekek. A 
színházteremben interaktív műsort 
látott a közönség. A Tisza Dráma és 
Táncszínház vidám műsora közben 
bepillantást nyertünk a világ híres 
karneváljaiba is.

 Nagyon ötletes maskarákkal ké-
szültek a gyermekek a jelmezverseny-
re. A nyertes a kiscsoportos Hack 
Róbert Márk lett, aki cseresznyének 
öltözött. 

szerk.

Jó tanulmányok jutalmazása
A Hajdúsági Görögkatolikus Nevelőszülői hálózatban élő gyermekek jutalomban 

részesültek február 7-én, az első félév lezárását követően.  
 Nagyon örömömre szolgált, amikor Intézményünk vezetője, Bíró István Igazgató 

Úr, tájékoztatott arról a lehetőségről, hogy idén először -de remélhetőleg nem utoljára-, 
kiválaszthatjuk hálózatunkból azt az összesen 12 gyermeket, akik jól tanulnak, vagy 
javuló tanulmányi eredményt értek el.  Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni min-
den pedagógusnak, és a gyermekek nevelőszüleinek, hogy terelgetik gyermekeinket 
ezen a gyakran rögös és buktatókkal teli úton.

Mendi Carlos, Tóth Gréta, Dévald József, Molnár Ágnes, Berencsi Máté

Ferenczi Zoltánné 
szakmai vezető
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Polgár Anno - Madártávlat

Anno Polgár 

Újra látni oly jó Téged,

Repülök a múltba Véled.

Fogd a kezem, Anno Polgár,

Így sodorjon minket az ár.

Együtt éljük meg a csodát,

Múlt kapuján utazzunk át.

Vezess engem, édes emlék,

Ölelj magadhoz mindenség.

Peregnek az emlékképek,

Filmkockák, szép képregények.

Elfelejtett régi arcok

Ajkamra is mosolyt csaltok. 

Könnycsepp szökik a szemembe,

Sok-sok szeretet szívembe.

Lámpásként mutattál utat,

Nemzedéknek adsz majd újat.

Régmúlt értékeit óvjuk,

Emlékét szívünkbe zárjuk.

Amit adtál, nem feledem,

Köszönöm, hogy itt élhettem.

Ugró Éva Anna

Várom érdekes, régi képeiket a 
polgaranno@gmail.com  

email címre, vagy a Városházára,
a szerkesztőség irodájába. 

szerk.

 Látkép a templom toronyból Debrecen felé

A régi Községházából kialakított Ruházati Áruház és a Kossuth utca

A régi piac
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SPORT - Labdarúgás
A januári elfogadható időjárás ellenére az első foglalkozá-

sok a labdarúgókat is a terembe kényszerítik, így a rendszeres 
foglalkozások mellett teremtornákon való részvétellel tartották 
karban a fiúk magukat. Kellemes és hasznos célt szolgáló meg-
hívásnak tettünk eleget újra január elején, mikor is testvérváros-
unk Nagykároly sportszerető helyi képviselőinek invitálására 
látogattunk el egy futsal tornára. Az elmúlt évben történt sike-
res szereplést nem tudtuk megismételni, valljuk be, egy kicsit 
jobban is figyeltek ránk (a sorsolást illetően is)- szoros mérkő-
zéseseken, körbeverések miatt most nem tudtunk tovább lépni a 
csoportból, de a torna jó ráhangoló volt a felkészülésre, és nem 
mellesleg a vendégszerető házigazdák vendéglátása is kellemes 
élményekkel gazdagította a játékosokat.

A téli felkészülések minden korosztályban elkezdődtek, a 
zord téli időszakban jellemzően tornatermi foglalkozásokkal, 
majd fokozatosan a műfüves pálya igénybevételével, ahol ideális 
körülmények között végezhetik a felkészülést csapataink a leg-
kisebbektől a felnőttekig.

 Jelentős változások nem történtek a felnőtt együttes kere-
tében, 1-2 játékos esetében történt a szokásos jövés-menés, to-
vábbra is egyben tudjuk tartani, azt a döntően polgári játéko-
sokból álló magot, amely az elmúlt években sikeresen képviselte 
városunkat a megyei I. osztályú bajnokságban. Erősítésként si-
kerül leigazolni Makó Istvánt és Kovács Krisztiánt. Felkészülési 
mérkőzéseken gyakorolhattunk többek között Tiszakeszi (8-4) 
Tiszalúc (3-4) Sajószöged (5-1) Tiszavasvári (1-3) Nyékládháza 
(6-3) csapatai ellen. Reményeink szerint nem az elmúlt esztendő 
fagyos márciusi időjárása fog visszaköszönni, amikor is mérkő-
zések maradtak el folyamatosan, és e sorok olvasásakor már túl 
vagyunk az első bajnoki mérkőzéseken begyűjtött pontok meg-
szerzésén.

 Gyermek csapataink az oktatási intézmények tornatermében, 
majd az időjárás kellemesebbé válásával a sporttelepen és a mű-
füves futballpályán tartják foglalkozásaikat, eszközöket, felsze-
relést az egyesület biztosítja részükre. Valamint a téli időszak-
ban az Utánpótlás Bozsik terem tornákon szerepelnek.

Öregfiúk nem vén fiúk

Meghívásos teremlabdarúgó tornán szerepelt Polgár öreg-
fiúk csapata 2014. februárjában Tiszaújvárosban. A hat csapat 
( Mezőcsát, Tiszaújváros SC A, Tiszaújváros SC B, Olefin SC, 
Polgár VSE, valamint Kolbusowa lengyel együttes) részvételé-
vel megrendezett teremtornán igazán kitettek magukért a pol-
gári seniorok. Látványos, a régi fineszes trükköket nem feledve 
villantották meg még tudásukat, őszinte elismerését kifejezve 
a helyszínre kilátogató szurkolók és a tornán szereplő csapatok 
tagjaitól. A döntőig menetelt a csapat, ahol is csak büntetőkkel 
maradt alul Tiszaújváros 97-es bajnokcsapat legfiatalabb tagjai-
ból álló együttesétől.

A kapuban Dohány István ugyanúgy repkedett mint 40 év-
vel ezelőtt, hátul a Makó Dávid, Bene Krisztián, Vámosi József 
hármas szűrt remekül, Szőke Pisti és Horváth Zoltán megállít-
hatatlanul robotolt a széleken, Antal József középen irányított 
( nem rosszul ha ő lett a legjobb játékos) elől pedig Szabolcsi 
János és Szőke Ferenc még mindig megszédítette az ellenfél vé-
dőit, szebbnél szebb találatokat szerezve. Őszülő halánték ide, 
nyikorgó térdek és bokák oda a játék és futball szeretete még 
mindig megfiatalítja ezeket a játékosokat, a régi emlékek felele-
venítése mellett ők a mában is szeretnek és tudnak még focizni. 
GRATULÁLUNK!

Polgári csapat: Álló sor: Varga Gábor, Vámosi József, Horváth 
Zoltán, Drengubák János, Szőke Ferenc, Makó Dávid Guggol-
nak: Szőke István, Bene Krisztián, Dohány István, Szabolcsi 

János, Szabó Gyula a képről hiányzik Antal József

Hajdú-Bihar megyei I. o bajnokság 
2013.2014 tavaszi fordulók

2014.03.01 14:30 BERETTYÓÚJFALUI SE - POLGÁRI VSE
2014.03.08 14:30 POLGÁRI VSE - NYÍRADONY VVTK

2014.03.16 15:00 HAJDÚNÁNÁS GB. FK - POLGÁRI VSE
2014.03.22 15:00 POLGÁRI VSE - JÓZSA SE

2014.03.29 15:00 MONOSTORPÁLYI SE - POLGÁRI VSE
2014.04.05 15:30 POLGÁRI VSE - HOSSZÚPÁLYI SE

2014.04.12 15:30 TÉGLÁSI VSE - POLGÁRI VSE
2014.04.19 16:00 POLGÁRI VSE - DERECSKEI LSE

2014.04.26 16:00 HAJDÚSÁMSON. - POLGÁRI VSE
2014.05.03 16:30 POLGÁRI VSE - SÁRRÉTUDVARI KSE

2014.05.10 16:30 HAJDÚSZOBOSZLÓI SE - POLGÁRI VSE
2014.05.17 17:00 POLGÁRI VSE - SZÖVETKEZETEK SE

2014.05.24 17:00 BALMAZÚJVÁROSI FC - POLGÁRI VSE
2014.05.31 19:00 DEBRECENI EAC - POLGÁRI VSE

2014.06.07 17:00 POLGÁRI VSE - HAJDÚHADHÁZI FK

 Ifjúsági mérkőzések 2 órával korábbi kezdéssel

A Labdarúgó Városi Sportegyesület köszönetét fejezi ki 
mindazon személyeknek, akik a 2013. évi 1%-os felaján-
lásukkal az egyesület működését segítették. A támogatási 

összeget sporttábor, eszköz és felszerelés vásárlására 
fordítottuk.

Kérjük, 2014-ban is tiszteljenek meg felajánlásaikkal.
Az egyesület adószáma: 19850841-1-09

Számlaszám: OTP Bank Rt. 11738156-23490251
Az egyesület elnöksége

Mészáros László 
elnök
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Meg nem rendelt fotókat, kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! Az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Az újság fejléce, 
grafikai megjelenése a szerkesztőség szellemi terméke, tulajdona, mindennemű felhasználása csak a szerkesztőség előzetes írásos hozzájárulása esetén lehetséges!

Köszöntöm Polgár Város Lakóit! Ha-
tóságunknál az elmúlt hónapokban az 
alábbi bűncselekmények elkövetése mi-
att indult eljárás, a felsorolás természe-
tesen nem teljes.

 
2014. február hónapban az alábbi 

ügyekben került sor tulajdon elleni sza-
bálysértés elkövetése miatt szabálysértési 
őrizetre Polgár Rendőrőrsön.

 Szabálysértési előkészítő eljárás in-
dult állampolgári bejelentés alapján is-
meretlen tettesek ellen, akik a Polgár, 
Hajdúnánás közötti útszakasz mellett 
található fasorból kb. 3 mázsa élőfát vág-
tak ki és tulajdonítottak el. A bevezetett 
rendőri intézkedés során megállapítást 
nyert, hogy a szabálysértést helyi lako-
sok követték el, akik mint közmunkások 
dolgoznak. Nevezettek őrizetbe vétele 
mellett hatóságunk a szabálysértési elő-
készítő eljárást lefolytatta.  

Szabálysértési előkészítő eljárás indult 
az egyik kisbolt tulajdonosának feljelen-
tése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 
a boltban üzemelő biztonsági kamera 
felvételek alapján csokoládét lopott az 
üzletben. A szabálysértési előkészítő eljá-
rás során megállapítást nyert az elkövető 
kiléte, akinek őrizetbe vétele mellett foly-
tatta le hatóságunk az eljárást. 

Eljárás indult az egyik bolt feljelentése 

Kék hírek
alapján. Az ott dolgozó alkalmazott a dél-
utáni órákban ért tetten egy személyt az 
üzletben bolti lopáson. Az elkövető sze-
mély, aki helyi lakos a boltból élelmiszert 
és tisztálkodási cikkeket próbált meg el-
tulajdonítani. Vele szemben tulajdon el-
leni szabálysértés elkövetésének gyanúja 
miatt folytatunk előkészítő eljárást.

Hatóságunknál az alábbi bűnügyek-
ben indult büntető eljárás:

Rablás bűntettének megalapozott gya-
núja miatt indult büntető eljárás V. Ist-
ván és H. Eliza helyi lakosok ellen, akik 
2014. február 12-én a déli órákban meg-
jelentek az idős mozgáskorlátozott sértett 
lakásán, ahol a nevezettet lefogták, majd 
zsebeit átkutatták és elvették pénzét. A 
nyomozás során az elkövetők kiléte meg-
állapítást nyert, elfogásukat követően a 
bűncselekmény elkövetését elismerték, 
egyikük őrizetbe vétele és előzetes letar-
tóztatása mellett folytatja hatóságunk a 
büntetőeljárást.  

Betöréses lopás bűntettének megala-
pozott gyanúja miatt indított nyomozást 
hatóságunk ismeretlen tettes ellen, aki 
2014. február 06. és február 08. közöt-
ti időben ablakbefeszítés módszerével 
behatolt a sértett lakásába és onnan egy 
laptopot tulajdonított el.

K. József helyi lakos ellen hatóságunk 
hivatalos eljárásban hivatalos személy sé-
relmére elkövetett becsületsértés vétsége 
miatt indított nyomozást, aki 2014. janu-
ár 30-án az általa elkövetett közlekedési 
szabálysértés miatt a vele szemben jog-
szerűen intézkedő rendőrjárőrt sérteget-
te és fenyegette.

Betöréses lopás bűntettének megalapo-
zott gyanúja miatt indított hatóságunk 
büntető eljárást ismeretlen elkövető el-
len, aki 2014. február 01-én virradóra aj-
tókifeszítés módszerével behatolt a sértett 
műhelyébe és onnan 4 db villanymotort 

tulajdonított el. A nyomozás során az el-
tulajdonított villanymotorok közül kettő 
feltalálásra került. A bűncselekmény el-
követésével V. Margit helyi lakos gyanú-
sítható.

Betöréses lopás bűntettének megala-
pozott gyanúja miatt indult büntetőeljá-
rás a sértett görbeházi lakos bejelentése 
alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2014. 
február 01. és február 08. közötti időben 
a görbeházi ingatlanán található műhe-
lyébe falbontás módszerével behatolt és 
onnan fenyő fűrészárut és traktor al-
katrészeket tulajdonított el. A nyomozás 
során az eltulajdonított alkatrészek fel-
találásra kerültek és megállapítást nyert, 
hogy a bűncselekmény elkövetésével J. 
Gyula és L. Ádám görbeházi lakosok 
gyanusíthatóak akik a bűncselekmény 
elkövetését elismerték.

Továbbra is kérem a segítségüket ab-
ban, hogy ha gyanús személyeket, cselek-
ményeket látnak, mind a nappali, mind 
az éjszakai órákban, minden esetben ér-
tesítsék hatóságunkat a 391-007, a 570-
050 vagy az ingyenesen hívható 107, 
112-es segélyhívó telefonszámon, ezzel 
is elősegítve a lakókörnyezetük biztonsá-
gosabbá tételét.

Monoki Viktor r. őrnagy
őrsparancsnok



Fizetett hirdetés


