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Nőnapi 
köszöntő

Szeretettel hoztam
e szép csokrom,
s köszöntőmet

mindenkinek mondom.
Nőket köszönt most

az egész világ,
hát nyíljon nékik
a sok színes virág.

Az életet, szerelmet
tőlük kaptuk,

cserébe szívünket
az ölükbe rakjuk.
Általuk vagyunk
igazán valakik,

tudom most dalom,
messzire hallatszik.

Kívánom, legyen
minden nő boldog,

s szálljanak el végleg
a bús gondok.
Hulljon reájuk

jókívánságom e napon,
egész évben -

és minden Nőnapon.
(Lakatos Zsuzsanna)



2015. március2. oldal

Interjú a Polgármesterrel
A 2015. évi költségvetés

-  A Képviselő-testület a 2015. évi 
költségvetést egyhangú szavazattal 
elfogadta. Polgármester Úr, mi a 
folyamata ennek a nagy felelősség-
gel járó munkának, az éves költ-
ségvetés elkészítésének? 

- A polgármester felelőssége be-
nyújtani a költségvetést a törvény-
ben meghatározott időre, az előírt 
formában és a rögzített tartalommal. 
Az előkészítés folyamatában résztve-
vők köre igen széles, az intézmények 
vezetői mellett gazdaságvezetők, 
hivatali irodavezetők és tucatnyi 
köztisztviselő munkáját tartalmaz-
za a Képviselő-testület elé került, 
terjedelmében is jelentős dokumen-
tum. Olyan költségvetési tervezetet 
nyújtottam be a Képviselő-testület-
nek elfogadásra, amelyikkel én ma-
gam is azonosulni tudok, s minden 
egyes elemét reálisnak és megvaló-
síthatónak gondolok. A költségvetés 
egyensúlyban van, annak bevételi és 
kiadási főösszege azonos. A jelentő-
sége pedig abban is megfogalmazha-
tó, hogy az amiről most döntöttünk 
és arra amire most fedezetet bizto-
sítottunk, a végrehajtás során, mást 
és másképpen a Képviselő-testületi 
döntése nélkül nem tehetünk.

- Említette, hogy több egyezte-
tés is végeztek az érintettekkel és 
számos szakembernek az össze-
hangolt munkájára van szükség. 
Mennyi ideig tart egy költségvetési 
tervezet elkészítése? 

- Az előkészítő munka már közel 
három hónapja folyik, hiszen múlt 
év novemberében döntés született a 
koncepcióról, amely a helyi tervezési 
irányokat, arányokat és elveket rög-
zítette, majd decemberben elfogadta 
a Parlament a költségvetési törvényt. 

Tanulmányoztuk a 2015. évi adózási 
szabályokat, s születtek időközben 
újabb ágazati jogszabályok és gyak-
ran változnak a kormányrendelete-
ket is, amelyeket a tervezéskor figye-
lembe kellett vennünk.

- Milyen prioritások, kiemelt cé-
lok lesznek 2015-ben, illetve mire 
jut több pénz és mire nem ez év-
ben?

- Az önkormányzatoknak a köte-
lezően ellátandó feladatait mindent 
megelőzve kell tervezniük. Meg-
jegyzem, hogy erre a finanszírozás 
új rendszerében a normatív finan-
szírozást felváltó feladatalapú finan-
szírozása alapján meg kellene kapni-
uk a szükséges pénzt. Sajnos ez még 
2015 évben sem lesz így, s bár van 
elmozdulás az óvodai feladatellátás 
vagy a közétkeztetés finanszírozásá-
ban, de például az orvosi ügyelet, az 
igazgatási feladatok vagy a szociális 
alapellátás nagymértékben alulfi-
nanszírozottak.

 A szabály az, hogy csak a kötelezően 
ellátandó feladataink maradéktalan 
teljesítése mellett, azok finanszíroz-
hatóságát nem kockáztatva vállalha-
tunk önként vállalt feladatokat a saját 
bevételeink terhére, - amit meg éppen 
az előbbi előírások miatt nem tudunk 
szabad akaratunk alapján, s teljes 
mértékben a helyi szükségleteink-
re fordítani. Több pénz szeretnénk 
az utak karbantartására és a járdák 
javítására fordítani, de bizonyosan 
nem tudunk annyit rendezvényekre 
és fesztiválokra költeni, mint az elő-
ző években, holott a lakosság részéről 
igény van ezekre. Több pénz szeret-
nénk a fiatalok első lakáshoz jutásá-
ra, a közbiztonság megerősítésére, az 
idősek gondozására fordítani, de nem 

tudunk többet adni a civil szervezet-
nek és a sportegyesületeknek sem.

- Minden évben az egyik legfon-
tosabb kérdés a humánerőforrás 
biztosítása. Kérdezhetem egysze-
rűbben is, lesz-e létszámleépítés?

- A koncepcióban rögzítettük, hogy 
hatékony létszámgazdálkodásra van 
szükség annak érdekében, hogy el-
bocsátások nélkül tudjuk megélni 
ezt az évet. Ennek több feltétele is 
volt: egyfelől, hogy az előző évi zá-
rás pozitív legyen, így tartalékokat 
tudjunk bevonni az ez évi költségve-
tésbe, másrészt pedig, hogy a termé-
szetes létszámfogyással, nyugdíjba 
vonulások lehetőségével érjük el, azt 
hogy „nem kelljen senkit az utcára 
tenni”. Ennek pedig az volt a feltéte-
le, egyben a következménye is, hogy 
a maradókra hárul több munka, hi-
szen nekik kell majd elvégezniük a 
nyugdíjba vonulók által az eddigiek-
ben elvégzett feladatokat is.

 Törekedtünk arra is, hogy bár 
közszférában dolgozókat különbö-
ző módon érintenek kormányzati 
bérintézkedések az önkormányzat 
dolgozóit jelentős reálbér csökke-
nés, a megélhetésüket hátrányosan 
befolyásoló intézkedés ne történjen, 
amíg erre külső hatások bennünket 
nem kényszerítenek.

- A vállalt feladatok megvalósítá-
sához elegendőek-e a rendelkezésre 
álló források, vagy szükség van-e 
hitel felvételre?

- Az önkormányzatok adósság-
vállalását az adósságkonszolidációt 
követően törvény rögzíti. Hitel fel-
vételére a korábbi években is csak 
megfontolás és mérlegelés követően 
került sor. A külső források, így hitel 
igénybevételére a jövőben is jellem-
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zően a fejlesztések és beruházások 
megvalósításakor vetődhet fel.

 Ma olyan költségvetési pozícióban 
vagyunk, hogy a működésre nem 
szükséges hitelt felvennünk, s mivel 
jelenleg adóssága sincs a városnak, a 
törvény szerinti számítások alapján 
64 millió forintig lehetne a beru-
házások megvalósítására szolgáló 
fejlesztési hitelt felvenni. Ez évben a 
2014-2020-es Európai Unió támoga-
tási ciklus felkészülési programalko-
tási, tervkészítési és pályázatkimun-
kálási időszakát éljük, megítélésünk 
szerint erre kell minél több figyel-
met, időt és energiát fordítanunk.

- A kisebb településeken az ön-
kormányzatok mára a legnagyobb 
foglalkoztatókká váltak. Igaz-e ez 
városunkra is?

- Ha a közmunkaprogramban 
foglalkoztatott létszámot is bele-
értjük, ez Polgáron is igaz lehet. Az 
önkormányzat és intézményeinél 
170 fő dolgozik, s ha ehhez hozzá-
vesszük a 2015 évre tervezett mint-
egy 300 fő közmunkást, az valóban 
hatalmas létszám. A gond jelenleg 
a programok tervezhetőségével, a 
gyakorta változó szabályokkal, a 
saját erő biztosításával van legin-
kább. Úgy készültünk, hogy már-
cius elejétől folytatódik a hosszú 
távú, az év végéig tartó közmunka 
az intézményeinkben, de ez most 
megváltozik, hiszen csak feleannyi 
létszámot és csak augusztus végé-
ig foglalkoztathatunk, illetve még 
25% saját erőt is biztosítanunk kell. 
Már csak abban bízunk, hogy a na-
gyobb létszámot érintő, közterüle-
tekre tervezett közfoglalkozatásban 
nem ér bennünket ilyen „keserédes” 
meglepetés.

- Átrendeződés lesz a szociális el-
látórendszerben is március 1-től. 
Milyen hatással van ez a költségve-
tésre?

- Megváltozik a kormányhivatalok 
és az önkormányzatok közötti fel-
adatellátás, ezzel együtt a hatáskörök 

és a forrásmegosztások is átrende-
ződnek. Megszűnik a lakásfenntar-
tási támogatás, ez 2015-ben Polgáron 
több mint négyszáz családot érint. 
Az állam biztosítja majd a jövőben a 
foglakoztatást helyettesítő támogatást 
(FHT) és a törvény által biztosított 
egyéb ellátásokat. Az önkormányzat-
oknál rendeletet kell alkotni, amely-
ben települési támogatások címszóval 
meg kell határozni, hogy milyen jog-
címen, milyen rászorultság mellett, 
kiknek és milyen támogatási összegre 
lehet kérelmet benyújtani. Azt ter-
vezzük, hogy egyenlőre a megszokott 
támogatásokból - amíg nem látjuk 
pontosabban, hogy az új rendszerben 
milyen a valós igény illetve a mekko-
ra a város teherbíró képessége - nem 
lépünk visszább. Ez évben - részben a 
2014-ben az önkormányzat által biz-
tosított támogatási jogosultságoknak, 
az ez évre áthúzódó „kifutása” miatt, 
részben a saját költségvetésünk előző 
évi tartalékaiból - finanszírozhatónak 
látjuk a segélyek biztosítását. Ugyan-
akkor sokakban ellenérzést vált ki, 
hogy a törvény értelmében a helyi 
szociális juttatások hiányzó forintjait 
a helyi iparűzési adóbevételekből kell 
majd kiegészítenünk.

- Ez azt jelenti, hogy a jövőben ke-
vesebb jut majd fejlesztésekre a befi-
zetett helyi adóból? Ennek nem igen 
fognak örülni a helyi vállalkozók és 
a lakosok. 

- Erre a kérdésre egy bő év múlva 
tudok választ adni. Nagy dilemma 
elé fogunk kerülni. Egyik lehetséges 
döntés, hogy alacsonyabb szintre 
kell vinni a települési támogatásokra 
(segélyezésre) fordított összegeket, - 
ennek a döntésnek nagyon sokan 
lennének károsultjai, hiszen a rá-
szorultak és akik eddig is szegények 
voltak, ők még nehezebben élnének.

A másik megoldás, hogy adót kel-
lene emelni esetleg új adókat kivetni, 
aminek pedig a lakosság és a vállal-
kozások teherbíró képessége szab 
határt. A fizetendő terheket sokan 

már most is nehezen, esetenként ha-
lasztást kérve tudják csak teljesíteni.

 A harmadik lehetőség pedig a he-
lyi adóbevételekből megvalósítható 
szükségletek, karbantartási, fejújítá-
si és fejlesztési célkitűzések visszafo-
gása. Ez sem kívánatos.

 Amit szerintem tenni kell ez ügy-
ben, hogy polgáriak szolidaritására 
alapozva - a rászorultság elvét szem 
előtt tartva - egy igazságos, átlátható 
és finanszírozható támogatási rend-
szert alakítsunk ki.

- Végezetül milyen fejlesztési ter-
vek vannak  2015 -re?

- Ez évben a programkészítésre, a 
tervezésre és a pályázati előkészü-
letekre koncentrálunk, ugyanak-
kor szeretnénk már idén az óvoda 
kapacitását bővíteni. A három éves 
beóvodázási előírás teljesítéseként 
két új 25 férőhelyes csoportot terve-
zünk kialakítani a volt Matáv épü-
letben. Folytatni kívánjuk a megkez-
dett szennyvíz-beruházási program 
megvalósítását és várjuk az oktatási 
intézmények bővítésére és a sport-
csarnok kialakítására vonatkozó pá-
lyázatok újbóli kiírását.

- Köszönöm beszélgetést.
szerk.

Polgármesteri fogadóóra:
minden héten pénteken 
9.00 órától 10.00 óráig

a Polgármesteri Hivatal 
Kovács Istvánné termében.

A Humánfeladatok és ügy-
rendi bizottság elnöke

STRUBA JÓZSEF
fogadóórát tart

minden héten pénteken 
10.00 órától 11.00 óráig
a Polgármesteri Hivatal 

Kovács Istvánné termében.
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Átalakul a szociális ellátások rendszere
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. 

évben jelentős mértékben átalakul. A szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2015. március 1-jén 
hatályba lépő rendelkezései szerint felhatalmazást kap a települési 
önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás 
keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellá-
tások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználása 
ellenőrzésének szabályait.

A szociális törvény módosítása szerint 2015. március 1-től megvál-
tozik a lakásfenntartási támogatás rendszere, a 2014. évben megálla-
pított támogatásokra a lejárat időpontjáig jogosultak az ellátásban 
részesül. Megszűnik a méltányossági közgyógyellátás, és az aktív 
korúak ellátása átkerült a járási hivatalokhoz.

Az aktív korúak ellátásának keretében a foglalkoztatást helyettesí-
tő támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás ügyintézése 2015. március 1-től a járási hivataloknál fo-
lyik, Polgár esetében a Hajdúnánási Járási Hivatal Polgári Kirendelt-
ségén, Polgár, Zólyom u. 5.sz alatt a  régi gyógyszertár épületében.

Az önkormányzat által biztosított ellátás neve tehát 2015. már-
cius 1-től egységesen települési támogatás. A települési támogatá-
sok megállapítása továbbra is a Humánfeladatok és ügyrendi bizott-
ság hatásköre.
Települési támogatás keretében nyújtható ellátás különösen:
•	 gyógyszertámogatás	
•	 temetési	támogatás	
•	 előre	fizetős	mérőóra	feltöltése	
•	 iskolába	járás	támogatása	középiskolások	esetén	
•	 szemétszállítási	díjkedvezmény	
•	 házi	segítségnyújtás	térítési	díjának	támogatása	
•	 szociális	étkeztetés	térítési	díjának	támogatása	
•	 szennyvízbekötés	 és	 érdekeltségi	 hozzájárulás	 megfizetésének	

támogatása
•	 lakhatással	kapcsolatos	kiadások	mérséklése

Gyógyszertámogatás, lakhatással kapcsolatos kiadások mér-
séklésére, szociális étkeztetés térítési díjának támogatása és előre 
fizetős mérőóra feltöltésére nyújtható támogatás: annak a személy-
nek nyújtható, akinek családjában az egy főre jutó havi jövede-
lem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 

%-át (37.050.-Ft), egyedül élő vagy egyedül álló esetén a 150 %-át 
(42.750.-Ft) nem haladja meg.
Temetési támogatásra jogosult az eltemettető, ha a
a) családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750.-Ft),
b) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének legfeljebb 250 %-a (71.250.-Ft) nem haladja meg.

Házi segítségnyújtás térítési díjának 50 %-os támogatása állapít-
ható meg annak a személynek, aki ezt a szolgáltatást jogosultságánál 
fogva a Polgári Szociális Központnál igénybe veszi. A házi segít-
ségnyújtás térítési díjának támogatását egy családban egy fő veheti 
igénybe.

Szociális tűzifa, tüzelőanyag juttatásra való jogosultság állapítha-
tó meg annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó 
jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300 %-át (85.500.-Ft).

Szennyvízközmű-fejlesztési támogatás nyújtható lakóházuk 
szennyvízcsatorna - bekötéséhez, és az átvételi díj megfizetéséhez, a 
beruházás megvalósítása érdekében.

Iskolába járáshoz támogatás adható annak a gyermeknek, fiatal 
felnőttnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 
%-át (57.000.-Ft) és a család időszakosan létfenntartási gondokkal 
küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került.

Szemétszállítási díjkedvezmény nyújtható annak a 65 éven fe-
lüli, egyedülálló személynek, akinek a jövedelme nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át 
(85.500.-Ft). A szemétszállítási díjkedvezmény mértéke a minden-
kori szolgáltatási díj 50 %-a. Jövedelemhatártól függetlenül díjked-
vezményben részesülhet az a 65 éven felüli, egyedülálló személy, aki 
fogyatékossági támogatásban részesül.

A köztemetést a polgármester átruházott hatáskörében rendeli el. 
A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájánál lehet 

benyújtani, az e célra meghatározott nyomtatványokon.
A nyomtatványok elérhetőek a www.polgar.hu weboldalon.

Polgármesteri Hivatal

Változás az aktív korúak ellátásában
2015. március 1-jétől változik a szociális igazgatásokról és szociális el-

látásokról szóló törvény több rendelkezése. A pénzbeli és természetbe-
ni szociális ellátások rendszere jelentős mértékben átalakul. Az állam 
és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai elválasztásra ke-
rülnek. Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen 
települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az 
önkormányzatok határozhatják meg.

 A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-jétől a Járási Hi-
vatal állapítja meg. Ezek az ellátások a következőek: 
	 •	 aktív korúak ellátása, 
•	 időskorúak	járadéka,		 	
•	 ápolási	díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),  
•	 közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),   
•	 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.  

A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt 
többi ellátást az eddigiekben is a Járási Hivatalok állapították meg. 2015. 
március elején még az önkormányzat fizeti ki az arra jogosultaknak a 
február hónapra járó foglalkoztatást helyettesítő támogatást, valamint 
a rendszeres szociális segélyt. Március 1-jétől az aktív korúak ellátása 
már a Járási Hivatal hatáskörébe kerül, így ettől az időponttól kezdő-

dően az ellátások intézésére is a Hajdúnánási Járási Hivatal jogosult. 
Mindenki vagy bankszámlára, vagy postai utalással kapja meg járan-
dóságát.

A hatáskör-változással egyszerre március 1-jével megszűnik 
a rendszeres szociális segély, helyébe az egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás lép. Ez utóbbit azok kaphatják meg, 
akik egészségkárosodottak vagy 14 év alatti gyermek felügyeletét más-
képp nem tudják ellátni.

A másik változás, hogy – a Járási Hivatal által megállapított támoga-
tásoknál már megszokott módon – bankszámlára, vagy postai utalás-
sal kapja meg mindenki járandóságát. Ehhez azonban a március elejei 
pénzfelvételnél – az önkormányzatnál – feltétlenül nyilatkoznia kell 
mindenkinek, hogy bankszámlára, vagy lakcímre kéri-e ezután utal-
ni a támogatást. Aki eddig is így kapta meg, annak teendője nincs.

Aki március 1. után lesz jogosult foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra, annak kérel-
mét a Járási Hivatalban kell beadnia, illetve a településeken hetente ügyfél-
fogadást tartó járási ügysegédektől kaphatnak segítséget. Megmarad a lehe-
tőség a kérelmek benyújtására a Polgármesteri Hivataloknál is, amelyek azt 
továbbítják a Járási Hivatal részére.
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II. POLGÁRI HURKA - PITE FESZTIVÁL
A város alapítványának védnökségével újra megrendezzük 

“Polgári Hurka-pite” Fesztivált.
A rendezvény megszervezésével Polgár gasztronómiai kü-

lönlegességére tervezzük felhívni az érdeklődők figyelmét. A 
hurka-pite vagy más néven véres-pite a hagyományos disznó-
vágásoknak, csakis a mi városunkra jellemző étele, amely a más 
vidékeken is megszokott véres hurkát egészítette ki egy sajátsá-
gos helyi elkészítési móddal. 

 A hurka-pite elkészítésében az alapítvány kuratóriumának 
a felkérése alapján vesz részt Polgár város hat civil közössége. 
A csapatok feladata, hogy az elvárt mennyiségben elkészítsék, 
majd kóstolásra felkínálják a frissen sütött polgári hurka-pitét. 
Az egymással is versengő csapatoknak saját maguknak kell a 
Főtéren felállított sátrakban a sertések feldolgozásához és a 
hurka-pite elkészítéséhez szükséges feltételeket megteremteni. 
A szakértői zsűri a rendezvény során folyamatosan szemlézi a 
folyamatot - a disznó feldolgozást, a közösség által kialakított 
környezetet, majd az elkészített hurka-pitéről is véleményt for-
mál, - s ezek alapján hirdet eredményt.

Nemcsak a hurka-pite fog versenyezni aznap, a tavalyi évhez 
hasonlóan a “Csigacsináló verseny” is megrendezésre kerül, va-
lamint új elemként a „LEGJOBB POGÁCSA SÜTŐASSZONY” 
címért is bárki versenybe szállhat. 

A versenyekre jelentkezni, az Ady Endre Művelődési Köz-
pont és Könyvtárban vagy a 06 52/ 573-420 telefonszámon 
lehet. 

A Fesztiválhoz kapcsolódóan - a nagyszínpadon illetve a mű-
velődési házban - gazdag kulturális programokkal is várjuk az 
érdeklődőket.

Helyszín: Polgár, Barankovics tér 
Időpont: 2015. március 21. (szombat) 06-18 óráig

Program
06:00 DISZNÓSZÚRÁS

10:00 HAGYOMÁNYOS TERMÉKEK BEMUTATÓJA, 
KÓSTÓLÓJA

10:00-14.00 JÁTSZÓHÁZ, CSIGAPÖNDÖRGETÉS
12:00 KÖSZÖNTŐT MOND: 

TÓTH JÓZSEF POLGÁRMESTER
12:05 – 16.00 

KULTURÁLIS PROGRAMOK, ÁRVÁCSKA NÉPDALKÖR, 
TISZAVIRÁG CITERAZENEKAR, CSERFA NÉPDALKÖR,

MARGITAI BORISSZÁK NÓTA EGYESÜLET, 
SIMON LINDA OPERETT ÉNEKES

13:00 ÓRÁNKÉNT TOMBOLASORSOLÁS

17:00 A PITEFESZTIVÁL CSAPATAINAK 
ÉS A TÖBBI VERSENY DÍJAZÁSA
18:00 SZTÁRVENDÉG CSOCSESZ

HURKAPITE KÓSTOLÓJEGY ÁRA: 200 FT/ADAG
TOMBOLA JEGY ÁRA: 200 FT/DB                                                             

PÁLINKÁS POHÁR ÁRA: 600 FT/DB
Jegyek a helyszínen 9 órától kaphatóak!

 A rendezvény hagyományos jellegéhez kapcsolódóan húsárú 
bemutató és vásár, helyben készített disznótotos étkek vására, 
ipar- és népművészeti termékbemutatók, pálinkakínálás, bor-
kóstolás, méhészeti termékbemutató és vásár, házi savanyúság, 
sajt, mézeskalács és pékárú vásár várja az érdeklődőket.

A RENDEZVÉNY NAPJÁN A HELYI  VÖRÖSKERESZT 
ÖNKÉNTES VÉRADÁST SZERVEZ.

 Polgár Városért Alapítvány Kuratóriuma

Elérhetőségeink:
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 20., tel.: 06/70/436-2662, email: 

hajdunanas.jh@hbmkh.gov.hu
ügyfélfogadási idő: hétfő, csütörtök, péntek 8 és 13 óra között,

kedden 12 és 16 óra között, szerdán 8 és 16 óra között,

4090 Polgár, Zólyom u. 5., tel.: 06/52/573-532,
ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda, péntek 8 és 13 óra között, 
kedden 12 és 16 óra között, csütörtökön 8 és 16 óra között.

Járási ügysegédeink elérhetősége:
4095 Folyás, Kossuth u. 13., tel.: 06/52/391-943,
ügyfélfogadás minden hétfőn 14 és 15 óra között,

4075 Görbeháza, Böszörményi u. 39., tel.: 06/52/578-035,
ügyfélfogadás minden hétfőn 9 és 13 óra között,

4096 Újtikos, Arany J. u. 12., tel.: 06/52/391-960,
ügyfélfogadás minden kedden 8 és 12 óra között,

4097 Tiszagyulaháza, Kossuth. u. 73., tel.: 06/52/391-990,
ügyfélfogadás minden kedden 13 és 16 óra között.

Tisztelt Ügyfeleink, kérem, forduljanak hozzánk bizalommal, és esetle-
ges kérdéseikkel keressenek bennünket fenti elérhetőségeinken.

Dr. Orosz Erika
a Hajdúnánási Járási Hivatal hivatalvezetője

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

Lapzárta: minden hónap 1-jén.

Felelős kiadó: Polgár Város Önkormányzata	•	Szerkesztőség, nyomda: Reproprint Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2. · polgartarshavilap@gmail.com
Főszerkesztő: Balatoni Réka · 06/30 587-1804 · Önkormányzati hírek: dr. Váliné Antal Mária

Grafika, tördelés: Reproprint Kft. · Tiszaújváros, Tisza  út. 2.	•	Hirdetés:	06/30	587-1804	·	polgartarshavilap@gmail.com
Terjesztés:	Polgármesteri	Hivatal,	Polgár	•	ISSN:	1217	-	8799

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!
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KULTURÁLIS PROGRAMOK 

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
tisztelettel meghívja Önt 

2015. március 13-án (péntek) 15 órától
a 1948/49-es Forradalom és Szabadságharc 167. évfordulója 

alkalmából tartott megemlékezésre. 

Költészet Hete programsorozat:

2015. április 8. ( szerda) 18.00 óra
Edith Piaf et Agnes

Sanzon est francia dalokkal, magyar átkötő szöveggel
Belépő 700 Ft/fő

2015. április 9. (csütörtök)
Pillanatképek József Attila életéből

2015. április 10. (péntek)
„ Végtelen vers” –József Attila versek felolvasása egész nap

Költészet Napja alkalmából
2015. április 11. (szombat) 09 óra

megrendezésre kerül a
XI. Versmondó verseny

továbbá
Szeretettel meghívjuk önt és családját

„A Polgári Gimnázium relikviái a 60.-as- 70.-es évekből”
címmel megrendezett kiállítással egybekötött,

Ungvári János: Egy Tisza-menti gimnázium első évtizede
című könyvének könyvbemutatója.

Időpont: 2015 április 11. (szombat) 15.00 óra
A rendezvények helyszíne: Ady Endre Művelődési Központ

Évértékelő a Csemetében

A Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 2015.02.05-én közgyű-
lést tartott. Különös jelentőséggel bírt ez az esemény. Polgár Város 
Önkormányzata képviseletében, Tóth József polgármester, mint a 
közgyűlés levezető elnöke kiemelte nyitó beszédében, hogy ez az első 
olyan közgyűlés, ahol a sui generis tagok is részt vesznek a közgyűlés 
munkájában. Gyakorolhatják a helyi közösség társadalmi hierarchi-
ában elfoglalt szerepüktől függetlenül az egy tag egy szavazat elvet.

 A szövetkezet 2014. október 01-én elindította a második nyertes 
pályázatát az OFA (Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit 
Kft) Sui Generis „Lehetőség, hogy segíthessünk!”projektet. A sui 
generis tagi munkavégzést jelent. A program lehetőséget biztosít a 
szövetkezetnek, hogy 10 fő sui generis tagot a szövetkezet tagjai közé 
felvegyen. A pályázatban eszközök beszerzésére is lehetőség nyílt, 
amit elsősorban a lakossági szolgáltatásokban kívánunk alkalmazni 
(takarítógép, fűnyírás egyéb irodai szolgáltatás).

 A Közgyűlésen megjelent vendégek között az OFA munkatársa 
Dr. Nagy Anita hozzászólásában, kiemelte, hogy a jelen lévők büsz-

kék lehetnek az országos szinten is példaértékű szövetkezetükre. 
Magyarországon a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezetet példa-
ként emlegetik. „Becsüljék ezt meg, mert ez felelősséggel jár.”

Suszter Zsolt a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Víz-
ügyi Helyettes Államtitkárság szakmai főtanácsadója kihangsú-
lyozta, hogy a szövetkezet likviditását jelenleg a tagok vagyoni 
hozzájárulása, több nyertes pályázat (TÁMOP 2.4.3.-D, sui generis) 
biztosítja. A működést segíti Polgár Város Önkormányzata - mint 
közfoglalkoztató - és a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 
között létrejött haszonkölcsön szerződés, amely alapján a koráb-
ban közfoglalkoztatásban használt eszközöket a szövetkezet in-
gyenesen használatba vehette. Az egy tag egy szavazat elve egyen-
lővé teszi az alapító tagokat az újonnan belépő tagokkal. Ennek 
rendkívül nagy súlya van, a tagok közös felelőssége a szövetkezet 
eredményes működése, a közösségi célok megvalósítása. A köz-
gyűlésen most először résztvevő 10 fő, akik tagi munkavégzési jog-
viszonyban végzik tevékenységüket, jelenleg nem munkavállalói a 
szövetkezetnek, de hosszú távon ez a nyilvánvaló cél. Személyes 
közreműködésük ellenértékeként étkezési jegyet kapnak, illetve a 
mindenkori minimálbér mértékéig természetben részesedhetnek a 
szövetkezet által előállított javakból. A juttatások mértéke nyilván-
valóan függ a szövetkezet eredményétől.

 A közgyűlés a 2014. év értékelése után kijelölte a 2015 év irá-
nyait és töretlen lelkesedéssel igyekeznek megvalósítani a kitűzött 
célokat.

Dományné Slezák Zsuzsanna
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Irány a Balaton!
Továbbra is várja az üdülni szán-

dékozókat a Balaton partjától alig 
2 perc sétára található fonyódligeti 
üdülő. Az üdülőt leginkább csa-
ládoknak, baráti társaságoknak, 
diákoknak ajánljuk. A vendégek 2 
típusú szállás közül választhatnak: 
4 db 4 ágyas apartman és 4 db 5 
ágyas faház. (felszereltsége: kony-
hasarok, zuhanyzó, wc). Az üdülő 
területén egy homokfoci pálya talál-
ható, ping-pong asztal, igény szerint 

kialakítható röplabda és tollaslabda pálya is. Kerékpár használata, 
bográcsozási és grillezési lehetőség az üdülő területén biztosított. 
Helyszín: Fonyódligeti üdülő (8640 Fonyód, Niklai u. 4.)

Előszezon: június 1 – június 15.
Főszezon: június 16 – augusztus 15.

Utószezon:  augusztus 16 – augusztus 31.
2015. április 30-ig várjuk a polgári lakosok jelentkezését.

Jelentkezés és felvilágosítás:   06 52/573-542
Vámosi Tamás, Kiss Anita

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. értesíti a 
polgári lakosságot, hogy minden hónap első hetének kivételével 
minden szombaton a piacon 8-10 óráig lehetőséget biztosít a víz- 
és hulladékszállítási díj fizetésére.

Díjbeszedőnk a jelzett időpontban megtalálható lesz a piac-
téren!

HBVSZ Polgári Üzemegység

Tisztelt mezőgazdasági termelő, az alábbiakban tájékozta-
tást nyújtok az új földtörvényről és Önöket érintő változá-
sokról.

A Magyar Közlöny 2013. évi 111. számában megjelent a 
mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény. 
(Új földtörvény) A törvény főszabályaként a mezőgazdasági 
termelést folytató személyek, földművesek tulajdon és föld-
használói jog megszerzését teszi lehetővé és néhány kivételtől 
eltekintve, kizárja a mezőgazdasági termelést nem folytató 
személyeket a földtulajdon, illetve a földhasználói jog meg-
szerzéséből.

2014. januártól a földhasználati jogot -néhány kivételtől 
eltekintve - kizárólag megfelelő szakirányú képzettséggel 
rendelkező vagy legalább három éve igazoltan gazdálkodó 
földműves vagy mezőgazdasági termelőszövetkezetnél sze-
rezheti meg.

Bár a haszonbérleti szerződések, (ellentétben a haszonköl-
csön szerződések 2014. dec. 31.-vel megszűnt), nem szűnnek 
meg a jogszabály erejénél fogva, hatósági jóváhagyásuk szi-
gorú feltételek alapján történik majd.

Az őstermelői igazolvány érvényesítésének határideje: 
2014.03.20. amennyiben visszamenő hatállyal (2015.01.01.) 
kívánják igénybe venni az adókedvezményt, (adózási módok 
névváltozás, utcanév változás esetén új őstermelői igazolvány 
került kiadásra, mert ezek az adattartalmak nem javíthatók.)

Megjelent a 28/2015 (II. 20.) számú MVH közlemény, az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és 
az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedé-
sek 2015. évi program szintű monitoring adatszolgáltatás tel-
jesítésének részletes szabályáról. Az EMVA projekt kiegészítő 
monitoring célú adatszolgáltatás, egyidejűleg 2015.02.17. és 
2015.03.15. között teljesíthető.

Megjelent a 31/2015 (II.20.) számú MVH közlemény, a 
húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezet 
átalakítási nemzeti program, Európai Mezőgazdasági Ga-
rancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának 
2014. évi igénybevételéhez kapcsolódó feltételek teljesítésé-
ről. A nyomtatvány benyújtásának határideje 2015.03.15. 
,mivel azonban a benyújtási idő utolsó napja munkaszüneti 
napra esik, így a nyilatkozat végső benyújtásának határideje 
2015.03.16.

A 2015. évi SAPS területalapú támogatás várhatólag 
2015.04.07.-től indul és 2015.05.15. –ig nyújtható be szankció 
mentesen elektronikus úton. (azon ügyfelek akik, nem ren-
delkeztek az MVH jelszóval, azok az MVH G1040 nyomtat-
ványát kérhetik meg, mivel a falugazdász csak e jelszó alap-
ján dolgozhat) MVH jogszerű földhasználatot elsődlegesen a 
földhasználati bejelentést fogadja el, amelyet az MVH ellen-
őrzéskor ellenőriz, melynek hiánya miatt szankcióval sújtja 
a termelőt.

Minden mezőgazdasági termelőnek állok rendelkezésére 
Polgár Barankovics tér 5. sz. alatt lévő falugazdász irodában. 
Kérem előtte telefonon egyeztessen időpontot.

Makó László

Felhívás

Tájékoztató

dr. Borók Levente háziorvos rendelési ideje 
2015. március 1. napjától 

az alábbiak szerint változik:
Hétfő:   14.00-17.30
Kedd:   10.15-12.00
Szerda:                 14.00-17.30
Csütörtök:  10.15-12.00
Páros hét péntek:   08.30-12.00
Páratlan hét péntek: 14.00-17.30

Az oltás ára helyszínen: 3500 Ft
Kiszállással háznál az összevezetéses oltás ideje alatt: 4000 Ft

Csak mikrochippel ellátott kutya oltható be az oltás helyszínén! 
Akinek az ebe nem rendelkezik chippel, az még oltást megelőzően 

helyeztesse be az állatorvosával.

Összevezetéses kutya oltás Polgáron!
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy

2015.03.28.-án 10.00-12.00-ig az alábbi két helyszínen 
lesz kutyaoltás. Az oltásokat végzik:

Dr. Szoboszlai Henriett
Aradi út 2.         
(a volt lomos udvara)  
06-30-60-222-08     

Dr. Hatvani Zsolt
Somogyi út 1.                                                                                           

(az állatorvos udvarán)                                                                                                      
06-20-921-1354
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Népek karneválja a JAGSZI-ban

2015. február 27-én hét nemzet szokásaival, 
hagyományaival, nevezetességeivel ismerked-
hettünk meg a JAGSZI-s diákok jóvoltából. 
Minden osztály – előzetes sorsolás alapján 
– kapott egy-egy országot, a feladatok ehhez 
kapcsolódtak: tantermeiket ezek alapján kellett 
feldíszíteniük, jelmezeik is ehhez igazodtak, pla-
kátjaik az adott országba invitáltak bennünket.

Parádés megoldásokkal álltak elő az osz-
tályok. Jártunk Hollywoodban, itt meghall-
gathattuk egyik tanulónk előadásában az 
amerikai himnuszt, majd a vörös szőnye-
gen járva a matematika tanári Oscar-díj 
átadásának szem- és fültanúi lehettünk, a 
hírességek sétányán pedig mind a huszon-
három, 12/A-s tanuló nevét elolvashattuk. 
Fényképezkedhettünk Abraham Lincoln al-
teregójával, valamint popcornnal, fánkkal és 
kólával kínálták a nagyérdemű zsűrit.

A 12/B osztály termébe gyönyörű magyar 
népviseletbe öltözött pár invitálta a kíváncsis-
kodókat, ahol a padokat matyó, kalocsai, sárkö-

zi hímzéssel kivarrt terítők díszítették, majd ha-
zánk gyönyörű tájairól láthattunk bemutatót.

A 11/B osztály saját készítésű pizzát sütött, 
bemutattak egy Olaszországra jellemző táncot, 
és a Colosseum lakói sem voltak mások, mint az 
osztály tanulói. A velencei karnevál hangulatát 
idézte az egyik tanuló jelmeze és arcfestése.

Az orosz hússaláta, a blini és a szamovárral 
elkészített tea elfogyasztása közben teljesen úgy 
éreztük magunkat, mintha Oroszországban 
lennénk, pedig mindezt a 11/A osztály varázsol-
ta elénk. A lányok Matrjoska-babának öltöztek, 
a fiúk pedig muzsiknak. A régi eszközök kiál-
lítása, mint pl.: Sokol-rádió, Smena 8m fényké-
pezőgép, villanyborotva, a „No, megállj csak!” 
és a „Hagymácska” filmek gyermekkorunkat 
idézték. Az Oroszországról készített több tabló 
és filmbemutató megfelelő információt nyújtott 
az országot nem ismerők számára.

A 10/A osztály, mint egy utazási iroda mutatta 
be Franciaországot. Jártunk a Sorbonne Egye-
temen, ahol egy fizikaprofesszor tartott órát, 
Disneylandet plüssfigurák elevenítették meg, a 
Chanel-parfümöknek is jutott egy stand, majd 
felfedezhettük a tanulók iskolatáskáit és ruhane-
műit is egy padon – mint a Dior cég luxus ruhá-
zati cikkeit. Dumas regényéből – vagy a falakat 
borító, kék-fehér-piros színben tündöklő pillan-
gók kavalkádjából – csöppent az osztályterembe 
D’Artagnan, hogy vigyázzon a harminc nebuló-
ra, majd egy francia pantomimművész kápráz-
tatott el bennünket játékával. Itt sem maradt el a 
nemzeti ételek és italok bemutatása.

A zsűri egy asztalnál ülhetett Erzsébet ki-
rálynővel és egy angol úriemberrel, akikkel az 
időjárásról beszélgettek teázás és teasütemé-

A február mozgalmasan telt az általános is-
kolában, hiszen versenyeztünk, megünnepeltük 
a Valentin napot, farsangot, sőt beneveztünk a 
könyvajándékozási nap programjaira is.

Február 5-én Hajdúnánáson részt vettünk a 
tankerületi szépolvasó versenyen, ahol Kondás 
Tímea 5.c és Gólya István 6.a osztályos tanulók 
az 5-6.-os korosztályban II. helyezést; Jakab 
Klaudia 8.b osztályos diákunk pedig a 7-8.-os 
mezőnyben III. helyezést ért el. Rónaháti Anett 
7.a osztályos tanuló, bár helyezést nem ért el 
szépen szerepeltek Szereplésükről, valamint a 
versenyről a Hajdúnánási Televízió is felvételt 
készített, melyet honlapjukon megtekinthetnek 
az érdeklődők.

nyek fogyasztása közben. Beatles-számokat 
hallgatva néztük meg bemutatófilmjüket, és 
mosolyogva vettük észre, hogy az emeletes 
buszon minden 10/B osztályos tanuló elfért. 
Ebben a teremben nincs többé unalmas fali-
óra, hiszen számukra most már a Big Ben mu-
tatja a pontos időt. Bemutatófilmjük utolsó 
momentuma a legendás magyar-angol, 6:3-as 
meccs felidézése volt.

Igazi németes fegyelemmel vártak bennün-
ket a 9/A-sok. Gyönyörű volt a bajor férfi és 
női népviselet, melyet az osztály három tanu-
lója mutatott be. A Németországról elkészí-
tett kisfilmjük és termük dekorációja germán 
letisztultságról és célszerűségről tett tanúbi-
zonyságot. Bőséges gyűjteményt láthattunk 
az Octoberfest söröskorsóiból is.

Szakiskolás tanulóink szakmacsoportjuk-
nak megfelelően öltöztek jelmezbe élükön 
osztályfőnökeikkel, de voltak bátrabbak is, 
akik táncos produkciót adtak elő a közönség 
nagy-nagy örömére.

Örülök, hogy nem voltam a zsűri tagja, csak 
külső szemlélőként melengettem a lelkem ta-
nulóink leleményességén, lelkesedésén, ötle-
tességén elcsodálkozva, hiszen nagyon nehéz 
lett volna döntenem a legjobbakról. Számom-
ra mindenki első helyezett volt.

A farsangon szerzett közösségi élmények 
azt bizonyítják, hogy iskolánk tanulói tehet-
ségesek, kreatívak, büszkék vagyunk rájuk! 
Köszönet a támogatóknak és a szervezőknek!

 Agócs Zsoltné
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

A hónap elején az alsósoknál is sikerült meg-
találni a legszebben olvasókat: az évfolyam el-
sők: Török Márton 1. c , Kiss Attila 2. a , Uzonyi 
Viktória 3. a ,és  Kovács Dániel 4. a.

Az országos tantárgyi tanulmányi versenyek 
iskolai fordulóit is megrendeztük.

A TELEKI PÁL FÖLDRAJZ-FÖLDTAN 
VERSENY iskolai fordulójának eredményei:

7. évfolyamban: 1. Pálnok Olivér 7.a , 
2. Rónaháti Anett 7.a , 3. Kiss Zsanett 7.a 

8. évfolyamban: 1. Teslér Milán 8.c , 
2. Nagy Dániel 8.c, 

3. Rézműves Kitti, Sipos Csilla 8.c
A HERMAN OTTÓ ORSZÁGOS BIOLÓGIA 

VERSENY iskolai fordulójának eredményei:
1. Rónaháti Anett 7. a , 2. Nagy Dániel 8. c , 

3. Szabó Erzsébet 8. b
A HEVESSY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIA 
VERSENY iskolai fordulójának eredményei:

7. évfolyamban: 1. Varga Béla 7.a, 
2. Pálnok Olivér 7.a , 3. Nagy Martin 7.a 

8. évfolyamban: 1. Szabó Erzsébet 8.b, 
2. Nagy Dániel 8. c, 3. Teslér Milán 8.c  

További résztvevők: 
Bokor Norbert 7.c , Lovász Attila 7.c  

Felkészítő tanár: Szabó Bertalan
 
Február 13-án a DIÖK képviselői Valentin 

napi szíveket árultak, amin szeretet üzeneteket 
lehetett küldeni egymásnak. Nagy volt a keres-
let a szívek iránt, amiből a tanároknak is jutott. 
Ezen a napon nyílt lehetőség arra, hogy diákja-
ink könyveket adományozzanak jótékonysági 
céllal. Az átadott könyvekért köszönő céldula 
járt.

 A farsangi kavalkád a hónap utolsó napjai-
ban zajlott alsó, felső szinten. A mulatságokról 
készült fényképeket, a Polgári Vásárhelyi Pál 
Általános Iskola hivatalos Facebook oldalán is 
megtekinthetik, ahol további programjainkról 
és az iskola eseményeiről is bővebben tájéko-
zódhatnak.

Petrikné Sereg Ildikó

Suli Hírek
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In memoriam Megyesi József

2015. március 2-án családja és tisztelői 
körében végső búcsút vettünk Megyesi 
Józseftől, városunk köztiszteletben 
álló tagjától, aki, élete és munkássága, 
a helytörténeti tudásunkat gyarapító 
könyvei által – tudományos címek és 
választott tisztségek nélkül is –  kiemel-
kedő közéleti személyiséggé vált, sokkal 
többé, mint egy átlagpolgár.

Megyesi Józsi bácsi ahhoz a generáci-
óhoz tartozott, amelyhez nagyanyáink, 
szép korú ismerőseink és az idősödő 
kedves szomszédjaink. Ahhoz a korosz-
tályhoz, akik közül sajnos, egyre többen 
távoznak körünkből. Kikre, ha nem fi-
gyelünk, magukkal viszik elmondha-
tatlanul gazdag életük tartalmait: - az 
emberi tudást és a tapasztalatot, - a régi 
idők emlékeit, a szellemi értékeinket. 
Melyeket, ha időben nem kérdezzük 
meg Tőlük, mert csendes estéken nem 
ülünk le melléjük, -mert a rövid ünnepi 
együttlétünk után nem emlékezünk a 
múltunkra, őseinkre, a gyökereinkre, - 
hanem rohantunk tovább az ügyeinket 
intézni, akkor ezek mind-mind kima-
radnak az életünkből, s kevesebb lesz a 
jövőnk, ha elmúlik vagy az enyészetté 
válik ami nekik fontos volt.

Megyesi József életét három kitün-
tetett érték irányította: a család, a 
munka, és a szülőföld iránti hűség és 
szeretet. Polgáron született 1926-ban, 

hatgyermekes szegény család negyedik 
gyermekeként. 13 éves korában keres-
kedőtanoncnak állt Morgenstern Fülöp 
vaskereskedésébe. Több korszakváltást 
megélő 88 évéből 70 évet töltött a keres-
kedelem szolgálatában. 1953-ban kötött 
házasságot D. Kovács Piroskával, aki 62 
éven át jóban-rosszban kitartó, hű társ-
ra volt. Házasságukból két gyermekük 
született: Éva és József. Mindketten a 
polgári gimnáziumban érettségiztek, 
majd műszaki mérnöki diplomát sze-
reztek. 

Megyesi József-hez, küzdelmes éle-
tének utolsó évtizedeiben kegyes volt 
a sors: hiszen a gyermekeit tisztesség-
gel felnevelte, kitanítatta, négy uno-
kája szárnypróbálgatásait is megélte, s 
Megyesi család, e népes család minden 
tagjával meleg kapcsolatot ápolhatott.

Maradt ereje arra, hogy - hű társa, 
szerető felesége gondoskodásától körül-
véve - kiteljesítse önmagát, hogy a ka-
pott talentummal, az isten adta tehetsé-
gével jól sáfárkodjon, hogy élete lehajló 
ágában is értelmes, örömteli munkát 
végezzen, hogy addig ismeretlen utakra 
lépjen: korhű dokumentumokat keres-
sen, hogy a kalandos kereskedői életé-
ről, a különböző történelmi korszakok-
ban átélt emlékeiről, - írni kezdjen. Erős 
akarattal, eltökélten, és talán a biztató 
szavak hatására is, megtanulta a mo-
dern info-kommunikációs eszközök 
használatát.

 Életének és emberi tapasztalatainak 
kincseit, Polgár város régi arcának fe-
ledésbe merült vagy nem is ismert do-
kumentumait összegyűjtötte, könyv-
tárakban, levéltárakban felkutatta, 
könyveiben- nem kis szellemi és anyagi 
áldozattal – a jövőnk részévé, a köz kin-
csévé tette.

 Lelkesen és fáradhatatlanul dolgozott 
értünk és önmagáért - először megírta 
60 éves kereskedő útjának történetét, 
- majd a D. Kovács család közéleti sze-
replését; városunk 200 éves történetét. 
A Visszatekintés című munkájának a 
fogadtatása nagy büszkeséggel töltötte 
el - hisz e művét Polgáron és Debrecen-
ben is bemutatták, a rokonok és az is-
merősök- a külföldön élő polgári honfi-
társainkhoz is eljuttatták. „Polgár város 

múltja és jelene” című művében pedig 
a város egy emberöltőnyi közelmúltját 
örökítette meg. Pályamunkájával or-
szágos elismertséget szerzett, miniszte-
ri oklevelet kapott.

 Ebbéli munkáját az írástudók felelős-
ségtudatával végezte, hisz amit leírt és 
közre adott, azok mind megtörtént té-
nyeken alapultak, az adatok levéltári ku-
tatásainak eredményei. Minden tudott 
Polgárról, nagyon sok anyagot gyűjtött 
össze, s hagyott az utókorra - városunk 
újkori történelméről, az itt élők szoká-
sairól, a polgári hagyományokról.

 Megyesi Józsi bácsi ismerős hangja 
még fülünkben cseng, s a kis fényképe-
zőgépével a kezében, a jövőt fürkésző 
sajátságos tekintetével, barátságos mo-
solyával, az alkotásai révén még sokáig 
felidézhető. De sajnos őt magát, emberi 
lényét már nem hozza vissza se könny 
se bánat. Vígasztalásként ragyogjon 
tovább emberi tartása, eltökéltsége és 
szorgalma. Az alkotó ember példaképe-
ként, a szülőföldhöz való ragaszkodás 
etalonjaként, a lokálpatrióták ikonja-
ként itt marad köztünk szelleme.

 Nehéz szívvel búcsúzunk tőle, - aki 
utolsó heteiben is még újabb terveket 
szőtt, folyamatosan dolgozott, s a 90. 
születésnapjára szánt új alkotásai befe-
jezésére készült.

 Munkásságát megbecsülve, emlékét 
megőrizve búcsúzunk Tőle szeretett 
szülővárosa, Polgár valamennyi lakója 
nevében

Tóth József 
polgármester

Művei jegyzéke:
 

1. Kereskedelemben  egy életen át, 2006
2. Visszatekintés, Polgár város elmúlt  

kétszáz éve, 2007 
3. A D. Kovács család ősei Polgár 

város szolgálatában, 2008 
4. Polgár város múltja és jelene, 2013
5. Visszhangok I. (Válogatás az 

Emberi erőforrások Minisztériuma 
Életünk c. pályázatának díjnyertes 
műveiből), 2014 

6. Úti kalauz Polgár belvárosához 
(hangos könyv), 2014
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Anyakönyvi Hírek
Házasságkötések
Mecsei Nikolett és 

Horváth Zoltán 

Születések 
Szarka Kristóf Gábor

Kaló Liliána

Gratulálunk !

Sport Hírek
A PVSE életében további változások 

történtek, most ezekről adunk hírt. A fel-
nőtt csapat edzője Polonkai László lett, 
aki az edzői tevékenysége mellett játékos 
is egyben. Az ifi csapat, valamint az U18 
és U9-es csapat edzője ifj. Dohány Lász-
ló, míg a további utánpótlás csapatokat 
Czimer János és Szajevics Patrik edzi.

A játékos keretben történt változások-
ról is sokan érdeklődtek. Távozott csa-
patunktól és más egyesületnél folytatja a 
labdarúgást: Antal József, Bene Levente, 
Csorba Tamás, Dobó Viktor, Nagy Lász-
ló, továbbá jelenleg visszavonult a labda-
rúgástól Hornyák János.

A PVSE-hez átigazolt, illetve új igazolt 
játékosok: Csőke Márió, Molnár Dávid, 
Kiss Attila, Szitai Norbert.

A fiúk 2015. március 1-én (vasárnap) 
kezdték meg a tavaszi bajnoki szezont 
Nyíradony csapata ellen. Az első félidő 
0-0 döntetlennel zárult, annak ellené-
re, hogy a házigazdáknak meglehetősen 
sok helyzete volt, melyet a védelmünk és 
a kapus is sikeresen hárított. A második 
félidőben azonban elfogyott az erőnk és 
a házigazdák ezt szigorúan ki is használ-
ták. Tekintve, hogy betegség és sérülés 
miatt csupán egy cserével játszottuk végig 
a mérkőzést, elmondható, hogy tisztes-

séggel végigjátszották a fiúk a meccset és 
nem eresztettek le. 4-0 hazai vezetésnél 
volt még mindig küzdeni akarás, mely 
elegendő volt egy szépítő gólhoz, melyet 
Szajevics Patrik lőtt az utolsó 10 percben. 
Ezzel az első bajnokit 4-1-es eredménnyel 
zárta a PVSE.

A második forduló március 7-én szom-
baton, 14:30-kor kezdődik, ekkor Nagy-
hegyes csapata ellen mérkőzünk meg ha-
zai pályán. A mérkőzést megelőzően az 
ifi csapat lép pályára. A felnőtt együttes 
jelenleg az utolsó helyen áll a tabellában, 
azonban bízunk benne, hogy a fiúk új 
erőre kapva és felépülve sérüléseikből ösz-
szekovácsolódnak és sikereket is tartogat 
majd számukra a tavaszi szezon.

Az egyesület híreit és eseményeit fo-
lyamatosan nyomon követhetik a klub 
hivatalos facebook oldalán, illetve itt, a 
Polgártársban is minden hónapban be-
számolunk a fejleményekről és a bajnok-
ság állásáról. 

Kérjük olvasóinkat, hogy bíztassák a 
polgári csapatokat és szurkoljanak nekik. 
A hölgy szurkolók a meccseket egész év-
ben ingyen látogathatják. 

 Nagy Anita
technikai igazgató

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
felejthetetlen halottunk,

Sugár István
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, 

virágot helyeztek 
és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.

                                                        Felesége és unokái

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
Kóbor Györgyné (Bányai Juliánna) 

temetésén megjelentek,  utolsó útjára  elkísérték,  
sírjára virágot helyeztek.

                                              A gyászoló család

Halálesetek

Kóbor Györgyné 
szül.: Bányai Julianna

Sugár István
Görömbei Bertalan

Csuhai Csinos Sándor
Bartók Albertné 

szül.: Dohány Mária
Nagy Lászlóné 

szül.:Kovács Katalin
Mecsei József

Herperger Dezsőné 
szül.: Kapcsos Erzsébet

Vámosi Istvánné 
szül.: Dobos Piroska

Dezső Jánosné 
szül.: Kaszás Irén

Bakk Ferencné 
szül.: Veres Mária

Káposzta Sándorné 
szül.: Csontos Ilona

Megyesi József
Papp Jánosné 

szül.: Nagy Erzsébet
Izsvák Józsefné 

szül.: Puskás Gizella
Köles Józsefné 

szül.: Ragó Ilona
Dolyák Borbála
Részvétünk !
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Kék hírek
Köszöntöm Polgár város lakóit!

Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nél-
kül tájékoztassam Önöket a hatóságunknál 
az elmúlt hónapban indult eljárásokról.

A Polgári Rendőrőrs 2015. február hónap-
ban az alábbi szabálysértési ügyek elkövetőit 
vette őrizetbe:

Szabálysértési előkészítő eljárás indult 
egy polgári férfi ellen, aki 2015. február 
3-án a délutáni órákban a Polgár Hősök 
úton található egyik üzletből, miután ész-
lelte, hogy a biztonsági őr észrevette, hogy 
szeszesitalt tett el a felső ruházatába, fizetés 
nélkül az eltulajdonított értékkel együtt el-
hagyta az üzlet területét. A férfit a rendőrök 
még aznap a lakásáról előállították és őri-
zetbe vétele mellett szabálysértési eljárást 
folytattak le vele szemben.

A Polgári Rendőrőrsön az elmúlt idő-
szakban az alábbi büntetőügyekben indult 
eljárás.

Garázdaság vétségének megalapozott 
gyanúja miatt indult büntető eljárás egy 
polgári nő ellen, aki 2015. január 29-én a 
délelőtti órákban, korábbi tartozása miatt 
összeszólalkozott a neki hitelező nő lányá-
val a Polgári Posta épületében. A gyanú-
sított szóváltás közben a sértett haját rán-
gatta, közben becsületsértő kifejezésekkel 
illette, valamint a sértettel lévő barátját a 
nála lévő táskával és puszta kézzel is ütle-
gelte. Az érintettek a cselekmény során sé-
rülést nem szenvedtek

Betöréses lopás miatt indult büntető eljá-
rás egy tiszalöki fiatal férfi ellen, aki 2015. 
február 9-én virradóra ajtóbetörés módsze-
rével bejutott egy polgári lakóház mellék-
épületébe, ahonnan különböző szerszám-
gépeket tulajdonított el. Polgár Rendőrőrs 
járőrei az elkövető által hátrahagyott nyo-
mot követve eljutottak azon lakóházig, aho-
vá az eltulajdonított értékeket vitte. A férfi a 
szerszámgépeket szétszerelte és még a beje-
lentés előtt a polgári hulladékfém felvásárló 
telepeken értékesítette, majd elutazott Pol-
gárról. A terheltet a rendőrök otthonában 
Tiszalökön fogták el.

Védekezésképtelen személy sérelmére el-
követett súlyos testi sértés bűntett kísérlete 
miatt rendelt el nyomozás hatóságunk egy 

polgári férfi ellen, aki ittas állapotban 2015. 
február 16-án belekötött lakóházukban a 
12 éves nevelt fiába, akit tettleg is bántal-
mazott. A férfit hatóságunk a cselekmény 
elkövetését követően gyanúsítottként hall-
gatta ki és határozattal 72 óra időtartamra 
ideiglenes megelőző távoltartását rendelte 
el, amit a Hajdúböszörményi Járásbíróság 
további 60 nappal meghosszabbított.

Rablás bűntett elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt folytattunk eljárást két 
polgári férfi ellen. Egy férfi tett feljelentést 
2015. március 1-jén 19 óra 45 perckor a Pol-
gári Rendőrőrsön arról, hogy aznap 16 óra 
körüli időben Polgár külterületén található 
tanyáján együtt italozott két férfival, akik 
később megverték őt. A sértett a bántalma-
zás következtében elveszítette az eszméletét. 
A két férfi egy mikrohullámú sütővel távo-
zott a házból. A rendőrök a feljelentést köve-
tően adatgyűjtést és tanúkutatást végeztek, 
amelynek eredményeként azonosították a 
bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 
két férfit. A helyi lakosoknál a nyomozók 
házkutatást tartottak és a kertben található 
mellékhelyiségben megtalálták az eltulajdo-
nított mikrohullámú sütőt, amelyet lefog-
laltak. A 20 és 26 éves férfiakat a rendőrök 
elfogták és előállították a Polgári Rendőrőrs-
re, ahol gyanúsítottként kihallgatták, majd 
őrizetbe vették őket. A Hajdúnánási Rend-
őrkapitányság a terheltekkel szemben folyta-
tott nyomozást 2015. március 2-án befejezte 
és az ügyben keletkezett iratokat bíróság elé 
állítási javaslattal továbbította az illetékes já-
rási ügyészségnek.

A Polgári Rendőrőrs felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy amennyiben jogsértést 
észlelnek, vagy jut a tudomásukra, érte-
sítsék a rendőrséget a 107-es, vagy 112-es 
központi segélyhívó számok egyikén, il-
letve tegyenek bejelentést az ingyenesen 
hívható 06-80/555-111-es „Telefontanú” 
zöld számán (hétfőtől-csütörtökig: 8 órá-
tól 16 óráig, pénteken: 8 órától 13 óráig).

Néhány fontos KRESZ szabály 
kerékpárosoknak:

Tévhitek:
- A járdán szabad bi-

ciklizni. Nem igaz!
A járdán tilos ke-

rékpározni! Lakott te-
rületen csak ott szabad 
járdán kerékpárral köz-
lekedni, ahol az úttest 
kerékpáros közlekedésre 
alkalmatlan, és akkor is 

csak a gyalogos forgalom zavarása nélkül 
és legfeljebb 10 km/óra sebességgel. Fontos 
még tudni, hogy amennyiben egy úton ti-
los kerékpározni, az nem jelenti azt, hogy 
akkor ott a járdán szabad kerékpározni, 
kivéve 12 éven aluliaknak főút mellett.

- Egyirányú utcába bárhol be lehet hajtani 
kerékpárral menetiránnyal szemben. 
Nem igaz!

A KRESZ ezt csak kiegészítő tábla ese-
tén engedélyezi. Azonban ezekben az en-
gedélyezett esetekben is legyünk nagyon 
óvatosak, mivel ezt a módosítást még sok 
gépjárművezető nem szokta meg.

A kiegészítő tábla esetén lehet behajtani: 

•	 A	 kerékpárosokat	 fokozott jobbra tar-
tási kötelezettség terheli, ami azt jelenti, 
hogy a kerékpáros az úttest (forgalmi sáv) 
jobb szélére húzódva köteles közlekedni. 

•	 A	 csoportos	 kerékpáros	 közlekedés	 fon-
tos szabálya, hogy több kerékpáros csak 
egymás után, külön-külön is jobbra 
tartva, a biztonságos követési távolság 
megtartása mellett kerékpározhat.   

•	 A leggyakoribb baleseti veszélyforrás 
elhárítására hivatott a kerékpáros bal-
ra kanyarodásának szabálya. Eszerint 
fõútvonalon közlekedő kerékpáros - ha bal-
ra kíván kanyarodni - az úttest jobb szélén 
köteles kerékpárjáról leszállni, és kellő 
körültekintés után, a forgalom zavarása 
nélkül, kerékpárját tolvakanyarodhat 
balra; egyéb közúton a balra kanyarodást 
ugyanúgy kell végrehajtani, mint más jár-
művel (fokozott körültekintés mellett, elő-
ször hátra nézve a balra kanyarodási szán-
dék jelzése mellett az úttest felezővonalához 
húzódva, és a kötelező elsőbbséget megad-
va. Forgalmasabb útvonalon azonban 
a balesetmentes közlekedés érdekében 
indokolt egyéb közúton is a főútvonalra 
vonatkozó szabályok szerint kanyarodni.  

A kerékpárosoknak célszerű járművük 
előírásszerű felszereltségét ellenőrizni. Az 
első- és hátsó lámpák, a hátul piros színű, 
nem háromszög alakú prizma, valamint a 
kerekekre megfelelően felszerelt küllőpriz-
mák mind a láthatóságukat segítik elő. A 
láthatósági mellény és a világosabb öltözet 
viselése is fokozza biztonságukat. A gyalog-
átkelőhely előtt szálljanak le kerékpárjukról, 
s körültekintőbben lépjenek le az úttestre.

Monoki Viktor r. alezredes
őrsparancsnok



Fizetett hirdetés


