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Anyák napja a Móra úti óvodában 

Faültetés a JAGSZI-ban a Madarak 
és Fák Napja alkalmából

Az alkotás öröme Veszélyben több ezer fokozottan 
védett madár 

Hosszú csend után újra vidám gyerekzsivajtól volt hangos városunk 
főtere május 28-án, délután Gyermeknap alkalmából.

A tartalomból:

•	 Városházi	hírek		2.	oldal

•	 Három	évtized	a	város	szolgálatában	

	 –	interjú	Hágen	Józseffel		3.	oldal

•	 Az	Ady	Endre	Művelődési	Központ	

	 és	Könyvtár	színes	tájékoztatói		4-6.	oldal

•	 Kátyúban	a	vadászok	(is)!			8.	oldal

•	 Agrár	hírek	11.	oldal

Június első vasárnapja pedagógusnap
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Városházi Hírek
Bár a veszélyhelyzet korlátozó intézkedései közül május 23-án 

több már feloldásra került, de városunk választott képviselői to-
vábbra sem ülésezhetnek. A kormányzati rendkívüli jogrend idején 
érvényes felhatalmazás alapján, május hónapban is a polgármester 
hozott döntéseket több önkormányzati témában, természetesen ki-
kérve a képviselő-testület tagjainak véleményét.

Zárszámadás
Egy költségvetési szerv életében, működésében mindig nagyon 

fontos tevékenység a gazdálkodás, melyről évente a zárszámadás 
nyújt végleges képet. Az önkormányzat gazdálkodásának jogi kere-
teit egyrészt az államháztartásról szóló törvény, a központi költség-
vetésről szóló törvény, másrészt az önkormányzat éves költségveté-
se határozzák meg.

A 2020. évi költségvetés végrehajtását az önkormányzat a Pol-
gármesteri Hivatallal együtt 2 önállóan működő és gazdálkodó és 
3 önállóan működő intézményen keresztül biztosította. Önállóan 
működő és gazdálkodó intézményként látta el feladatát a Város-
gondnokság, amely alaptevékenységét tekintve városgazdálkodási 
tevékenységet, valamint a Polgármesteri Hivatal, amely igazgatási 
tevékenységet végez. A Napsugár Óvoda és Bölcsőde nevelési-ok-
tatási feladatot, a Polgári Szolgáltató Központ szociális feladatot lát 
el, ezen intézmények, valamint a Polgári Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatait, a Polgármesteri Hivatal 
gazdasági szervezete végzi.  A Városgondnokság az önállóan műkö-
dő intézmények közül a művelődési tevékenységet végző Ady Endre 
Művelődési Központ és Könyvtár gazdálkodási feladatait is ellátta. 

Az önkormányzat a 2020. év jelentős részében fennálló járvány-
helyzet mellett is biztosította mind a szociális feladatok, egészség-
ügyi ellátás, a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátásához 
kapcsolódóan szükséges pénzügyi és egyéb feltételeket. 

A zárszámadásban foglaltaknak megfelelően megállapítható, 
hogy a 2020. évi költségvetés végrehajtása az évközi előirányzat mó-
dosításokon keresztül biztosította az önkormányzat és az intézmé-
nyek stabil működését egész évben törekedve arra, hogy a lakossági 
ellátások színvonala a megfelelő szinten biztosított legyen. 

A költségvetés elfogadásakor meghatározott irányelvek szerint a 
takarékossági elveket betartva, a pályázati támogatások nyújtotta 
lehetőségek maximális kihasználása mellett folyt a 2020. évi költ-
ségvetés végrehajtása, melynek kiadási és bevételi fő összege a zár-
számadási rendeletben 3.325.421.046 Ft-ban került megállapításra.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló tör-

vény meghatározza a települési önkormányzat gyermekvédelmi, 
gyermekjóléti feladatait, a helyi ellátórendszer kiépítésével, működ-
tetésével, a gyermekek ellátásának megszervezésével kapcsolatos 
teendőit, melyről szóló beszámoló elfogadásáról is döntés született. 

A gyermekek védelmének rendszere a gyermek családban történő 
nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése és 
megszüntetése, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondos-
kodásból kikerülő gyermek, helyettesítő védelmének biztosítása.

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermek-
védelmi szakellátások, valamint a törvényben meghatározott ható-
sági intézkedések biztosítják. 

A beszámoló demográfiai adata tartalmazza, hogy 2020. decem-
ber 31-ei állapot szerint a város lakosságszáma 8.168 fő volt, mely-

ből 1.615 gyermek. Az összlakosság létszáma 2019. évhez képest 39 
fővel, a gyermekek létszáma 19 fővel emelkedett. 

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások 
között szerepel a jegyző által megállapított rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre való jogosultság, a szünidei gyermekétkezte-
tés, valamint törvényben nem szabályozott juttatásként, az önkor-
mányzat önként vállalt feladatként bérlettámogatásban részesíti az 
arra jogosultakat. 

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokat a Szociális Szolgáltató Központ, a gyermekek napközbe-
ni ellátását a Napsugár Óvoda és Bölcsőde végzi.

Polgár Város Önkormányzata által elfogadott Szociális Szolgál-
tatástervezési Koncepcióban, valamint a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programban is az elsődleges célok között szerepel a gyermekek-
kel való foglalkozás, a hátrányos helyzet, az iskolai lemorzsolódás 
visszaszorítása, az otthonközeli ellátások minél szélesebb körben 
történő bevezetése, a gyermekjóléti intézmény jogszabály szerinti 
működésének biztosítása, valamint az önkormányzat feladatellátási 
kötelezettségének teljesítése. 

Gazdálkodó szervezetek beszámolója
A Képviselő-testületnek az önkormányzat többségi tulajdonában 

lévő gazdasági társaságok éves beszámolóját meg kell tárgyalnia, így 
gyakorolja a testület a tulajdonost megillető jogokat, és számoltatja 
be a gazdasági társaságot a feladat ellátására adott vagyonnal való 
felelős és rendeltetésszerű gazdálkodásról. 

A beszámolási kötelezettségnek május hónapban eleget tett a 
KORPUSZ ’93 Kft. és a Polgári Csemete Szolgáltató Start Szociális 
Szövetkezet, melyet a polgármester határozatban fogadott el.  

Molnár Jánosné 

Június első vasárnapja pedagógusnap

Magyarországon 1952. június 7-8-án ünnepelték először ezt 
a napot, s ez alkalomból adták át a kiváló tanítói és tanári 
okleveleket az ország legjobb pedagógusainak.

Róth Márta: Pedagógusnapi köszöntő

Kezedbe teszem a Könyvet,
hogy vezessen a sűrű ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt,
hogy lásd a szépet, keresd a tisztát.

Kezedbe teszem a gyertyalángot,
világíts annak, aki bántott!
Kezedbe teszem a szőtt takarót,
takard be az árván fázót!

Kezedbe teszem a fénylő kulcsot,
hogy meleg legyen, és várjon az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket,
hogy kezükbe tehesd a szeretetet.
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Polgár Város Önkormányzatának Lapja
Megjelenik havonta 3.100 pld-ban, minden hónap 10. napján.

Lapzárta: minden hónap 1-jén.
Felelős kiadó: Polgár Város Önkormányzata • Főszerkesztő: Bíró István • Szerkesztőség tagjai: Ferenczné Fajta Mária, Nagyné Erdei Judit, Péterné Kiss Petronella 

• Hirdetés: 52/573-420 · polgartarshavilap@gmail.com • Grafika, tördelés, nyomda: GraFol Print Kft. · Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 5.
Terjesztés: Polgármesteri Hivatal, Polgár • ISSN: 1217 - 8799 

Közzétéve: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár honlapján/mkkpolgar.hu/ és a Facebook oldalán. 
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!

Hágen József Polgár Város Önkormányza-
ta Városgondnokságának intézményvezető-
je hosszú évtizedek után döntött úgy, hogy 
munkahelyet változtat. 

Építészként hogyan kezdődött a pálya-
futásod Polgáron, milyen munkakörben 
kaptál itt állást?

Mielőtt ide kerültem 1990. március 1-jén, 
az akkori Nagy községi Közös Tanács Szak-
igazgatási Szervéhez, előtte már három évet 
dolgoztam az építőipari kivitelezésben. 
Struba József volt akkor a tanácselnök, aki 
nagy empátiával fogadott, mint kezdő köz-
igazgatási munkatársat. Építéshatósági fel-
adatkörben kezdtem a munkát és amikor 
Polonkai Gabi bácsi nyugdíjba vonult a Vá-
rosgondnokság éléről, lehetőségem nyílt az 
intézményvezetői állására pályázni. Párhuza-
mosan 1997 őszétől 1998 februárjáig osztott 
munkakörben láttam el mindkét feladatot. 
Kinevezve 1998-tól lettem, ötévenkénti pá-
lyáztatás útján végeztem és láttam el ez idáig 
ezt a feladatkört. 

A munkád során mennyire állt rendelke-
zésedre elegendő anyagi keret az elképzelé-
seid megvalósítására a Városgondnokságon?

Minden költségvetés tervezés felelősségtel-
jes, forrásfüggő, kompromisszumot igénylő, 
hosszadalmas feladat. A városüzemeltetés-
ben a tevékenységek jelentős része kötelező 
jellegű feladatellátás, amihez központi költ-

ségvetési támogatás is társul. Viszont voltak 
önálló fejlesztési elképzelések is, amikre a 
források nem mindig álltak rendelkezésre, 
vagy ha igen, akkor keményen meg kellett 
küzdeni érte. De szinte minden költségvetési 
évről elmondható, hogy alapvetően a köte-
lező feladatok ellátása a fő cél, és valójában 
nagyon kevés más lehetőség válik valóra. 

Életünk során, sokszor kell nehéz dönté-
seket hoznunk. Te most egy nagyot léptél. 
Miért érezted úgy, hogy változtatnod kell?

Kifejezetten szakmai döntés volt részemről, 
hogy a közszféra nyújtotta lehetőségeket és 
körülményeket lecserélem a képzettségem-
hez közelebb álló szakmai területre. Nem 
volt semmilyen személyes konfliktusom, ki-
fejezetten jó szakmai kapcsolataim voltak a 
munkatársaimmal és feletteseimmel egyaránt, 
mindig törekedtem a feladatok szakszerű és 
hosszú távú megoldására. Sok hónapon ke-
resztül érlelődött bennem a váltás gondolata, 
ettől függetlenül örülök annak, hogy ezt a 
pozíciót betölthettem. Az itt szerzett tapasz-
talatok sokat segítenek engem abban, hogy a 
jelenlegi munkámat felelősségteljesen, előrelá-
tóan, és bölcsen tudjam végezni. 

Konkrétan mire gondolsz? 
Én egy materiális, műszaki, beállítottságú 

ember vagyok. A „szakma” képviselete sok-
kal közelebb áll hozzám, mint az „irányítás” 
folyamata. Mindemellett ezt a 31 évet sajná-
lom abból a szempontból, hogy olyan mun-
katársakat kellett most itt hagynom, akikkel 
szerettem együtt dolgozni, és talán azt is 
mondhatom, hogy szinte családtagként él-
tünk és dolgoztunk a hétköznapokban. 

Mennyire vagy elégedett a lehetőségek 
kihasználásával? Elértél mindent, amit 
szerettél volna?  Amire lehetőség volt eb-
ben a közszférában, azért megpróbáltam 
harcolni, de tudomásul kellett venni, hogy 
ez a terület nem az ,,építkezés és a fejlesztés” 
terepe, hanem sokkal inkább a fenntartás és 
karbantartás legszükségesebb feladatait volt 
képes ellátni. 

Mi az, amit sajnálsz, hogy nem sikerült 
elérned? 

Három évtized a város szolgálatában
A szakképzett dolgozóink közül az évek 

múlásával egyre többen nyugdíjba vonulnak, 
és az sajnálatos, hogy a utánpótlásuk nem 
biztosított. Ennek oka egyrészt a szakképzés 
hiánya, másrészt a közalkalmazotti bérezés, 
ami miatt nem tudtuk hosszútávon elkötele-
zetté tenni a dolgozókat ebben a szférában. 

Mi az, amire most visszatekintve büszke 
vagy? 

Arra büszke vagyok, hogy ilyen sok évet 
konszenzusban, jó egyetértésben tudtam 
végigdolgozni, mind a saját beosztott dolgo-
zóimmal, mind a felettes szerv képviselőivel 
és természetesen a bizottságokkal, valamint a 
képviselő testülettel.

A fejlesztések tekintetében mit említenél 
meg, ami a nevedhez köthető? 

A városközpont rehebilitációs fejlesztése, 
ami jelentős mértékben érintette az én fel-
adatkörömet és amelyen keresztül megvaló-
sult jó néhány középület felújítása, illetve a 
főtér közterületeinek a rendezettsége. Arra 
büszke vagyok és annak örülök a legjobban 
építészként, hogy közreműködhettem azok-
ban az önkormányzati, elsősorban lakáscélú 
épületeknek komplex felújításában, amelyek-
re az elmúlt évek során pályázati programo-
kon keresztül jelentős fejlesztési összegeket 
tudtunk fordítani. 

Szerinted pár év múlva, hogyan fogsz 
emlékezni a Városgondnokságon eltöltött 
időre? 

Büszke vagyok arra, hogy itt lehettem és 
örülök, hogy itt dolgozhattam. Nem fogok 
kiszakadni ebből a környezetből, hiszen ezen 
a területen és ezen a településen fogok to-
vábbra is munkát végezni. Remélhetőleg, a 
személyes kapcsolataim is meg fognak ma-
radni. Ezek, és az itt szerzett tapasztalatok 
nagy segítséget fognak nekem jelenteni a ké-
sőbbiekben. 

Köszönetem fejezem ki mindazoknak, 
akik végigkísértek engem ezen a pályaszaka-
szon és elismerték, segítették a munkámat.

Nagyné Erdei Judit
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Az alkotás örömének közösen átélt élményével lettek gazdagab-
bak azok a fiatalok, akik részt vettek az Ady Endre Művelődési Köz-
pont és Könyvtár által szervezett interaktív szabadidős művészeti 
programon. Polgár Város Önkormányzata, konzorciumi tagként 
támogatást nyert el az Európai Unió által finanszírozott „Humán 
szolgáltatás fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében” című 
pályázaton. A pályázat, a humán szolgáltatásokon túl, kulturális 
rendezvények és programok megrendezéséhez nyújt támogatást a 
2021-és 2022-es években. A különböző koncertek és színházi ese-
mények mellett nagy hangsúlyt fektetünk az ifjúságnak, a fiata-
loknak szervezett programokra. Az első ilyen kulturális eseményt 
a helyi ifjúság kulturális életének színesebbé és gazdagabbá tétele 
érdekében szerveztük meg. Az élményfestés, egy mediátor által irá-
nyított közös alkotási folyamat, melynek minden egyes fázisát apró-
lékosan elmagyarázza és megmutatja a foglalkozást vezető személy. 
Egyébként pedig egy igazán kellemes kikapcsolódást és ritkán átél-
hető élményt adó program. 

Tizenkét „bátor” fiatal leány vállalkozott arra, hogy kipróbálja 
magát a képzőművészet érdekes, színes és számára eddig ismeret-
len világában. Kivétel nélkül mindenki azt mondta, hogy kizártnak 
tartja, hogy képes lenne megfesteni a kiválasztott képet. Még mie-
lőtt bármi történt volna, fogadást kötöttünk, hogy én garantálom, 
hogy mindenkinek sikerül elkészíteni a festményt.  Elkezdődött a 
munka és a kezdeti bizonytalan ecsetkezelés egyre biztosabbá, hatá-
rozottabbá vált. A lányok is egyre magabiztosabbak lettek és a festés 
során megélt apróbb sikerek feloldották bennük a kezdeti gátláso-
kat. Mindezt az elmélyült munka közben hallható, a koruknak meg-
felelő egymás közötti „csicsergésből”, beszélgetésekből szűrtem le. 
Bő két óra alatt az üres vásznak megteltek színekkel, az alakok testet 
öltöttek és elkészültek a kompozíciók. Mondanom sem kell, hogy 
a fogadást megnyertem. Mindenkié szép lett. A program végén 
mindenki nagy büszkeséggel mutatta az általa elkészített „művet”. 
Gratulálok mindenkinek, aki részt vett az eseményen, ezzel is bebi-
zonyítva, hogy nem kell félni az új dolgoktól, kalandoktól. Bátornak 
és tettre késznek kell lenni, hogy az új kihívások, új élményekkel 
gazdagítsák az életünket. Hasonló élmények átélése várható a kö-
vetkező varró foglalkozáson, ahol mindenki a saját tervezésű egyedi 
mintáját fogja felvarrni a maszkjára. Remélem, hogy az átélt élmé-
nyek hatására egyre többen jelentkeznek majd az ifjúságnak szánt 
kulturális programjainkra.

Bíró István 

Bár, a koronavírus elleni védekezésről szóló szigorú jogsza-
bályok nagyban befolyásolták a rendezvény tervezhetőségét és 
sokféle forgatókönyv készült annak megvalósíthatóságára, az 
enyhítéseknek köszönhetően, mégis sikerült egy igazán jó prog-
rammal kedveskedni a helyi gyermekeknek. Az időjárás is ked-
vezően alakult, így legnagyobb örömünkre a családok éltek is a 
szórakozás lehetőségével, és szép számmal látogattak ki a főtérre. 
A kora délutántól estébe nyúló eseményen minden korosztály 
talált magának kedves mulatságot. A szabadtéri játékparkban 
dínó légvár, mobil játszóház, gokartok, trambulin és sok más 
ügyességi játék nyújtott lehetőséget az aktív kikapcsolódásra, 
amik rendkívül népszerűek voltak a gyerekek körében. Az Ady 
Endre Művelődési Központ és Könyvtár épülete előtti teraszon 
szalagkordonnal elkülönítve kaptak helyet a kézműves játszóház 
és a zenés-táncos programok. 

A táncházban a Csűrdöngölő Zenekar húzta a talpalávalót, 
ahol az anyukák kis- és nagyobbacska gyerekeikkel körtáncot 
járva már megalapozták a ropogós jókedvet az azt követő Fel-
nőni Tilos zenekar vidám gyermekműsorához. A programok 
alatt illatos kürtőskalács, jégkása, krumplicukor, gumicukor és 
mindenféle nyalánkság csábította nassolásra a szórakozásban 
kimerült csemetéket.

Reméljük, e jeles ünnep alkalmából, sikerült örömet szerez-
nünk városunk legifjabb polgárainak és szüleiknek ezzel a vidám 
délutánnal! 

 Péterné Kiss Petronella

Élményfestés Polgáron Gyermeknap

Hosszú csend után újra vidám gyerekzsivajtól volt 
hangos városunk főtere május 28-án, délután Gyermek-
nap alkalmából.
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Évszakok a kreatív hobbi tükrében címmel nyílt kiállítás 2021. 
június 2-án, délután Ádám Ilona Éva tiszaújvárosi amatőr festő 
munkáiból. 

A nyugdíjas mindennapjait most is tevékenyen élő Ádám Ilona 
Éva korábban nem is sejtette, hogy milyen kreativitás rejtőzik ben-
ne. Az aktív éveiben vegyészként, a Tiszai Vegyi Kombinát labo-
ratóriumában dolgozó családos édesanyának alkalma sem volt az 
alkotáson gondolkodni. A munka, a gyerekek mellett leginkább a 
sportban találta meg a kikapcsolódás, feltöltődés lehetőségét. Hét 
éve, nyugdíjba vonulásakor jött el számára az idő, hogy új dolgokat 
próbáljon ki. 

Magyarországnak, sőt az egész  magyarságnak fájó pontja, a 101 
éve megkötött Trianoni békeszerződés, amit az 1920. június 4-ei 
Trianonban meghúzott határok véglegessé válása tett drámaivá. 
Ezen történelmi eseménynek a 101. évfordulója alkalmából  tartott 
ünnepi megemlékezést a polgári Trianoni emlékfánál, az Ady Endre 
Művelődési Központ és Könyvtár június 4-én. 

Az ünnepséget a Csűrdöngölő Zenekar nyitotta Kalotaszegi ha-
lottkísérőt  muzsikálva, majd Sajó Sándor: Magyar háromság című 
megható versét Tar Antal szavalta el. Ezt követően Vörös Bélától, a 
Wass Albert Kulturális Egyesület Elnökségi tagjától hallhattuk az 
ünnepi beszédet.  Elmondta, hogy 1920. júniusában Trianonban, 
az aláírás megtagadásának nem lett volna gyakorlati jelentősége, 
ugyanis  Magyarország, az elcsatolt területeket már jóval a béke-

Az alkotás öröme
- Évekkel ezelőtt láttam egy fonott kaspót. Nagyon tetszett. Meg-

tapogattam és akkor jöttem rá: papírból van. Bújtam a világhálót, 
minden irodalmat átnéztem, és úgy gondoltam ezt én is megcsiná-
lom. Így indult. Hetekig sodortam újságokból a pálcákat, melyekből 
elkészültek az első tárgyak. Aztán következett Budapest, ahol külön-
böző előadásokon szereztem alapképzettséget. Utána mélyedtem el 
a dekupázs technika elsajátításában. – mesélte Éva a kezdetről. 

Később elkezdett foglalkozni az üvegfestés és az üvegdíszítés 
módszerével, végül a festészettel. Jelentkezett egy jobb agyféltekés 
rajztanfolyamra, aminek sikerén felbuzdulva több festőkurzuson is 
részt vett, jelenleg is képzi magát. Annyira beleszeretett a festészet-
be, hogy ez teljesen kitölti a napjait. 

 - Az itt bemutatott alkotások nem igényelnek magyarázatot, egy 
nem hivatásos, de szememben művész hölgy mutatja meg Önök-
nek az alkotás örömét. Amit itt látunk, az a kézzelfogható valóság. 
Legyen az lakásdísz, ajándéktárgy vagy egy nagyszerű festmény. 
Mindennap kitalál valami újat és addig formálja, alakítja elképze-
léseit, ameddig saját maga rá nem bólint, és azt nem mondja, ez jól 
sikerült. – mutatta be a kiállítást megnyitó Weisz György újságíró 
Ádám Ilona Évát, és azt a szenvedélyes alkotni vágyást, amivel ké-
szíti munkáit.

A megnyitó alkalmával gitárral kísért énekkel közreműködött 
Tiliczky-Molnár Erzsébet.

A kiállítás július 2-ig látogatható.
Péterné Kiss Petronella

Ünnepi megemlékezés a 
Nemzeti Összetartozás Napján

kötés előtt elveszítette. Utalt rá, hogy az elmúlt évtizedekben bőven 
lett volna rá mód, hogy az érintett országok visszaadják a Magyar-
országtól elvett területeket, mégsem tették ezt meg. Beszédében rá-
világított az „Oszd meg és uralkodj” elvre, mely a római köztársaság 
első évszázadaiban a környező népekkel történő háborúskodásból 
állt és elfoglalták az egész félszigetet. Kihasználták az ellenfeleik 
közötti ellentéteket, hol egyikkel, hol másikkal léptek szövetségre 
és a meggyengült ellenfelet legyőzték. Megjegyezte többek között 
azt is, szemezgetve a magyar történelem eseményei között, hogy 
például nem a török emberekre kell most haragudnunk, az egykori 
megszállás 150 éve miatt, mert ők csak a vezetőik által kiadott pa-
rancsot hajtották végre. Végezetül kiemelte a népek közötti barátság 
fontosságát és hogy nincs értelme a viszálykodásnak, mert közös a 
múltunk és a jelenünk.

Ennek a gondolatnak jegyé-
ben hangzott el  Wass Albert: 
Üzenet haza című lelket meg-
érintő verse Taskó Mária Zsu-
zsanna előadásában, majd a 
Csűrdöngölő zenekar játéka 
kíséretében, mindenki elhelyez-
hette az emlékezés koszorúit és 
virágait az összetartozást jelké-
pező Trianoni emlékfánál, s a 
Székely Himnusz elhangzásával 
zárult az ünnepi megemlékezés.

Nagyné Erdei Judit
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Az elmúlt hónapok „bezártsága” után 
lassan mindenki igyekszik visszatérni 
a pandémia előtti  mindennapjaihoz. A 
veszélyhelyzetben hozott korlátozások 
fokozatos oldásával újra igénybe vehetjük 
azokat a szolgáltatásokat, amit egy időre 
nélkülözni kényszerültünk. 

A könyvtár is hosszú időre elvesztette a 
közvetlen kapcsolatot az olvasókkal, és a 
könyvtárhasználókkal. Online térbe áthe-
lyezett rendezvényekkel, könyvajánlókkal, 
fotó- és videó anyagok közzétételével igye-
keztünk az érdeklődést fenntartani. Egy-
egy rövid időre lehetőség nyílt könyvek 
kölcsönzésére, ám akkor is csak telefonon, 
vagy e-mailen keresztül „találkoztunk”. A 
nyitásra várva sem tétlenkedtünk a kol-
légákkal. A napi aktuális tevékenységek 
mellett elvégeztük a teljes könyvállomány 
revízióját a kölcsönzőtérben, és a raktárak-
ban egyaránt. A tartalmilag elavult, fizikai 
állapotát tekintve rongálódott, koszos, fö-
löslegessé vált köteteket (1851 db) leválo-
gattuk, majd kivezettük a leltárkönyvekből, 
töröltük a számítógépes adatbázisból. Gya-
rapítás céljából feltérképeztük a többkötetes 
művek, regényfolyamok hiányzó darabjait; 
frissítettük az olvasói adatbázist; felülvizs-
gáltuk a kintlévőségeket; tartalmilag feltár-
tuk a PolgárTárs havilap 1990-2020 között 
megjelent számait.

Májusban végre a hatályos kormányren-
deletnek köszönhetően újra látogathatóvá 
vált a könyvtár, és személyes használatra is 
lehetőség nyílt a védettségi igazolvánnyal 
rendelkezők részére. A találkozás örömén 
túl, az olvasók visszajelzései még nagyobb 
örömöt jelentettek számunkra. Elégedettsé-
güket fejezték ki, hogy milyen sokat jelent 
a könyvtár miliője, a válogatás szabadsága 
a könyvek között, és a könyvtár egyéb szol-

gáltatásainak újbóli elérése. Természetesen 
nekünk, könyvtárosoknak is hiányoztak az 
olvasók, a megszokott munkatempó. Bár 
jelenleg a védettségi igazolvány hiánya aka-
dályoztatja a használók egy részét, mégis 
arra bíztatnék mindenkit, - azokat is, akik 
nem tagjai könyvtárunknak, hogy látogas-
sanak el hozzánk, ismerjék meg szolgálta-
tásainkat! 

A könyvtárba ingyenesen regisztrálhat 
minden természetes és jogi személy, aki a 
használat szabályait elfogadja. Regisztrálás-
sal az ingyenes alapszolgáltatásokon túl, a 
térítéses kiegészítő könyvtári szolgáltatá-
sok (fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, 
másolatszolgáltatás, laminálás, spirálozás) 
is igénybe vehetőek. Beiratkozás révén 
könyvtári tagság létesül, ami további szol-
gáltatások elérését biztosítja. A rendelke-
zésre álló információs-, és infokommuni-
kációs háttérrel segítséget nyújtunk többek 
között a tanulásban, a közhasznú ismeretek 
szerzésében, az elektronikus ügyintézés-
ben, a digitális kompetenciák megszerzé-
sében. Jelképes éves tagsági díj ellenében, 
a könyvpiacon megjelenő legújabb kiadvá-
nyokat kínáljuk kölcsönözésre, az állomá-
nyunkból hiányzó dokumentumokat pedig 
könyvtárközi kölcsönzés útján szolgáltatjuk 
olvasóinknak.

Júniustól rendes nyitvatartási időben 
- keddtől-péntekig 9.00 - 17.00, páros he-
teken szombaton 9.00 - 12.00 között - vár-
juk a könyvtárba látogatókat! A védettségi 
igazolvánnyal nem rendelkező olvasóink 
továbbra is igénybe vehetik részleges szol-
gáltatásunkat.  

Találkozzunk a könyvtárban!

Ferenczné Fajta Mária
könyvtárvezető

Felnőtt szépirodalom
Jeffrey Archer: Szem előtt ∙ David Baldacci: Megváltás ∙ Joanna Courtney: Tűzkirályné ∙Lee Child: 
Az őrszem ∙ Csíksomlyói legenda ∙ Dekameron projekt: 29 új novella a járvány idejéből ∙ Dolga-
ink: novellák és más prózák ∙ Jennie Fields: Sorshasadás ∙ 
Mario Escobar: Emlékezz rám! ∙ Jonas Jonasson: Édes a Bosszú Részvénytársaság ∙ Krasznahorkai 
László: Herscht 07769 ∙ Volker Kutscher: Halál a mulatóban ∙ 
Angela Petch: Toszkán emlék ∙ James Powell: 2084: az eltűnt jég nyomában ∙ 
Emily Gray Tedrowe: A tehetséges Miss Farwell 
Felnőtt szakirodalom
Csernus Imre: Főnix ∙ Jessikka Aro: Putyin trolljai ∙ Dr. Esche Belke - Dr. Kirschner Brouns: Nők 
a változókor küszöbén ∙ Ronald D. Gerste: Történelmet író betegségek 
Ifjúsági irodalom
Candace Bushnell - Katie Cotugno: Csajoknak kötelező # Lol + ∙ Erdős Zsuzsanna: Légből kapott 
szerelem ∙ Leiner Laura: Bízz bennem ∙ Maros Edit: Bonyolult egy banda ∙ Maros Edit: Bonyolult 
egy csaj ∙ Beth Reekles: A csókfüle + A parti ház

Könyv(tár) ajánló

Legújabb szerzeményeink  

Helyi alkotók 
tollából

Pozsa Ferenc
Remény

Valamikor az élet csupasz kör,
A semmibe vájja üres karmait.
Fázik a kis szégyenlős tavasz,
Ajtókon kattan a hamis Április.

Olcsó maszkokban mosoly 
nélkül élünk,
Otthonokban a csend betölti 
a magány adta teret,
Mégis álmunkban szivárványt 
remélünk!
Semmi sem számít, mert senki 
se szeret!

Fehér falakon körberajzolja 
magát a lélek,
Várja a remény engesztelő, 
harangszóval érkező, hívó szavát,
Szemedben napfény játssza a szépet,
Jobb lesz majd holnap!
Csak bújj ide hát!

Megbélyegzett sorsunk is 
egymásba téved,
Mindig a holnap méz-íze hull...
S az, hogy szerettelek, s szeretlek téged,
Titokban ásott, sötét lyukakba gurul.

Látod... már alkonyul!
Csendbe fürdik meg az este...
Fázik most minden kis apró gondolat...

Ajkakba zárt szótlan az álom
Mit sorsomba írtam
Csak sorsod maradt.
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A Madarak és Fák Napja a Föld Napjának a testvérünnepe, amelynek 
célja, hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a társa-
dalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét 
kialakítsa, elmélyítse. Időpontja a hatályos természetvédelmi törvény 
szerint minden év május 10-e. Ebből az alkalomból iskolánk tanulói 6 
db tuját ültettek a Zólyom utca felőli iskolaudvarra. A növényeket Tóth 
József Polgár Város Polgármestere ajánlotta fel, a telepítésben pedig kö-
szönettel tartozunk a városgondnokság részéről Csibi Lajos intézmény-
vezetőnek és az ültetésben segédkező alkalmazottnak.

2021. május 3-án kezdetét vette az érettségi és szakmai vizsgaidőszak. 
Minden érettségi vizsgára jelentkezett tanuló megjelent az érettségi 
vizsgákon. Nappali oktatásban 5 tanuló közgazdaság és 9 tanuló keres-
kedelem ágazati érettségi vizsgát tesz. 9 fő felnőttoktatásban résztvevő 
tanuló is megkezdte az érettségi vizsgát. Szóbeli érettségi vizsgát csak 
azon tanulónak kell tennie, aki nem éri el az írásbeli vizsgán a mini-
mum 12%-os teljesítményt.

Szakmai vizsgára 43 fő jelentkezett. 8 főnek pedagógiai- és család-
segítő munkatárs szakmában nem kellett vizsgát tenni az SZFHÁT 
/47809/2021-ITM Egyedi Miniszteri Határozat 28. pontja értelmében. 
A szakmai bizonyítványok a képesítő vizsgát megelőző tanévek szakmai 
tárgyainak átlageredményei alapján lettek kiállítva. Ez idáig sikeresen 
vizsgázott 5 fő logisztikai és szállítmányozási ügyintéző. 2 fő szakács, 4 
fő pincér, 15 fő eladó és 9 fő élelmiszer-, vegyiáru eladó szakmai vizs-
gája folyamatban van. 

2021. május 26-án 22 fő vett részt Országos Kompetenciamérésben.
Strubáné Fenyves Anita

igazgató

Anya csak egy van – szól a mondás. Vannak áldozatok, melyeket 
csak Anya tud hozni a gyermekéért. Ezekért az áldozatokért mon-
dunk hálát minden évben Anyák napján egy kis műsor keretében. 
Igen, egyszer egy évben tesszük ezt meg annak ellenére, hogy az 
év minden napján érezzük, milyen fontosak nekünk az édesanyák. 
Nagy örömöt jelentett számunkra, hogy április 19-én újra meg-
nyithattuk az óvoda kapuit, mert így közösen tudtunk készülni a 
nagy napra. Kis óvodánkban lehetőséget kaptunk, hogy – habár 
rendhagyó módon, az udvaron, de – megtartsuk ünnepségünket 
a veszélyhelyzet okozta megfelelő biztonsági intézkedések mellett 
az óvodába járó gyermekekkel és anyukájukkal. A gyermekek na-
gyon izgatottan és sok szeretettel tanulták meg a hálájukat kifejező 
kis dalokat, táncokat és verseket. Az anyukák pedig meghatottan 
és nagy örömmel fogadták, hogy személyes részvétellel láthatták, 
milyen ügyesek a gyermekeik. Az ünnepség nagyon meghitt volt és 
mindenki szívét büszkeség és melegség árasztotta el.

Tóthné Halász Krisztina

A 2020/2021-es tanévben a járványügyi helyzet miatt nem sok 
lehetőségünk adódott diákjaink versenyeztetésére. Jelenléti verse-
nyeket nem rendezhettek, online verseny pedig kevés olyan indult, 
melyre tanulóinkkal nevezni tudtunk volna. Ezért is örültünk an-
nak, hogy a Simonyi Zsigmond Országos Helyesírási Versenyt idén 
online felületen lehetett elérni. Az iskolai fordulóra 9 tanulót nevez-
tünk, akik 2021. február 24-én, és 25-én oldották meg a feladatsort, 
akkor még iskolánk informatika termében jelenléti oktatás idején.

Eredményeik alapján Pál Fanni Napsugár 5. a osztályos tanuló 
jutott be a második fordulóba, melyre már a digitális oktatás idején 
készült fel, s írt meg április 27-én.  Ebben a fordulóban a középme-
zőnyben végzett.

Ezúton is gratulálunk sikeréhez! 
Felkészítője: Petrikné Sereg Ildikó

JAGSZI hírekAnyák napja a Móra úti 
óvodában

A  Polgári Vásárhelyi Pál 
Általános Iskola hírei
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A világjárvány az élet minden területét 
alaposan felforgatta. Nem volt ez másként a 
vadásztársaságok életében sem. Bár nem hal-
lottunk koronavírusos nyúlról vagy szarvasról, 
mégis kátyúban rekedt nagyon sok vadgazdál-
kodó! A magyarországi trófeás vadak jelentős 
részét nyugat európai, jellemzően osztrák és 
német vadászvendégek hozzák terítékre. No, 
nem mintha nem volna hozzá kedve vagy 
puskája a magyar vadászoknak, de hát a pénz 
nagy úr! A vadásztársaságok önfenntartó 
szervezetek, árbevétele nagy részét a fizetős 
bérvadásztatás alkotja. Az érvénybelépő uta-
zási korlátozások és a szállodabezárások miatt 
vadászturizmus összeomlott. Országos szin-
ten milliárdos árbevétel kiesést okozva vad-
gazdálkodóknak és a vendéglátóiparnak. A 
helyzetet csak tovább rontotta, hogy a fizető-
képes tehetősebb vadászvendégek az idősebb 
korosztályból kerülnek ki, akik a vírus által 
legveszélyeztetett korosztály. Ők nagyon meg-
fontolják, hogy elhagyják-e a nyugati színvo-
nalú egészségügyi ellátás biztonságát. 

A Polgármente Vadásztársaságnál is meg-
éreztük a járvány okozta bevételkiesést. Csak 
ésszerű, takarékos gazdálkodással sikerült 
megőrizni fizetőképességünket. A külföldi 

vadászvendégeinkkel folyamatosan tartjuk a 
kapcsolatot. Legtöbbje több mint húszéve jár 
vissza erre a gyönyörű Tisza- menti tájra va-
dászni, pihenni kikapcsolódni. Ők is nagyon 
várják már, hogy a régi vadászterületükön új 
vadászélményekkel gazdagodhassanak.

Az elmúlt vadász idényben sajnos, szó sze-
rint is kátyúban találták magukat a polgári 
vadászok. Az őszi esőzések után a földutak, a 
betakarítási munkák végére gyakorlatilag jár-
hatatlanokká váltak. A vadászterület 90%-ban 
gépkocsival megközelíthetetlen volt. Gyakran 
mondogatták a vadászok, ez a szezon „el-
úszott” hiába fizettük ki a területbért.

Tavaszra azután a helyzet valamelyest nor-
malizálódott. Az önkormányzat mivel erre a 
célra állami normatíva nem igényelhető, saját 
forrásból sietett a gazdák segítségére. Milliós 
nagyságrendű az az összeg, amit a földutak 
helyreállítására fordított. De a gazdák, mező-
gazdasági vállalkozások is kivették a részüket 
ebből a munkából. Bár az kissé kiábrándító, 
hogy mindig ugyan az a néhány gazdálkodó-
nak, vállalkozónak fontos ez a közös ügy. Bi-
zakodásra ad okot a jövőre nézve, hogy Polgár 
Város Önkormányzata sikeres pályázaton egy 
új nagyteljesítményű mezőgazdasági vonta-

tót és grédert 
szerzett be erre 
a célra.

Ennek az 
üzemeltetési 
k ö l t s é g é h e z 
nagyban hoz-
zá járulhat 
az az összeg, 
amit a vadász-
t árs as águnk 
vadászterület 
haszonbérleti 
díjként éven-
ként megfizet 
a vadászterület földtulajdonosi képviselőjé-
nek. A gazdák, mivel ez számukra külön -kü-
lön sok adminisztrációval járó kisebb összeget 
jelentene, nem veszik fel, hanem közös böl-
csességgel a mezőgazdasági utak karbantartá-
sára rendelnek.

Talán elmondhatjuk óvatos derűlátással, 
hogy képletesen és a szó valódi értelmében is 
kilábolhatunk abból a bizonyos kátyúból.

Mecsei Dezső
Polgármente Vt. elnök

Koronavírus elleni védettség vizsgálathoz mintavétel a 
PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. laboratóriumában

Vizsgálat típusa: SARS-CoV-2 IgG II Quant vizsgálat, a teszt vénás vérből történik, 
a vizsgálat előtt lehet étkezni, nem szükséges éhgyomorra jönni.

Kinek javasolt a vizsgálat?
✓ A koronavírus elleni oltásban részesült személyek immunválaszának kimutatására, monitorozására. Ebben az esetben a teljes 

védettség kialakulása után 1-2 héttel javasolt először mintát venni.
✓ A koronavírussal való fertőzöttség utólagos igazolására amennyiben a fertőzés idején nem készült PCR teszt. 

✓ Védettségi igazolvány igénylésére is elfogadott teszt. A 60/2021. (II.12.) Kormányrendelet lehetővé teszi, hogy a koronavírus 
elleni ellenanyag (antitest) laboratóriumi vizsgálati eredménnyel is jogosult lehet a koronavírus elleni védettségi igazolásra. 

✓ Tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel járó koronavírus fertőzés utáni immunállapot ellenőrzésére 20-21 nappal a fertőzés vagy 
kontaktba kerülés után.

✓ Gyógyult koronavírusos betegek esetében a megfelelő antitest szinttel rendelkező plazmaterápiás donorok kiválasztására.
✓ A megfelelő természetes immunitással rendelkező személyek elkülönítésére a vakcináció előtt.

A teszt eredményének értelmezése:
Negatív IgG eredmény: < 50,0 AU/ml
Pozitív IgG eredmény: > 50,0 AU/ml

Fontos tudni: ▷ A szervezet immunválaszának mértéke egyénenként változó.
▷ A negatív eredmény nem zárja ki a friss fertőzés lehetőségét, mivel a szervezet antitest válasza a fertőzést követően 

csak 7-15 nap múlva válik kimutathatóvá.
▷ Immunszupprimált betegek esetén az antitestválasz nem mindig mutatható ki.

▷ A pozitivitás lehet korábban lezajlott koronavírus fertőzés vagy vakcináció eredménye is.
▷ A vizsgálat a fertőzőképesség megítélésére nem alkalmas.

Eredmény kiadása: a mintavételt követő 2.-3. munkanapon
A vizsgálat ára: 8500 Ft (teszt ára)+ 1500 Ft (vérvétel+adminisztráció)

Mintavétel ideje: Hétfőtől - szerdáig: 9.30-13.00 Csütörtöki napokon 9.30-10.30 ill. 16.00-18.00
A vizsgálathoz előjegyzés szükséges, kérjen időpontot a 06-52-573-117-es, vagy a 06-52-567-000-s telefonszámon!

Kátyúban a vadászok (is)!
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HITÉLET

Zarándoklat a forráshoz: 
A budapesti Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszusról

A médiából egyre gyakrabban lehet érte-
sülni arról, hogy idén Szept. 5-12. között ha-
zánk fővárosa 83 esztendő, az 1938-as Szent 
István-év után ismét otthont ad a Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszusnak. 
A kongresszus szó jelentése összejövetel, a 
világ minden részéről a Forráshoz zarándo-
kolunk, összegyűlünk az Oltáriszentség, az 
Eucharisztiában jelenlévő Jézus körül. Az 
ünnepségsorozat programjai között előadá-
sok, szentmisék, imádságok, kiállítások, kul-
turális rendezvények lesznek, ennek zárása 
a szombati Margitszigeten tartandó családi 
nap, a Kossuth téri szentmise, majd az azt 
követő eucharisztikus körmenet; másnap, 
12-én vasárnap pedig a Hősök térén Ferenc 
pápa végzi az ünnepi záró szentmisét.

Századunk legnagyobb eseménye ez Ma-
gyar Katolikus Egyházunk életében, ame-
lyen mi is részt vehetünk, összejöhetünk 
keresztény életünk életforrása, erőforrása 
körül. A legtöbb ember számára egyszer 
adódik meg az életben, hogy hazájában ren-
dezett Eucharisztikus Világkongresszuson 
részt vehet. Bővebb információt az https://
www.iec2020.hu/hu honlapon és a Plébáni-
án kaphatunk. Szeretettel buzdítok minden 
érdeklődőt, egyházközségünk tagjait a rész-
vételre: Venite, adoremus Dominum! Jöjje-
tek, imádjuk az Urat!

László atya

Református Hírmondó

Szeretettel tájékoztatom a város református-
ságát és lakosságát, hogy 
• a református templom külseje és az 

ehhez tartozó 1890-es években épített 
templomtorony ebben az évben pályá-
zati forrásból megújulhat, mintegy 14 
millió forint ráfordításával,

• a lezárt református temetőt az egyház-
község, lehetőségeihez mérten igyekszik 
rendben tartani,

• az istentiszteleti alkalmainkat tovább-
ra is kétheti rendszerességgel 10 órától 
tartjuk, melyre mindenkit szeretettel hí-
vunk és várunk, a járványügyi szabályo-
kat betartva,

• az egyházközség Facebook oldalán 
(Polgári Református Missziói Egyház-
község) minden aktuális információt 
igyekszünk közzétenni, 

• az egyházfenntartói járulék befizetésé-
re ebben az évben is van lehetőség, akár 
személyesen, akár pedig utalással, mely-
nek összege nem változott: 6.000 Ft

• aki támogatni szeretné az egyházköz-
séget bármilyen formában, (templom-
felújítás, temetőtisztítás, adakozás…) 
természetesen megteheti, akár sze-
mélyesen vagy utalással (11738156-
23492002) számlaszámon.

Az Úr legyen gyülekeztünk és városunk őri-
ző és megtartó Pásztora!

Kovács Imre
ref. lelkész

Akiket újszülöttként 
köszöntünk:
Balogh Dominik

Dobó Zente Viktor
Nyikes Szofi

Szabó Levente
Veres Levente

Akiknek házasság 
kötésükhöz gratulálunk:

Farkas Andrea – Balog István
Heinrich Zsófia Alexandra – 

Gulyás Gergő
Barta Marianna – Remsperger Tamás

Kiss Anita – Köles László
Dávid Krisztina – Kovács Vendel
Radványi Csilla – Zsarnai Csaba

Raduly Stella – Barta Milán
Kovács Anett Zsanett – Bagi Sándor

 Akiktől fájó szívvel 
búcsúzunk:

• Újhelyi Zoltán élt: 34 évet
• Semsei Tóth László élt: 73 évet

• Kocsis Jánosné 
szül. Varga Anna élt: 80 évet
• Bartók Balázs élt: 84 évet
• Barcsai Zoltán élt: 65 évet
• Alitisz Sándor élt: 71 évet
• Balogh Dezső élt: 71 évet

• Kurucz Józsefné 
szül. Vámosi Margit élt: 101 évet

Anyakönyvi Hírek

Bartók Balázs és Bartók Balázsné Ujhelyi Jolán, 
1961. május 27.-én kötöttek házasságot Újszentmargitán. 

Az idén ünnepelték volna a 60. házassági évfordulójukat, de 
sajnos Balázs bácsi május 3-án örökre megpihent. 

Közös fotóval emlékezik felesége, gyermekei és családjaik. 

Fájó szívvel emlékezünk meg az 
egy éve elhunyt feleségemre 
Rézműves Jánosné Évára. 

Elvesztésével járó fájdalmat, 
nem pótolja semmi a világon! Ő 
örökké a szívünkben lesz és lel-
künkben él tovább! Mert nekünk 
a legdrágább kincs volt és az is 
marad mindörökké!
Szeretnénk megköszönni azok-
nak, akik személyesen részvétü-
ket nyilvánították és azoknak is, 
akik bármilyen módon tették ezt 
meg, ezzel enyhítették mélységes 
fájdalmunkat!
Köszönjük szépen.

Férje és gyermekei, 
a még mindig gyászoló család.
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Szeretnénk a lakosság figyelmét a következő társadalmi és természetvédelmi 
jelentőségű problémákra felhívni!

Több ezer védett és fokozottan védett madár 
eshet áldozatául a szabálytalan légpuska haszná-
latnak, és a nem megfelelően kihelyezett csap-
dáknak.

Az elmúlt egy évben jelentősen megemelke-
dett a hortobágyi Madárkórházban azon esetek 
száma, aminek a hátterében lőtt sérülések, vagy 
szabálytalanul kihelyezett csapdák állnak. 

Hetente mindegy tucat sérült állat érkezik 
hozzánk a két probléma valamelyike miatt. Mint 
tudjuk, vadon élő állatokról van szó, így a sérül-
teknek csak töredéke kerül emberkézre. Becslé-
seink szerint országosan több ezerre tehető –a 
valós esetek száma. A tegnapi napon szinte egy-
szerre érkezett egy légpuskával meglőtt fehér gó-
lya (fokozottan védett faj, eszmei értéke 100.000 
ft, megsértése természetkárosítás bűntette) és 
egy szabálytalanul kihelyezett csapóvas által fo-
gott barna rétihéja (védett, eszmei értéke 50.000 
Ft). Előbbi valószínűleg fészkel, tojásai jelenleg 
árván maradtak. A lövedék a felkarcsontját ron-
csolta, gyógyulása több mint 2 hónapig is eltart-
hat. Utóbbinak a csapóvas kis híján „letörte” a 
lábfejét, állapota még válságos – mondta dr. Déri 
János a Madárkórház vezetője.

Fontos szerepet kap, a szándékos és illegális 
mérgezések megelőzésének alternatív lehetősé-
ge a vadgazdálkodásban és természetvédelem-
ben nem kívánatos, túlszaporodott „szárnyas 
és szőrmés kártevők” visszaszorítására az élve 
fogó csapdázás. Magyarul róka, sakál, nyest, dol-
mányos varjú, szarka és szajkó, kóbor kutya és 
kóbor macska vadászterületen, vadászidényben, 
hivatásos vadász, természetvédelmi őr, vagy va-

dászjeggyel rendelkező sportvadász által a vadfaj 
szerint meghatározott lőfegyver mellett csapdá-
val is elejthető. Ez lehet szelektíven működő ölő-
csapda, vagy szintén szelektíven működtethető 
élve fogó csapda.

A hattyúnyak engedélyezett ölőcsapda, 
mely a jó szimattal rendelkező kutyafélékre 
lenne szelektív, ha jól van elhelyezve. Ez azt 
jelenti, hogy a kioldó szerkezethez rögzített 
csali a csapdával együtt legalább 10 cm mé-
lyen a föld alatt beásva kell legyen, melyet a 
célállat kiszimatol, kikapar, és a csalit szájá-
val felemelve süti el a csapdát, mely nyakát-
mellkasát összeszorítva gyorsan megöli. Ha 
a róka  kikaparja, de gyanút fog valamiért és 
otthagyja, erre az esetre is gondolnia kell a 
csapdát kihelyező szakembernek, és meg kell 
pörkölni a húst, hogy a ragadozó madarak ne 
tudják azonosítani és magukat csapdába ejte-
ni. A kábeles visszatartó élve fogó csapdával, 
mely a ragadozó lábát egy kábellel fogja meg 
kíméletesen, ugyanígy kell eljárni. A csapdát 
sodronnyal, vagy lánccal kikötni tilos, mert ha 
véletlenül mégis embert fog valahogy, akkor 
az egyedül nem tudja magát kiszabadítani, és 
hidegben kihűlhet, megfagyhat, sokkhatástól 
is meghalhat. A csapdát naponta ellenőrizni 
kell, hogy az ott vergődő állat, vagy ember 
szenvedését, esetleges sérülését megelőzzék. 
Ezt mind leírják – mondja dr. Déri János - és 
kérésre meg is tanítják a csapdát forgalmazók, 
szerepel a szakkönyvekben is, és ha a vadászat-
ra jogosult betartatja, meg is követeli a csapdát 
kihelyező és ellenőrző munkatársától, akkor 

nem kellene balesetnek lenni, melyre ilyenkor 
hivatkoznak. 

- Szinte minden héten van egy láblevágott 
egerészölyv, szárnyroncsolt rétihéja, vagy egy 
nem engedélyezett lábfogó csapóvasban szenve-
dő nyest. Emberről is hallottunk, de túlélte. Az 
ilyeneket nem lehet véletlen balesetnek nyilvá-
nítani és megmagyarázni! Ha ennyire baleset 
veszélyesek ezek az eszközök, akkor nem kell 
használni, vagy vizsgához kötni, és rendszeresen 
ellenőrizni az alkalmazásukat. A meghatározott 
lőfegyver róka, sakál, kutya esetében golyós, és 
sörétes, esetleg szintén engedélyezett vadászíj, a 
többi esetében sörétes vadászfegyver. Tehát nem 
légfegyver, airsoft, csúzli, vagy más, melyekkel 
sajnos naponta találkozunk pácienseink köré-
ben. Ezek a nem megfelelő fegyverrel elejtett, 
vagy megsebesített állatok orvvadászat, állatkín-
zás, és védett állatfaj esetében természetkárosítás 
áldozatai, mely büntető eljárást von maga után 
– tudtuk meg a szakembertől. 

A Madárkórház megteszi a feljelentést, de ha 
nem ők, akkor hivatalból teszi meg a működésü-
ket engedélyező és ellenőrző zöldhatóság, mely 
online kapcsolatban azonnal tájékozódik a be-
került mentett madár állapotáról. A rendőrség 
nyomoz, de ez sokszor eredménytelen.

Bővebb tájékoztatás:
dr. Déri János

Madárkórház Alapítvány
0630/9-435-494

www.madarpark.hu
madarkorhaz@gmail.com

Egészség percek

Mi teszi átjárhatatlanná az ereket, meridiánokat, 
izompályákat? Ami hatást gyakorol ránk. Mi az?

1. Stressz: üss vagy fuss. 
Ha nem tudsz se ütni, se elfutni, akkor egy belső 

feszültség keletkezik, ami összeszűkíti a keringést, 
az izmokat és egy feszült izmon milyen a keringés? 
Gyenge. Mi a teendő? Lazítani, relaxálni, elenged-
ni, de ha lehet, inkább megoldani és lezárni.

2. Időjárás: napsütés, szél, légnyomás, frontok. 
Ha süt a nap még a kedvünk is jobb. Lelkeseb-

bek, energikusabbak vagyunk, de a túlzott napsü-
tés is ártalmas lehet, főleg a szív érrendszeri be-
tegek számára. Ekkor ugyanis kitágulnak az erek 
és visszerek.

Fiatal korban nem igazán értettük miről beszél-
nek az öregjein. Ma már, ha elmúltunk 50 évesek, 
érezzük a szél ártalmas hatását, köztük is a főleg 
epe, máj problémával rendelkező emberek. De 
fiatal korban is észlelhető a huzat, a klíma ártó ha-
tása. Fülfájás, ízületi gyulladás, a nyak merevsége, 
a fej fordításának korlátozása, mind visszavezet-
hető a szél, a klímaberendezések ártó hatása és 
mindez jellemző a huzatra is.

A nedvesség is lehet ártó, pl. megizzad és 
nem cserél ruhát, a nedvesség szintén fájdal-
mat okozhat hát, derék és váll területen. „ Ha 
megizzadsz, ne levetkezz, hanem öltözz fel, 
hogy meg ne fázz” – mondták régen az öregek. 
Próbáld ki, működik. Amennyiben átáztatott 
az eső, akkor is érdemes jó meleg vízbe meg-
fürdeni, vagy lezuhanyozni és száraz ruhát 
felvenni.

3. Öltözködés – divat? Ciki hosszú szárú 
zoknit felvenni! Ciki hosszú blúzt felvenni! De 
amikor majd orvoshoz fog menni a mai ifjúság 
az nem lesz ciki? Kifázik a boka, ami tartóoszlo-
pa az egész testnek. A boka körül vannak olyan 
akupunktúrás pontok, ami ha kifázik, mert nincs 
rendszeresen takarva, a keringés lelassul, blokk 
keletkezik, amely szorosan befolyásolja a máj-epe, 
gyomor-hasnyálmirigy, vese-húgyhólyag meridi-
ánt, ez lehet a gerinc fájdalmai oka.

A meridiánok a bőr felszíne alatt meghatározott 
irányba és mélységbe futnak. Amennyiben nem jó 
az átjárhatóságuk, úgy elakadást okozhat a szerve-
zetben. A meridiánokat úgy tudjuk karbantartani, 
hogy nagy harmóniában vagyunk önmagunkkal 
és a környezetünkkel. Megfelelően öltözködünk és 
szezonális ételeket veszünk magunkhoz.

Az izmok nyújtása nagyon fontos. Az izompályák 
karbantartása mindenkinek saját érdeke. Nyújtás + 
mozgás = egészség. Jó egészséget kívánok!

SNJné

Ami átjárható, az nem fáj, 
ami nem átjárható az fáj
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KÉK HÍREK
Tanácsok bűnmegelőzéshez: besurranás, trükkös lopások

Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek el-
kerüléséhez szeretnénk néhány jó tanáccsal szolgálni.
Gyakori módszer egyes bűnözőknél a besurranás. Az esti vagy éjszakai 
órákban járják az utcákat és megpróbálnak észrevétlenül besurranni 
a kiszemelt házba. Ez gyakran sikerül is nekik, mivel gyakran nyitva 
hagyjuk az ajtót, ha otthon vagyunk. Ezt használják ki a besurranó tol-
vajok és a legnagyobb nyugalommal mennek be a nyitva hagyott ajtó-
kon és az értékesnek tűnő tárgyakat gyorsan összeszedik majd angolo-
san távoznak. Ha esetleg rajta kapjuk őket, akkor különböző ürüggyel 
(rosszullétre vagy ismerősre, szomszédra hivatkoznak) magyarázzák ki 
magukat, majd gyorsan távoznak.
Ne adjunk nekik esélyt:
- mindig zárjuk be a bejárati ajtót, vagy a kertkaput, ha jön valaki, 

csengessen !
- ne hagyjunk az ajtó közelében értékes dolgokat, pénztárcát, kulcs-

csomót, (később a saját kulcsunkkal törhetnek be!)
- idegen személyt ne engedjünk be a lakásba
- ha mégis akar bejönni, addig ne engedjük be a lakásba, amíg nem 

bizonyosodtunk meg a szándékáról, jövetele céljáról
Másik elterjedt módszer, hogy valamilyen ürüggyel bejutnak a bűnözők 
a lakásunkba és a figyelmünket elterelve lopnak meg minket. 
Különböző módszerekkel próbálnak bejutni a lakásba:
- Polgármesteri hivatal munkavállalójának 
- villanyóra leolvasónak/karbantartónak, elektromos művek 
 dolgozójának 
- tüzelőanyag árusítást folytató vállalkozónak

- jelzáloghitel ügyintézőjének
- hulladék fém, fa, bútor felvásárlásával foglalkozónak
- a társadalombiztosító, vagy nyugdíjbiztosító munkatárásának
- rendőrnek
- alapítvány, segélyszervezet, illetőleg a segítő szféra valamely szerve-

zetének munkatársának adja ki magát, 
- egy pohár vizet kér gyógyszer bevétel, vagy szomjoltás címén, 
- pénzváltás ürügyén keresi fel a potenciális sértettet,
- pénzt szeretne váltani
- létező, vagy nem létező közös ismerősre hivatkozik
- stb.
Védekezzünk ellenük:
- ha idegen személy akar bejönni, ne engedjük be a lakásba
- ha mégis be kell engednünk, előtte hívjunk egy ismerős személyt 

(rokont, szomszédot), mindig legyünk többen, mint az idegenek!
- bizonyosodjunk meg a szándékáról, jövetele céljáról, kérjünk tőle 

hivatalos iratot, esetleg fényképes igazolványt
- ne hagyjuk magára a lakásban, ne engedjük hogy elterelje a figyel-

münket
- ne váltsunk fel neki nagycímletű pénzt, mert vagy becsap minket 

a váltásnál, vagy kifigyeli a megtakarított pénzünk rejtekhelyét és 
megpróbálja ellopni

- a szolgáltatók (Titász, Tigáz stb.) nem küldenek vissza pénzt személye-
sen, hanem jóváírják a következő számlán, vagy postán küldik meg

Monoki Viktor
Örsparancsnok

A természetvédelmi érintettségű állatfajok által a gazdálkodók-
nak okozott károkról tartott beszámolót Jakab István, a MAGOSZ 
elnöke, az Országgyűlés alelnöke és Szólláth Tibor, a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének elnöke 
Hajdúnánáson 2021. május 28-án.

A természetvédelmi érintettségű állatfajok – különösen a veté-
si varjak, seregélyek, darvak és vadlúdfajok – évről évre jelentős 
károkat okoznak a gazdálkodók számára. A jelenlegi szabályozá-
si keretek között a gyakorlatban nem lehetséges a károk jogszerű 
megelőzése, valamint a gazdálkodók által elszenvedett károk jogos 
megtérítése. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a gazdálkodók ér-
dekeire tekintettel igyekszik a helyzetet megnyugtatóan rendezni, a 
gazdák tájékoztatásával, engedélyezési eljárásban való közreműkö-
déssel, jogalkalmazó hivatalokkal való együttműködéssel, valamint 
a MAGOSZ-szal közösen a jogalkotó felé tett módosító javaslatok-
kal.

A természetvédelmi érintettségű állatfajok nem csak a megyé-
ben, hanem az ország jelentős részén okoznak bosszúságot, komoly 
anyagi kárt a növénytermesztéssel és halászattal foglalkozók számá-
ra. A tavalyi évben a kamara falugazdászai által a megyében vég-
zett kérdőíves felmérésünk alapján – amit 561 gazdálkodó töltött 
ki – több mint 10 ezer hektár nagyságrendű érintett területről van 
szó, ahol a terméskiesés változó, átlagosan 25%, azonban vannak 
területek, ahol a 80%-ot is eléri.

A probléma feltárása és megoldása érdekében több kezdeménye-
zést is elindított a NAK Hajdú-Bihar Megyei Szervezete, így számos 

szakmai fórumot tartottunk, a joggyakorlatban érintett hatóságok 
képviselőivel több alkalommal folytattunk egyeztetéseket. Falugaz-
dászaink tájékoztatják a gazdálkodókat, közreműködnek a termé-
szetvédelmi hatóság riasztási, gyérítési engedélyezési eljárásában, 
a formanyomtatványok előkészítése, helyszíni szemlék szervezése 
útján.

Ezúton is fokozottan kérjük a kárt szenvedett gazdálkodókat, 
hogy keressék a falugazdászokat, akik minden káreseményt rögzí-
tenek, segítik a szabályos hatósági eljárást.

Fontos, hogy a gazdák a jelenlegi szabályozás által biztosított mó-
don, az engedélyezett módszerekkel végezzék a riasztási, gyérítési 
tevékenységeiket.

Mindemellett az a tapasztalat, hogy a jelenlegi szabályozás és az 
az alapján alkalmazott joggyakorlat nem teszi lehetővé a gazdálko-
dók számára a jogszerű megelőzést és a károk jogos megtérítését. 
A NAK és a MAGOSZ ezzel kapcsolatban megkereste az agrártár-
cát, jelezve a problémát, illetve egy szakértők által készített javas-
latcsomagot is vitára bocsátott, amely alapján megkezdődhettek az 
egyeztetések az Agrárminisztérium illetékes területeivel a hatékony 
kármegelőzés és a kártérítés pénzügyi és szabályozási eszközeiről. 
Bízunk abban, hogy kezdeményezéseink eredményeként hamaro-
san átfogó megoldások születnek, és a hosszú évek óta jelentős ká-
rokat elszenvedő gazdálkodók kára megtérítésre kerülhet.

Kissné Gyarmati Ágnes
megyei igazgató

A gazdákat érintő károkról




