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A PoIg紅i Polg缶6r Egyes剛et bemutatdsa

Egyesuletunk 1993-ben a看aku畔s lmmar 24 fro l細uk el a kozrend, kozblZtonSag,

b緬ege16zes tev6kenysegtlnket a varos lakossaganak erdek6ben CIVll szervezetunk nem

CSak helyileg’hanem orsz各gos szlnten lS e賞lSmert 2016-ban polgar vdros OIlkormanyzata ”

Lokalpatr16ta osszefogas” d駒I 」utalmazta a polgin PoIgdrdr Egyesulet munk紳Az

egyeSulet tagletsz各ma 60 fe. Munkatervl血k fo c6Ua a lakoss各g kozbiztonsag erzet6nek

n楯se臆A bthelk命vet蕪szabalys6Ttdsek nag}′ m錐khen ‘′a-6 megakadalyoz細Es

VISSZaSZOrftasa lS Ce担庇koz6tt szerepeI

A belvfrosi lrOdinkban ugyelet工rendszert alakitottunk ki a valos lak6ival va16 szorosabb

kapcsolattartas vegett Å teIi es a ny各rl kr-ZIShelyzetek falmerese es megoldasa lS e;it

SZOlg細a A polg各r6r irod細n szolgalat-feladat ell細ssal kapcsolatos teend6k mellett ke116

k6「屯Imenyek kozott tu軌k fogadm a jdrasunkhoz tartozd teleptilesek poIgdr6r egyesuleteknek

az eln6keit’tagJat. A belvdrosi lrOdinkban t6bb alkalommal lS a V各roSunkban megrendezesre

keru16 rendezv6nyck b」ztonsagos lebonyolitdsal az lnteZm6nyvezetckke1 6s a rend6rseggel

SZerVeZthk meg Az eIm皿d6szakban lntenziv szolgalatokat szervezttimk a mez66rckkel,

hogy k6zos er6vel vissza tudyuk szoritanl a hatfrokban va16 f壷s egy6b Iopdsokat. Ålland6

Segit6i voltunk mirrden h縛t6s組szervnek ds h棚talnak A Nemzeti Ad6一七s Vi血ivatal

munhat秘aival k6zos szolgalatot l細unk el Polgdr vfros terulet6n. Nagyon fontosnak tarr項a

term6szetv6delem femtart克s各t, t6bbszor is szolgalatot l各ttunk el a tem6szetvedelm1 6rrel is



A Polgar量Polg各r6r Egyesulet o]yan civ11 egyest]1et, ak」k e11enszolgaltatds ne皿I jelen vamak

mmden nap 6nzetlen mun堕ukkal a vあros eleteben.

M世職k理性「㊤gr負蝉

Kulon kiemelnem a jdrasunkhoz tartoz6 telepuleseket Polg毎Folyas, Gorbehaza, t串k。S 6s

TISZagyulahaza. Ezeken a telepuleseken m陥d∂ po-g缶rdr egyesuletelckel az ottanl

rendezvenyeken k6z6s szolgalatot vegzunk
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A helyl iskolal(ban e16addsok fom細ban k6szitettuk feI a nebuldkat a vakacid alattl

balesethelyzetek elkeru16sere

Megemlftenem’hogy a polgまrl Po量gd血Egyesulet t6bb oktat各si lntezmchnyel is

meg各llapodast kot鋤’hogy egyesuIetunknel kOzszolgalatot teUesithessenek, SZam SZemt 5-

tel Polgar Beretty64jfalui Szakkepz6si Centruma J6zsef Attha Glmn各zium,

Hajd。 bdsz6rm6ny Beretty6tryfalun Szakk6pzes量Centrum Veress Ferenc Szakgimndeiuma 6s

Szakkozepiskol細Tisza。jvdros E6tvos J6zsef G宣mnizlum’Tiszavasvdri NyiregyhazI SZC

TISZaVaSVarl Koz5pISko書的Nyiregy血azi SZC Szechenyl Istvin Kozgazdas各gl言hafomatlka宣

Szakgmnazluma es Ko11egiuna A kozepISkol各s tanu16kat a Debrecenl Neve16intezetbe

A palg壷ir irod細an t鍋alkalomm盆=a軸ut a鴫h67 S7朋融is hely7:etbe吊ev糸1akosok

SZ各m各ra KRESZ ISmertet6 e16addst’Va】amlnt bemutattuk az e1触oknak megfelelt

felszerelts6ggel rendelkez6 polgdr6r kerekpat Felh血k a lakosok figyelm6t a l各that6sisl

me=さny hasznalatanak fontossag各ra



呈出如Iat eli締s租- C哩塾生吐出

- n丁隻Z空中〕(、専r隼S7坤で悠宅g掴上

一Megyel Po看g猫r Szovetseg altal rendezctt ku-dottgy鵬seken va一{壷zvjtcick,

- a」ardshoz ta巾O7d te看epu16seL polgat6rs6gelnek munkatnak nagyban segit6se,

- telTrett;sek Id。e a]attl hえz6「z6sek’utCck 」講rszolgalata (紺fuT`PO匝k6rdsck aIa函),

一種「Cnd6rsegcn hat6sagl tan蛤sok tobb a!kaloiTⅢla上

- bvod為しte「uletenck爪eg鴫y壷se,

∴i講rszolgalatok a 「end6rs読ggc喜kozosen (ko∠rend),

Segelyhivcn, Vagy koJZVCtetten a ment6, 「end()rseg血esitese tobb alkalomma音,

- koz6pISkoldsok rdszere eI6adまs ta「融a poIg講r egyesu-ct munk弾「bl,

工oz喜cked6sI SZabalyschesek 」elzese a 「end‘irs6g fel年ntezkedes,

¥/血圧〇年t鉦壇かご白い点辛車中か笹口雄「了専一証画壇n専r捉読ごて唖t)、

- halottah napl 」a壷rtev6kenysCg vin)Sunk temct串ben, tObb ld6「endben,

- VatOSl rende′V6nyeke=, umCPSegCken, C-Vli (Cmbertomegbe epu16).)a16ro7C;sek,

- rend6rs6gge廿ozosen cllatott gyalogosatke-6k ellen6rzese, SZanl(CIOnalasok seg‘tde,

az Ady Lnd「e M品c16desI Ko∠POnttaI,

a∠ Oktatas=nteZ1116nyekkcI (alta蘭「0S ISkolak, koz6pISkoia, dvoda),

a Rend6「segge上

Ne・岬7学事<」dか料¥均m恒温t紺青上

a lakossねgga上

a gyc「mekvedelm] SZervekke上

a Rdma] Kato=kus Egyhaz7al,

エR〔阜)「!読聴Fご中立買上

a ¥周Iaiko7dsokkal (mmd a7 CgyenI 6s a ta「sas vallaikozasokka】),

地s70mSZうdos (elepulesekkc上

a te「meszctvedelm量6TOkkcl言meZ66rokke音
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∧ Polg痛Polg描「皿gyes削et szo-g紬緬萱sz6t6騨kozta書6

2踊・輔uゝ0耶I2鋸了・j誼恥30垂

」、臆‾車三三二二丁二二三高二工壷両面a
弔辞k(うi抽宣託繭塵措辞闘さ据

Je履sadas a 「end6rs5g l溌

Rend6rs6ggel kozosen vc5gzett jar6roz6s

Rende乞veny bし∠tOS自負s

Vdros廿endc∠V6nyck

Rcndc∠Ven}′bIZtOSitds d 「end6rs6ggeI ko∠OSen

VatosI Loztemet6 6rzesc

『子i椋を単で、専7持叩lg講†丁聞

「rlSZagyu萱ah壷Gorbehまza FoIyas UJt]kos rendezv6nyek bIZtOsttdsa

Te「illeS7CIvedelm1 6r「e音teI」eSitett szoigalat。d6

Mez給「okke=cl」eSitett s∠O萱gala両d6

徳撫でS ㌶塵紬を‥
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