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Városházi hírek
Polgár Város Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete január hónapban kétszer is 
ülésezett. Január 13-án, soron kívüli ülés 
összehívása vált szükségessé az önkormány-
zat adósságátvállalással kapcsolatos döntés 
meghozatala miatt. Az átvállalás kiterjed a 
2013. december 31-ei, az átvállalás időpont-
jában fennálló adósságállományra és az 
ezekhez kapcsolódó járulékokra.

A Képviselő-testület a január 30-ai, soron 
következő ülésén 8 napirendi témában tár-
gyalt.

A polgármesteri jelentés megtárgyalását kö-
vetően döntött a „Polgár Város Önkormány-
zatának szervezetfejlesztése” című ÁROP 
pályázat keretében indítandó közbeszerzési 
eljárásról.

Elfogadta a Képviselő-testület a saját 2014. 
évi munkatervét. A korábbi években kialakult 
ülésrendet megtartva, 2014. évben is minden 
hónap utolsó csütörtökére, 14.00 órai kezdet-
tel hagyta jóvá a Képviselő-testület ülésének 
időpontjait. A munkaterve beépítésre kerültek 
a jogszabályok által előírt, kötelezően tárgya-
landó napirendek, valamint a javaslatként ér-
kezett témák, melyek az adott hónap aktuális 
kérdéseivel fognak majd kiegészülni.

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfo-
gadta a Polgári Polgármesteri Hivatal 2013. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót. A be-
számoló tartalmazza, hogy 2013. az átszer-
vezések éve volt, mind az önkormányzat, 
mind az államigazgatás területén. Jelentős 
önkormányzati feladatok ellátásában történt 

fenntartói változás. Év elején a közoktatási 
intézmények-, és a viziközmű szolgáltatási 
feladatok átadása történt meg. 2013. január 1. 
napjával létrejöttek a Járási Hivatalok. Ezeket 
a szervezési feladatokat úgy kellett megoldani, 
hogy ez idő alatt a „Városfejlesztés Polgáron I. 
ütem” projekt megvalósítása is folyamatban 
volt és a hivatal 2 épületben, a Kiss Ernő u. 8. 
és Zólyom u. 5. sz. alatt működött 2013. no-
vember 15-ig. A napirend hozzászólásaiban 
megfogalmazódott, hogy a Polgármesteri Hi-
vatal 2013. év folyamán is igyekezett feladatait 
ügyfélcentrikusan, lakosságbarát formában 
ellátni, figyelemmel a Képviselő-testület elvá-
rásaira, így a Képviselő-testület a beszámolót, 
a hivatal dolgozóinak munkáját elismerve fo-
gadta el.

A Képviselő-testület következő napirend-
ként négy önkormányzati rendelet felülvizsgá-
latáról hozta meg döntéseit. Módosításra került 
a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet, 
mely néhány törvényi hivatkozás pontosítása 
miatt vált szükségessé. A közterületek hasz-
nálatáról szóló önkormányzati rendeletben a 
közterületen történő filmforgatás szabályozá-
sa került pontosításra. Az önkormányzat által 
adományozható kitüntetésekről és díjakról 
szóló rendelet módosítása érintette a kitüntető 
díjak adományozásának rendjét, mely szerint 
az átadás időpontját, minden évben a városi 
rendezvényterv fogja meghatározni. A közte-
metőkről és a temetkezések rendjéről szóló ön-
kormányzati rendeletben módosításra került a 
korábban elfogadott szociális parcella kijelölést 

és szociális temetést meghatározó szabályok, 
mivel a felhatalmazó jogszabály módosult, 
hatálybalépése 2015. január 1. napjában került 
meghatározásra, így szükségessé vált a helyi 
szabályozás hatálybalépését is ilyen módon 
megváltoztatni.

A Képviselő-testület döntött térfigyelő 
rendszer elhelyezéséről és képfelvevővel meg-
figyelt közterület kijelöléséről. A Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló törvény 
értelmében a helyi közügyek, valamint a 
helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé 
tartozik különösen „közreműködés a telepü-
lés közbiztonságának biztosításában” feladat 
is. Ezen fontos önkormányzati feladat ellátása 
és a közbiztonság javítása érdekében a Képvi-
selő-testület döntéseinek megfelelően, a város 
területén megkezdődött a térfigyelő rendszer 
kiépítése, mely 28 db kamerából fog állni.   
Cél, hogy a térfigyelő kamerák kihelyezésével 
tovább javuljon az érintett területek közbiz-
tonsági helyzete, mely növeli a lakosság biz-
tonságérzetét. A kihelyezett kamerák pontos 
helye megtekinthető a város honlapján (www.
polgar.hu).

Döntött a Képviselő-testület az önkormány-
zat tulajdonában lévő gépjárművek értékesíté-
séről, valamint új gépjármű beszerzésről.

Ismét kiírásra került a területi védőnői ál-
láspályázat, mivel a megadott határidőre nem 
érkezett be ajánlat.

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Választópolgár!

A Köztársaság Elnöke 2014. április 6. napjára kiírta az Országgyűlési Kép-
viselő-választást. Ezzel kapcsolatos aktuális feladatokról az alábbiak szerint 
tájékoztatom Önöket:
A közelmúltban a Nemzeti Választási Iroda levélben értesített valamennyi 
választópolgárt arról, hogy ha Ön
-  magyar vagy európai uniós állampolgár, illetve menekült, bevándorolt 

vagy letelepedett,
-  betöltötte a 17. életévét, vagy még azt megelőzően házasságot kötött,
-  rendelkezik bejelentett magyarországi lakcímmel és
-  nincs kizárva a választójogból, akkor Önt automatikusan felvették a köz-

ponti névjegyzékbe. Ez azt jelenti, hogy Önnek a központi névjegyzékbe 
való felvételhez külön kérelmet nem kell előterjesztenie.

A Nemzeti Választási Iroda valamennyi háztartás számára kérelem nyomtat-
ványt juttatott el, melynek kitöltésével Ön
-  kérheti nemzetiségi névjegyzékbe való felvételét,
-  a szavazáshoz segítséget igényelhet,
-  megtilthatja adatai kiadását a jelölő szervezeteknek, jelölteknek.

A kérelmet 2014. január 1-jétől folyamatosan, bármikor, online módon a 
www.valasztas.hu vagy a www.magyarorszag.hu oldalon, valamint levélben 

vagy személyesen lehet benyújtani a lakóhely szerinti helyi választási 
irodához.
A Helyi Választási Iroda címe: 4090 Polgár, Barankovics tér 5.
Vezetője: dr. Váliné Antal Mária jegyző
A kérelmek kitöltésével kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a Tisztelt Vá-
lasztópolgárok figyelmét:
-  a kérelmező személyes adatait tartalmazó rész (kérelem nyomtatvány 

1-5. pontok) kitöltése minden esetben kötelező,
-  az adatokat a hatóság által kiállított okiratban szereplő adatokkal, be-

tűről-betűre egyezően kell megadni,
-  a nyomtatványon szereplő rovatokban külön-külön kell feltüntetni a 

doktori címet, a családi nevet, az utónevet és a második utónevet,
-  a nyomtatványt nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni.
A kérelmek kitöltésekor kérjük a fentiek figyelembevételét, ugyanis a vo-
natkozó jogszabály alapján a kérelmet a legkisebb eltérés esetén is el kell 
utasítani! Elutasítás esetén – a hibák kijavítása után – a kérelem ismételten 
benyújtható. A kérelem bármikor módosítható vagy akár törölhető is.
A választási iroda döntéséről a kérelmező minden esetben értesítést kap a 
kérelem-formanyomtatványon megjelölt módon. Ha a kérelmező a nyom-
tatványon az e-mail címet vagy a faxszámot jelöli meg, a döntést a meg-
adott e-mail címre vagy faxszámra, illetve ezen túl a kérelmező lakcímére 
is megküldik.

Helyi Választási Iroda

Választási hírek
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Lakossági fórum
Az áramszolgáltatás minősége évek óta 

gondot okoz a Polgáron élők és dolgozók 
számára. Az elmúlt hónapokban is heteken 
keresztül, naponta többször szűnt meg vá-
rosunkban az áramellátás. A város vezetése 
lakossági fórum összehívását kezdeményez-
te, mivel a szolgál-
tatóhoz eljuttatott 
panaszokra meg-
nyugtató válasz nem 
érkezett.

A lakossági fórum-
ra január 27-én került 
sor, a Polgármesteri 
Hivatal Házasságkö-
tő termében. A részt-
vevők kérdéseire az 
E.ON régióvezetője, 
Vinzce László igye-
kezett kielégítő vála-
szokat adni.

A január eleji 
áramingadozások 
mindenkit felbőszí-
tettek és rengeteg 
kárt okoztak. Sokan 
elmondták, hogy éltek már az ország más 
városaiban is, de ilyen mértékű és gyako-
riságú áramkimaradást sehol nem tapasz-
taltak. Lakossági probléma a közvilágítás 
megbízhatatlansága is, mivel egyes utcák 
rendszeresen sötétbe borulnak napokra. So-
kan nehezményezték a segítőkészség hiányát 
a szolgáltató ügyfélszolgálatának részéről és 
a panaszos levelekre érkező semmitmondó 
válaszokat.  

A polgári lakosok mellett intézmény- és 
cégvezetők is hangot adtak elégedetlensé-

güknek. Kiss Ilona, a PÉTEGISZ Nonprofit 
Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy az or-
vosi eszközökben történt jelentős kár mellett 
a betegellátást is akadályozza a kiszámítha-
tatlan szolgáltatás. Palikáné Pálnok Anna, 
a polgári posta vezetője az üzletek néző-

pontjából beszélt az áramszünetek okozta 
károkról. A Postának és sok más üzletnek is 
be kell zárnia áramszünet esetén. Ez rend-
szerint elégedetlen vásárlókat és bevétel ki-
esést jelent. Csomó Tibor, a Plastik-93 Kft. 
ügyvezetője  kihangsúlyozta, hogy amíg az 
áramszolgáltató nem oldja meg a fennálló 
problémát, hátrányos helyzetbe hoz min-
den vállalkozást. Nem csak a gépek mennek 
tönkre, hanem az áramszünet következté-
ben a gyártási  folyamat alatt lévő termékek 
is sérülnek, így  nem tudják időben teljesíteni 

a megrendeléseket sem. Ezek a problémák 
pedig előbb utóbb emberek megélhetését,  
munkahelyeket veszélyeztetnek. 

Vincze László régióvezető első hozzászó-
lásában elmagyarázta, mi okozza a jelenleg 
tapasztalható gyakori áramszünetet. A nyári 

villámok által meg-
rongált, megrepedt 
szigeteléseknek nem 
kedvez ez enyhe, pá-
rás tél, mert a repe-
désekbe nedvesség 
kerül és ez üzemza-
vart okoz, ami most 
országszerte tapasz-
talható. A részvevő-
ket nem nyugtatta 
meg a szakember 
magyarázata, sem 
azok a tanácsok, 
hogy miként védjék 
meg elektromos gé-
peiket a túlfeszültség 
okozta károktól. 

A fórum végén 
Vincze László el-

mondta, hogy megérti a lakosság felhábo-
rodását és a panaszait, valamint ígéretet 
tett arra, hogy minél hamarabb kijavítják a 
fennálló hibákat és kivizsgálják az ügyfél-
szolgálattal szemben felmerült problémákat 
is. Április végén pedig beszámol az elvégzett 
munka eredményességéről.

A lakossági fórumról készült 
videófelvételt a www.polgaritv.hu oldalon 
tekinthetik meg.

szerk.

Postás aktuális
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Polgár város lakosságát, hogy a Magyar Posta Zrt 
együttműködési megállapodást kötött a Főgáz Zrt-vel, a Tigáz 
Zrt-vel és az E.ON-nal. A megállapodás értelmében Polgár pos-
ta ügyfélszolgálati, panaszirodai tevékenységet lát el a felsorolt 
közműszolgáltatók részére. A rendelkezésre állás a hét két nap-
ján, kedden és csütörtökön, teljes nyitvatartási időben biztosí-
tott. A posta az alábbi feladatokat látja el:
 
•	 ügyfelek	panasz	beadványainak	dokumentált	átvétele,	
•	 tájékoztató	anyagok,	formanyomtatványok	elérhetővé	tétele	

és rendelkezésre bocsátása, 
•	 a	szolgáltatók	Üzletszabályzatainak	elérhetősége.	

Polgár posta nyitvatartási ideje a szolgáltatás minél szélesebb 
körű elérhetősége érdekében az alábbiak szerint változott:

Hétfő, kedd, szerda, péntek:  08.00 - 17.00
Csütörtök:     08.00 - 18.00

A csütörtöki hosszított nyitvatartási időben a pénzforgalmi, biz-
tosítási, és levélpostai szolgáltatások is igénybe vehetőek.
Bővebb felvilágosítással készséggel állunk a lakosság rendelkezé-
sére személyesen a postán, vagy az 52/573-448-as telefonszámon.

Polgár Posta
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Továbbra is a Városgondnokság élén
Hágen József neve nem ismeretlen 

a polgáriak előtt, hiszen 1997 óta a 
Városgondnokság vezetője.  Novem-
berben ismét vállalkozott a feladatra, 
benyújtott pályázatára pedig a képvi-
selő-testület bizalmat szavazott.

- Milyen változások történtek az 
elmúlt években a Városgondnokság 
életében? 

Az elmúlt évben mind szerkeze-
tileg, mind stratégiai szempontból 
sok minden megváltozott a város-
üzemelés vonatkozásában. Egyrészt 
kormányzati jogszabályok és törvé-
nyek határozták meg ezt a változást, 
másrészt önkormányzati érdekek és 
törekvések tették szükségessé. Mind-
két vonatkozásban hatékonysági ka-
pacitás növelés és költségcsökkentési 
törekvések igényelték az átalakítást. 

A legnagyobb változás a viziközmű 
törvény kapcsán adódott, az eddig 
önkormányzati kezelésben lévő ivó-
víz- és szennyvízszolgáltatás 2012-
ben elkerült tőlünk. Ebben a régióban 
viszont szerencsés helyzetbe kerültek 
az önkormányzatok, hiszen mint tu-
lajdonosok alkothattak társulást, amiben 
működtethetik a vízhálózatukat. Ez egy 
nagy veszteség számunkra,  mert egy nagy 
jelentősséggel bíró bevételi forrást jelen-
tett a polgári vízhálózat üzemeltetése. 

A hulladékgazdálkodási törvény válto-
zása szintén hatással volt ránk , de alvállal-
kozóként továbbra is szállítási és gyűjtési 
tevékenységet végzünk Polgáron, Újtiko-
son és Tiszagyulaházán. 

Az önkormányzat törekvése volt a köz-
étkeztetés központosítása , ezért az elmúlt 
évben a gimnázium és az általános iskola, 
ebben az évben pedig a óvoda és a szoci-
ális konyha működtetése került hozzánk. 
Célunk egy hatékonyabb és költségtaka-
rékosabb működés megvalósítása és fenn-
tartása.  

Az elmúlt években a Stranfürdő és a 
Kemping mellé még a  fonyódligeti üdülő 
fenntartása is átkerült hozzánk. A temető 
üzemeltetését viszont ettől az évtől gazda-
ságossági szempontokból, a  Korpusz Kft. 
végzi.

-Hogyan oldja meg a Városgondnokság 
a sokrétű feladatkör ellátását?

Ezen feladatok ellátásához egy új stra-
tégia felállítása volt szükséges. A stratégia 
első és legfontosabb alapelve, a kötelező 
feladatok ellátása. Kötelező önkormány-

zati feladat többek között a  zöld területek, 
parkok gondozása, belvíz, csapadékvíz, 
útfenntartás stb. 

A stratégia másik eleme, a plusz felada-
tok vállalása, mint a hulladékszállítási te-
vékenység, az ipari parkban lévő útfenn-
tartás, közterületek kezelése. 

A stratégia harmadik része a közfoglal-
koztatási programok kezelése és folyama-
tos ellátása, illetve integrálása az egyes vá-
rosüzemeltetési tevékenységekkel. Nagyon 
fontos, hogy lehetőséget ad a városban élők 
foglalkoztatására, jövedelemhez juttatásá-
ra. Sajnálatos tény, hogy egyre nagyobb 
réteget tesznek ki a kvalifikált, megfelelő 
végzettségekkel rendelkező munkanélkü-
liek. Az ő munkájukkal viszont már nem 
csak fenntartást és szintentartást tudunk 
végezni, hanem egy értékteremtő,  minő-
ségi feladatellátást tudunk nyújtani.

Négy üzemegységet hoztunk létre, az 
első az önkormányzati feladatok ellátásá-
ért, a második a közfoglalkoztatásba be-
vonható feladatokért a harmadik az ingat-
lan és vagyongazdálkodásért, a negyedik a 
turisztikai feladatok ellátásáért felelős. 

- Milyen fejlesztések várhatóak?
A városközpont rehabilitáció jelentős 

változásokat eredményezett a parkosítás 
szempontjából is. Ezen parkoknak a fenn-

tartását, kezelését magas minőségben 
kell végeznünk a jövőben is, továbbá 
növelni szeretnénk a zöld, virágos fe-
lületek nagyságát a városban. Az ön-
kormányzat tervei között fák, fasorok 
ültetése is szerepel.

A kempingben egy Leader-es pályá-
zat végrehajtásán dolgozunk. Egy kö-
zösségi pagoda építésére és a meglévő 
közösségi vizesblokk teljes felújítására 
sikerült pályázatot nyernünk. Június 
végére a kivitelezés átadásra kerül. 
Főszezonban a kemping teljes kihasz-
náltsággal működik, főként magyar 
vendégekkel, de sűrűn megfordulnak 
külföldiek is. 

A fürdőben szeretnénk a szezon 
időszakát nyújtani, hamarabb kezdeni 
és később zárni. Ennek megvalósítá-
sához a működés feltételeinek javítá-
sán kell dolgoznunk, és az új előírások 
betartásának feltételeit kell megte-
remtenünk a termálvíz kivételére és 
a használt víz tárolására vonatkozó-
an. Jelentős költségekkel jár minden 
évben az alapvető műszaki feltételek 
biztosítása, karbantartása. Az idén - 

szintén leader-es pályázat kapcsán-  egy 
új játszótér és egy kisméretű röplabda 
pálya fog elkészülni a strand területén. 
Fonyódligeten is szeretnénk fejlesztéseket 
tenni, ami a távolság és a más régióba való 
tartozás miatt nehézkesebb. 

Polgár út- és járda hálózatának fenn-
tartása és fejlesztése nagyon nagy forrás-
igényű. A város úthálózata 85-90 % -ban 
kiépített, ezért az éves útfenntartások je-
lentős részét a burkolatok javítása teszi ki. 
Hosszútávon a teljes útszakasz felújítása a 
leghatékonyabb megoldás, ehhez viszont 
jelentős anyagi források szükségesek. A 
téli útfenntartás kapcsán igyekszünk óvni 
az útfelületeket, lehetőség szerint csak fizi-
kai hótolást végezni, kerülve az utak sózá-
sát, ezzel együtt rongálását.  

A hulladékszállítás  kapcsán is lesznek 
változások. Ettől az évtől megvalósul a 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. A 
mostani kuka mellé, minden ingatlantulaj-
donos kap még két hulladékgyűjtő edényt, 
amibe szelektíven kell gyűjteni a hulladé-
kot. A konténerekért nem kell fizetni és a 
szemétszállítás díja sem változik. Bővebb 
információt a szolgáltató fog adni.

- Köszönöm az interjút és sok sikert kí-
vánok a következő öt évhez! 

szerk.
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Levegőt!
Az elmúlt évek téli estéit beborítja a 

városra nehezedő füst. Érezhető, látható, 
beívódik ruháinkba, tüdőnkbe. Ebben 
az időszakban a légszennyezettség magas 
szintje komoly egészségügyi problémákat 
okozhat a gyermekeknél és a felnőtteknél 
egyaránt. A szálló por részecskéinek legje-
lentősebb forrásai a különböző járművek, 
valamint ipari és tüzelési eredetűek. Taka-
rékosságból egyre többen fűtenek fával és 
sokan a kályhában és kazánban égetik el a 
műanyag hulladékokat, használt gumiab-
roncsokat is , mert vélhetően azt gondol-
ják, van fűtőértékük. 

A műanyag hulladékok égetése köz-
vetlen és közvetett módon is veszélyes 
az egészségre. A levegőbe kerülő toxi-
kus részecskék éveken keresztül mérge-
zik a tágabb és szűkebb környezetünket, 
a kertjeinket, melyben a zöldségeket és 
gyümölcsöket termesztjük.  A műanyag-
ok égetése – a 21/2001. számú kormány-
rendelet értelmében – nyílt színen, vagy 
bármilyen tüzelőberendezésben tilos! És 
nem véletlenül…A vegyes-tüzelésű  kály-
hákból kikerülő toxikus füst nemcsak a 
kéményen keresztül távozhat, hanem a 
tökéletlen égés következtében a lakótérbe 

kerülve, az ott lakókat közvetlenül mér-
gezik. A műanyagok, mint például a PVC, 
a polisztirol, a polietilén  (műanyag pa-
lackok, csomagoló anyagok, háztartási és 
ipari műanyag termékek, kábelek stb.), va-
lamint a gumitermékek égetésekor szén-
monoxid és dioxinok kerülnek a levegőbe. 
Míg a szén-monoxid mérgezésekről  egy-
re többet hallhatunk (a tünetei émelygés, 
fejfájás, végtag gyengeség, izomfájdalom, 
ájulás, halál),  a dioxinok toxikus hatásai 
nem ennyire közismertek. A dioxin klórt 
tartalmazó, mérgező szerves vegyület, 
melynek belélegzése elősegíti az asztmás 

betegségek kialakulását, különböző aller-
giákat okozhat és hosszabb távon halálos 
is lehet. Tanulmányok mutatják be, hogy 
a toxikus összetevők a szervezetbe kerülve 
hormonális elváltozásokat okozhatnak.

Polgár légszennyezettségét a város köze-
lében lévő nagyvárosok is jelentősen befo-
lyásolják. Ne rontsunk életminőségünkön 
nemtörődömségünkkel, hanyagságunkkal 
mi magunk is!
Erős légszennyezetség esetén:
-  lehetőség szerint mérsékeljük a fával 

való tüzelést, inkább fűtsünk gázzal és 
soha ne égessünk gumi, vagy műanyag 
hulladékot, 

-  a kerékpárral közlekedők használjanak 
maszkot,

-  ne sportoljunk és ne sétáltassuk a gyer-
mekeket a szabadban.

Sokat tehetünk környezetünkért és 
egészségünkért, ha egy kicsit odafigye-
lünk! Hamarosan házhoz jön a szelektív 
hulladékgyűjtés, megkönnyítve számunk-
ra a felelősségteljes és környezettudatos 
életmód kialakítását. 

forrás: www.szelektivhazhozmegy.hu
szerk. 

KÖZLEMÉNY!
A Hajdúsági Szilárd Hulladéklera-

kó és Hasznosító Társulás, valamint 
a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Kft. ezúton tájékoztatja a Tisztelt 
Lakosságot, hogy az Európai Uni-
ós forrásból megvalósuló szelektív 
hulladékgyűjtési projekt részeként 
Polgár város kertes ingatlanjaihoz 
ingatlanonként 2 db új hulladék-
gyűjtő edény kerül kiosztásra. A 
két új kuka a biohulladékok (kerti, 
konyhai nyesedékek stb.), illetve a 

A „Polgár Városért” Alapítvány tele-
pülésünk kulturális életének, szociális 
színvonalának emelése, a lakosság élet-

körülményeinek javítása céljából 
alakult 2013-ban.

A „Polgár Városért” Alapítvány nyitott, 
várja mindazok támogatását, anyagi 

hozzájárulását, akik fontosnak tartják 
Alapítványunk céljait, és akik elképzelé-

seink megvalósításához hozzá 
kívánnak járulni.

A személyi jövedelemadó 1 %-ának fel-
ajánlása is segítséget jelent az Alapítvány 
munkájában, kérjük, ennek felajánlással 
támogassanak bennünket. Adószámunk: 

18544189-1-09

Számlaszámunk, ahová a 
támogatásokat várjuk: 

11738156-20002664-00000000

„Polgár Városért” Alapítvány 
Kuratóriuma

hasznosítható hulladékok (csomago-
lóanyagok, papír, fém műanyag, stb.) 
elkülönített gyűjtésére szolgál majd.

A 120 literes kukaedények kiosztása 
a város területén februártól várhatóan 
május végéig tart. A kiosztással kap-
csolatos további információkkal ha-
marosan további tájékoztatást adunk.

A projektről bővebben ezen a honla-
pon olvashat: 

www.szelektivhazhozmegy.hu

Polgár Városért 
Alapítvány
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Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bi-
har Megyei Egyesülete minden hónap 
első szerdáján fogadóórát tart a Polgár-
mesteri Hivatalban 13.30 – 14.30 óráig.

Bányai Imréné
csoportvezető

elérhetősége: 06 20/621-7364

Tájékoztatás

Az önkormányzat intézményeinek konyhái - a Vásár-
helyi Pál Általános Iskola és a Napsugár Óvoda és Böl-
csőde, valamint a Polgár Város Önkormányzat Szociális 
Konyha - a tanulói étkeztetés mellett továbbra is lehető-
séget biztosítanak a vendégétkeztetés igénybevételére. 
Azért, hogy a változatos menü kínálatunkat mind többen 
tudják igénybe venni a Polgár Város Önkormányzatának 
Városgondnoksága által üzemeltett oktatási intézmények 
konyháin, étkezési helyein lehetőség van a tanulók és a 
vendégétkezők ebédjének Széchenyi Pihenőkártyával és 
Erzsébet Utalvánnyal történő fizetésére. További szolgál-
tatásként, csoportos rendelés esetén (min. 5 adag) az ebéd 
házhoz szállítását térítésmentesen vállaljuk!

Stratégiai partnerség
A Gyógynövény Szövetség és Ter-

méktanács ünnepélyes keretek között 
adta át a gyógynövényágazat stratégi-
áját a Vidékfejlesztési Minisztérium-
nak, a 2014.01.29-én tartott szakmai 
napon, Budapesten. A konferencia 
témái a gyógynövény gyűjtés, ter-
mesztés mellett a közfoglalkoztatás, 
és a szociális szövetkezetek jövőbeni 
lehetőségeit tárgyalta.

Tóth József -Polgár város polgármes-
terének- előadásában a gyógynövény 
ágazatot mint lehetséges kitörési pon-
tot jelölte meg azoknak a hátrányos 
helyzetű térségeknek, ahol a gyógy-

Vendégétkeztetés: 
EGY EBÉD ÁRA 725 Ft - 740 Ft
Érdeklődés és igény bejelentése:

Fónagy Sándorné élelmezésvezető 
Zólyom úti Iskola konyha Telefon: 52-391-224

Bodnár Hajnalka élelmezésvezető 
Napsugár Óvoda és Bölcsőde Telefon: 52-573-154

Vitányi Lászlóné élelmezésvezető 
Szociális Konyha Telefon: 52-237-449

Várjuk és kiszolgáljuk Önöket!

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VÁROSGONDNOKSÁGA

Tisztelt Polgáriak!

növény gyűjtés feltételei adottak. A 
környéken vadon termő gyógynövé-
nyek szervezett begyűjtése, elsődleges 
feldolgozása a Polgári CSEMETE Szo-
ciális Szövetkezet és Polgár Város Ön-
kormányzata közötti együttműködés-
re épül. A program lehetőséget adhat 
a hátrányos helyzetben levő emberek 
szakképzésére és ezt követően az elvá-
rásoknak megfelelő gyűjtőmunkából 
származó bérjövedelemre.

Dományné Slezák Zsuzsa

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik, 

Lukács János 
búcsúztatásán megjelentek, 

sírjára koszorút,
virágot helyeztek, 

és mély gyászunkban, 
fájdalmunkban, 

részvéttel osztoztak.
A gyászoló család
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Vöröskeresztes élet Polgáron

Sétálok a városban: ismerős arcokat látok 
mindenhol. Igen, itt vannak a vöröskeresztesek. 
Sokan segítenek a munkánkban, ki így, ki úgy. 
Sokan önzetlen adományozók, véradók, vagy 
éppen önkéntesek, tagtársak. Egyre többen! 
Örülök, hogy felgyorsult világunkban a polgá-
ri emberek felismerik, hogy segíteni és adni jó 
érzés. Az emberek szeretnek tartozni valahová, 
szeretnek közösségbe járni. A Vöröskereszt a vi-
lágon mindenhol egyet jelent!

A Vöröskereszt mozgalom alapelvei
A  Genfi Egyezmények és Kiegészítő jegyző-

könyveik bizonyos mértékig az Alapelvek őrzői 
és védelmezői. A 7 Alapelv a Vöröskereszt és 
Vörös Félhold Mozgalom sajátja. A Mozgalom 
valamennyi résztvevője tiszteletben tartja azo-
kat. Az Alapelvek nélkül megszűnne a Mozga-
lom. 

Emberiesség: A Vöröskereszt és Vörösfélhold 
Mozgalom, amely abból az óhajból született, 
hogy a harcmezők sebesültjei megkülönbözte-
tés nélkül segítségben részesüljenek, nemzeti 
és nemzetközi méretekben erőfeszítéseket tesz, 
hogy megelőzze és enyhítse az emberi szen-
vedést, bárhol következzék is be. Célja az élet, 
az egészség védelme, az emberi személyiség 
tiszteletben tartása. Elősegíti a népek közötti 
kölcsönös megértést, barátságot, együttműkö-
dést és tartós békét. Pártatlanság: A szenvedés 
enyhítésére törekszik, ebben csak a rászorultság 
mértéke szerint tesz különbséget és elsőbbséget 
biztosít a legsürgősebb veszélyhelyzeteknek. 
Semlegesség: Annak érdekében, hogy tovább-
ra is élvezze mindenki bizalmát, az ellenséges-
kedések során a Mozgalom nem állhat egyik 
oldal mellé sem és sohasem folytathat politikai, 
faji vallási, illetve ideológiai természetű vitákat. 
Függetlenség: A Mozgalom független. A nem-
zeti társaságok, miközben kormányaik segítői 

a humanitárius munkában és alá vannak vetve 
országaik törvényeinek, mindig őrizzék meg 
önállóságukat, hogy mindenkor a Mozgalom 
alapelveinek megfelelően cselekedhessenek. 
Önkéntesség: A Nemzetközi Vöröskereszt és 
Vörösfélhold önkéntes segítő mozgalom, amely-
nek indítéka semmiképpen sem lehet az anyagi 
haszonszerzés. Egység: Egy országban csak egy 
Vöröskereszt vagy Vörösfélhold Társaság létez-
het, melynek mindenki előtt nyitva kell állnia. 
Emberbaráti tevékenységét az ország egész te-
rületére ki kell terjesztenie. Egyetemesség: A 
Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Moz-
galom világméretű intézmény, amelyben min-
den nemzeti társaságnak egyenlő jogai vannak, 
egyenlő a felelősségük és a kötelességük egymás 
segítésében.

Ezeknek az alapelveknek megfelelően mű-
ködünk mi is itt, Polgáron. Próbálunk segíteni 
embertársainkon.

A 2013-as év igen mozgalmas volt a polgári 
vöröskereszteseknek, mert egyre nagyobb sze-
repet tudtunk és tudunk vállalni a segítségre 
szorulók gondjainak megoldásában.

Egész évben ruhaadományokat gyűjtöttünk a 
Barankovics tér 15. szám alatti ingatlanban, és 
amit kaptunk, folyamatosan ki is osztottuk a rá-
szorulóknak. Óriási élelmiszeradomány-kam-
pányban vettünk részt decemberben. Polgáron 
több, mint 500 kg tartós élelmiszert gyűjtöttünk, 
s karácsonykor átadtuk a nélkülöző emberek-
nek, családoknak, a Polgári Lokálpatrióta Moz-
galommal közösen szervezett programunkban.

Nyolcszor szerveztünk véradást. Legkedve-
sebb emlékünk a hagyománnyá váló RETRO 
véradás volt. A donorok száma messze felül-
múlta az elképzeléseinket. Azon túl, hogy 
minden kedves véradó sört és virslit kapott, 
különlegességekkel leptük meg őket: balesetet 

imitáltunk retro járművekkel. Az ér-
deklődők megfigyelhették  a mentők, 
a rendőrök és a tűzoltók mindennapi 
munkáját, egész nap veteránautókat 
csodálhattak, retro mentőautóban 
kalandozhattak, miközben a  70-es, 
80-as évek slágereit hallgatták. A 
drogokról is szóltunk, s a szerek elke-
rülését szolgáló előadást egy témába 
vágó, megdöbbentő tánccal zártuk. 
Nagy hatással volt a produkció a né-
zőkre.

Mindig nagy öröm számunkra, 
ha a József Attila Gimnáziumban 
szervezünk véradást, szerencsére a 
fiatalok között is egyre népszerűbb a 
segíteni akarás.

Híressé vált hazánkban a polgári 
Vámpírok éjszakája, amely 2013-ban 
is nagy sajtóvisszhangot váltott ki. 
Több országos TV-ben, rádióban, 
újságban hírt adtak rólunk. A gye-
rekek nagyon élvezték a hangulatos 
játékokat, a vámpíros jelmezbált.
Hagyományainkhoz híven köszön-

töttük jubiláló véradóinkat a Magyar véradók 
napja alkalmából. Az Ady Endre Művelődé-
si Központban december 5-én Oláh Miklós a 
Magyar Vöröskereszt alelnöke köszöntötte a 
megjelenteket és Ujvárosy Andrásné a Hajdú-
Bihar Megyei Vöröskereszt igazgatónője adta át 
a kitüntetéseket a véradóknak. Megköszöntük 
mindazok munkáját is, akik segítették a Vö-
röskeresztet küldetésének teljesítésében és akik 
adományaikkal hozzájárultak embertársaink 
boldogulásához.

Köszönjük még egyszer: Polgár Város Ön-
kormányzata, Ady Endre Művelődési Köz-
pont és Könyvtár, Polgárőrség, Főnix Patika, 
Városgondnokság, Tiszaújvárosi Kajak-Kenu 
és Sárkányhajó Egyesület, Tisza Dráma és 
Táncszínház, Stefán Camion 2006. Kft., Béke 
Antal vállalkozó, Kovács József vállalkozó, 
Papp András vállalkozó, Fekete István vállal-
kozó, Napsugár Óvoda, Mentőállomás Polgár, 
Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Kataszt-
rófavédelem Tiszaújváros, Rendőrség Polgár- 
Hajdúnánás, Vásárhelyi Pál Általános Iskola 
tánccsoportja és tanáruk Dr. Szrogh Vivien, 
Kovács János-Tele-Kov Kft, Kovács Zsolt Haj-
dúnánási Mentőállomás vezetője, Dr. Kiss At-
tila, Tóth Ibolya   

Kiss Ilona 
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Polgár Anno
Jegypénztáros voltam a polgári moziban

A régi utcaképeket 
nézegetve, sokan sze-
rették volna felidézni 
a régi MOZI épületét. 
Bartók Lászlóné Ági-
ka jóvoltából ezt most 
megtehetjük. 

„Gyermekkoromban 
a nővéremtől hallot-
tam először a moziról,  
mindig áradozva me-
sélt róla. 1951. március 
11-én aztán oda men-
tem dolgozni és 1968-ig 
voltam jegypénztáros. 
A mozi vezetője Kapus 
János a mozigépész pe-
dig Suhajda Sándor. A 
jegykezelő volt Suhajda 
Sándorné Káposztánéval 
és Burkánéval. A mozi 
vezetését később Szur-
kos József vette át.

A filmszínház épülete a TiszaPresszó 
és a Műszaki bolt  közötti dufartban 
volt. Boltíves kapualjon keresztül le-
hetett az a belső udvarra bemenni. Az 
udvarban volt egy cukrászműhely és 
valaha itt volt a híres Korona szállo-
da is. 

A Petőfi Mozi bejárati ajtaja egy 
boltíves előcsarnokba vezetett, mely-
nek végén volt a jegypénztár . A pénz-
tár mellett volt a csigalépcső, amin fel 
lehetett menni az erkélyre. 

Az eleinte 230 férőhelyes mozi te-
remnek a nagy népszerűség miatt 
bővítésre volt szüksége. A gépház az 
erkélyről lekerült a földszintre, így az 
erkélyen is ülőhelyek kerültek kialakí-
tásra, a gépház mellett pedig falbon-
tással növelték a földszinti nézőteret. 
A leghátsó a 21. sor volt. Voltak rend-
szeresen moziba járó vendégek, akik-
nek mindig ugyanaz a hely kellett. Ha 
már foglalt volt a megszokott helyük,  
inkább nem is ültek be az előadásra. 
Az átalakítás után máshová került az 
erkély lépcsője és egy nyilvános WC is 
helyet kapott az udvar egyik épületé-

ben. A mozi műsor programja és pla-
kátjai a dufart boltíve alatti kirakatban 
voltak.  A műszaki bolt a szovjet film-
hét idején kölcsönadta az egyik kiraka-
tát. 1951. március 3-án villamosították 
a mozit, azelőtt agregátorral működött 
a vetítőgép.  A villamos áram beveze-
tése megkönnyítette a mozigépészek 
életét, mert előtte a filmeket összeérő 
szénrudak világították meg, ami rend-
kívül tűzveszélyes volt, könnyen láng-
ra kaphatott a film. 

Előadás előtt egy órával nyitot-
tam a pénztárt. Eleinte naponta 
egyszer  volt vetítés, később szerda 
-csütörtök-szombat-i napokon ket-
tő, vasárnap pedig négy előadás volt. 
Reggel egy matiné a gyerekeknek, 
délután három film a felnőtteknek. 
Olykor jó szervezőkészség kellett a 
teltházhoz. Voltak akciós jegyek, ami-
ket körbe vittem a fimfelelősöknek. 
Minden nagyobb munkahelynek 
volt filmfelelőse, ők segítettek elad-
ni a jegyeket, majd este bejöttek a 
moziba elszámolni a pénzzel. Nagy 
népszerűségnek örvendett abban az 
időben a mozi, rengetegen jártak a 

vetítésekre. Sokszor állt hosszú sor a 
jegyekért, még egy jegyűzér is volt a 
köszségben. ”

Lesz-e még valaha mozi Polgáron?  
A mai kor igényeinek megfelelő biz-
tosan nem, de a megújult Művelődé-
si Központ Színháztermében hama-
rosan ismét lesznek filmvetítések.

A moziról készült felvételek a Pol-
gár Anno Facebook oldalán is meg-
tekinthetőek. Továbbra is várom ér-
dekes, régi képeiket a polgaranno@
gmail.com  email címre, vagy a szer-
kesztőség irodájába. 

szerk.
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Újévi gondolatok
„Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped: a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul; hanem az új bort új 
tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad.” (Mt 9,17)

Egyre gyakrabban elcsodálkozom a 
Biblia egyszerűségén, tiszta üzenetén. A 
fentebb leírt igevers Jézus egyik hétköz-
napi életből vett hasonlata a tömlőkről 
és az új borról. A bor gazdag jelentést 
hordoz a Bibliában. Elsődlegesen most 
a verejtékes munka eredményére, az ak-
kori emberek sivárság feletti győzelmére 
gondolok, hiszen Jézus vidékén a hőség-
gel, vízhiánnyal gyakran találkoztak a 
szőlőműves gazdák. A kérges kezek szor-
galmán és a nap-cserzette küzdelmeken 
túl mégis világosan felismerhető a sorok 
között az ajándékozó és az áldást adó Is-
ten. Jézus egyszerű példája rámutat, hogy 
a bőséges áldást a régi tömlő nem tudja 
többé megtartani.

Az új év küszöbén ebben a jézusi gon-
dolatban egyszerre biztatást és figyelmez-
tetést fedeztem fel.

Biztatást arra nézve, hogy Isten az ál-

dásával be akarja tölteni a hétköznapo-
kat ebben az évben. Kész rá, hogy meg-
áldjon küzdelmeinkben, munkánkban, 
megélhetési gondok vagy éppen családi 
nehézségek ellenére. Neki nem számított 
egykor a száraz sivatag, megadta a roska-
dozó szőlőtermést. Ma sem számít neki 
semmilyen kedvezőtlen körülmény. Isten 
jön és áldását kívánja adni a betegágyak-
nál; a gyász megtörtségében vagy éppen 
a magányos kis szobákban, ahol csendes 
sóhajok a reménység szárnyain keresik az 
együttérzés befogadó fészkeit.

A figyelmeztetés abban van, hogy a régi 
keretek az új év áldását nem tudják be-
fogadni, megtartani, ahogy a régi tömlő 
sem képes erre, amikor új bort töltenek 
bele. Az életünket sokszor repesztő régi 
hitetlenség, a megkopott érzelem, egy-
egy szenvedélybetegség, a régóta hurcolt 
békétlenség, szeretetlenség nem képes 

arra, hogy az Isten nekünk elkészített ál-
dását befogadja. Az áldása így semmibe 
vész. Bár a körülmény nem számít Isten-
nek, de a Te hozzáállásod nagyon is! Ezért 
akarni és tenni kell a változásért! Én csak 
azt kérhetem e sorokon keresztül, hogy 
életünk legyen Isten áldását elfogadó, be-
fogadó és megtartó élet. 

A 2014-es évre szívből kívánom, hogy 
a kenyérkeresők meglássák fáradságos 
munkájuk gazdag gyümölcsét, a csalá-
dok átéljék a szeretet összetartó erejét, az 
idősek megérezzék az odafigyelés meleg 
ölelését, a gyászolók Isten vigasztalását. 
A gyermekek arcán pedig gyúljon ki mi-
nél több mosoly! Ezt összefoglalva így is 
mondták: B.Ú.É.K! ami az én olvasatom-
ban egész évben azt jelenti: Bízd Újra Éle-
ted Krisztusra!

Áldáskívánással: 
Czető Norbert, református lelkész

Polgár Anno Jegypénztáros voltam a polgári moziban
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Kézilabda hírek
A 2013-2014 évi Hajdú-Bihar megyei kézilabda bajnokságban a férfi csapat nyolc mérkőzés után a 4. helyen áll, négy megnyert és 

négy vesztes mérkőzés elteltével, -10-es gólkülönbséggel. Bizakodásra adhat okot, hogy a második hely elérhető, mivel csak két pont 
választja el a csapatokat. A tavaszi felkészülést már novemberben elkezdtük a városi sportcsarnokban edzésekkel és edzőmérkőzé-
sekkel. Részt vettünk Hajdúböszörményben megrendezett Mikulás kupán, ahol a házigazdákat és Földest megelőzve elsők lettünk. 
A csapat elnöksége terén változás történt ősszel. Az előző ciklust vezető Szarka József (Oszi) lemondott ezért új vezetőséget választot-
tunk. Köszönjük a régi elnökség évtizedes munkáját.

1. forduló 2013.09.01. Polgár VKSK - Nádudvari Akarat SK 28-27 (11-9)
2. forduló 2013.09.08. Polgár VKSK - Földes NKSE 22-19 (9-10)
3. forduló 2013.09.15. Polgár VKSK - Balmazújváros KK II. 21-29 (11-15)
4. forduló 2013.09.20. Nádudvari Akarat SK - Polgár VKSK 27-26 (12-13)
5. forduló 2013.09.29. Polgár VKSK - Létavértes SC 97 SE 26-22 (12-11)
7. forduló 2013.10.12. Földes NKSE - Polgár VKSK 29-28 (14-12)
8. forduló 2013.10.20. Balmazújváros KK II. - Polgár VKSK 36-24 (20-11)
10. forduló 2013.11.02. Létavértes SC 97 SE - Polgár VKSK 24-28 (15-11)

1. Balmazújváros KK  II. 8 7 0 1 288-225 14 pont
2. Földes  NKSE 8 5 0 3 265-225 10 pont
3. Nádudvari Akarat  SK 8 4 0 4 271-273 8 pont
4. Polgár  VKSK 8 4 0 4 203-213 8 pont
5. Létavértes SC 97  SE 8 0 0 8 193-284  0 pont

3.  Molnár Csaba  57 gól - 8 mérkőzés
12.  Kurucz Zoltán 32 gól - 5 mérkőzés
16.  Katona János 29 gól - 7 mérkőzés
18.  Vámosi László 27 gól - 6 mérkőzés
28.  Vámosi József 17 gól - 7 mérkőzés

Vámosi László                                                    
Elnök

Eredmények:

Tabella: Megyei góllövőlista:

Kérjük segítse egyesületünket adója 1 %-ával! • Polgári Bank • 61200216 - 11058904
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Köszöntöm Polgár Város Lakóit! Ha-
tóságunknál az elmúlt hónapokban az 
alábbi bűncselekmények elkövetése mi-
att indult büntető eljárás, a felsorolás 
természetesen nem teljes.

» Csoportosan felfegyverkezve elkö-
vetett garázdaság vétség megalapozott 
gyanúja miatt indult büntető eljárás 
ismeretlen tettes és három társa ellen, 
akik 2014. január 04-én az esti órákban 
megjelentek R. Á. polgári lakos lakásá-
nál, ahol először a családot megfenye-
gették, majd a haza érkező családfőt egy 
fa doronggal leütötték és ezt követően 
test szerte ütlegelték és rugdosták. A 
sértett vallomása és a bevezetett rend-
őri intézkedés során a bűncselekmény 
elkövetésével megalapozottan gyanú-
sítható személyek kiléte megállapítást 
nyert, akik mályi lakosok.

» Garázdaság vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt indult bün-
tető eljárás a József Attila gimnázium-
ban elkövetett bűncselekmény miatt, 
melynek során B. Barbara kiscsécsi la-
kost iskolatársa D. Nikoletta mezőcsáti 
lakos bántalmazta oly módon, hogy a 
falhoz szorította, majd a hajánál fogva 
rángatta a sértettet, akit ezt követően 
K. Zoltán egy alkalommal még hasba 
rúgott. A sértett a bántalmazás során 
nyolc napon belül gyógyuló könnyű sé-
rülést szenvedett.

Kék hírek

Polgár Város Önkormányzatának Lapja
Megjelenik havonta 3.100 pld-ban, minden hónap 10. napján.
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» Ugyancsak garázdaság vétség meg-
alapozott gyanúja miatt indult büntető 
eljárás R. Sándor Polgár Lehel úti lakos 
ellen, aki 2014. december 24-én a Polgár 
Lehel úton előzetes szóváltást követően 
tettleg bántalmazta A. Krisztián polgári 
lakost oly módon, hogy Őt ököllel több-
ször arcon ütötte, minek következtében 
a sértett a bántalmazás során nyolc 
napon belül gyógyuló könnyű sérülést 
szenvedett.

» Lopás vétségének megalapozott 
gyanúja miatt indított hatóságunk 
büntető eljárást R. Csaba polgári lakos 
és társai ellen, akik a Nyír-Demonich 
Zrt. tulajdonát képező Polgár, Rózsa 
utcai körbekerített telephely udvarára 
drótkerítés letaposásával 2014. január 
10-én 15 óra körüli időben behatoltak 
és az udvaron álló épület egyik tároló 
helyiségének bejárati nyílását lezáró vas 
dróthálót lefeszítve, a tároló helyiségbe 
bemenve onnan feldolgozott tölgy és 
kőrisfát tulajdonítottak el kb. 10.000 Ft 
értékben. Az elkövetőket a rendőrjárőr 
a helyszínről való távozásuk során tet-
ten érte és elfogta.

» Szintén lopás vétség megalapozott 
gyanúja miatt indult büntető eljárás 
ugyancsak R. Csaba polgári lakos és 
társai ellen, akik 2014. január 27-én 
az esti órákban közösen megjelentek 
B. Béla Polgár, Bem úti lakos házánál, 
ahol a kerítést két helyen is kivágva be-
hatoltak a portájára, majd ezt követően 
lakatlefeszítés módszerével behatoltak 
a fáskamrájába, ahonnan eltulajdoní-
tottak 4 zsák, összesen 300 kg. meny-
nyiségű felhasogatott tűzifát, valamint 
egy kis fejszét szintén összesen 10.000 
Ft értékben. Nevezetteket a rendőrjár-
őr nyomon követés után a lakásukon 

elfogta, ahol az eltulajdonított értékek 
feltalálásra kerültek.

» Ugyancsak lopás vétség megalapo-
zott gyanúja miatt ugyancsak R. Csaba 
polgári lakos ellen indult büntető eljá-
rás, aki 2014. január 23. és január 30. 
között társaival megjelent az egyik Pol-
gár Erdei úti lakatlan ingatlanon, ahol 
a melléképület felfeszítését követően 
onnan különféle vashulladékot tulaj-
donítottak el. A továbbiakban a mellék-
épület mellett található fás kamrának 
bejárati ajtaját lakattal zárt, reteszének 
nyelvét kifeszítették, és onnan kb: 300 
kg súlyú hasáb tűzifát, valamint bontott 
fa léceket tulajdonítottak el összesen 
kb.: 50.000 Ft értékben. Az elkövetőket 
a rendőrjárőr szintén nyomon követés 
után a lakásukon elfogta, az eltulajdo-
nított értékek feltalálásra és lefoglalásra 
kerültek részben a lakásukon, részben a 
hulladékfém kereskedő telephelyeken.

A fentiek alapján hatóságunk R. Csa-
ba polgári lakost a őrizetbe vette és 
kezdeményezte előzetes letartóztatá-
sát. Nevezett előzetes letartóztatásának 
bíróság felé történő kezdeményezését 
azonban az ügyeletes ügyészség megta-
gadta és R. Csaba szabadlábra helyezése 
felől döntött.

Továbbra is kérem a segítségüket ab-
ban, hogy ha gyanús személyeket, cse-
lekményeket látnak, mind a nappali, 
mind az éjszakai órákban, minden eset-
ben értesítsék hatóságunkat az ingye-
nesen hívható 112, 107 -es segélyhívó, 
vagy a 391-007, a 570-050 telefonszá-
mon, ezzel is elősegítve a lakókörnyeze-
tünk biztonságosabbá tételét.

Monoki Viktor r. őrnagy
őrsparancsnok



Fizetett hirdetés


