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A Képviselő-testület idén első íz-
ben március 27-i ülésén tárgyalta a 
szennyvíz-hálózatra rá nem csatlako-
zott ingatlanokat terhelő talajterhelési 
díj megfizetésének szabályait. A tes-
tület akkori döntése értelmében, ha 
a talajterhelési díjfizetésre kötelezett 
lakos írásbeli nyilatkozatban vállalja, 
hogy 2014. augusztus 31-ig a szenny-
víz-hálózatra csatlakozik, akkor a 
talajterhelési díj számára a törvényi 
1800 Ft/m3 díj helyett 400 Ft/m3-ben 
kerül megállapításra.

 A 2014. szeptember 18-i testületi 
ülésen ismét napirendre került a ta-
lajterhelési rendelet módosítása. A 
Képviselő-testület a jelentős számú 
érdeklődést figyelembe véve döntött 

arról, hogy a korábban meghatározott 
kedvezményes rácsatlakozási lehető-
ség igénybevételének határidejét meg-
hosszabbítja 2014. december 31-ig.

 Felhívjuk tehát minden, a csatorna-
hálózatra ingatlanával mindeddig rá 
nem csatlakozott ingatlantulajdonos 
figyelmét, hogy a szennyvíz-hálózatra 
rákötést segítő önkormányzati támo-
gatás igénybe vehető egészen év végé-
ig. Ennek lehetőségéről, mértékéről, 
részleteiről tájékozódjanak a Polgár-
mesteri Hivatal Hatósági-, valamint 
Szociális irodáján, személyesen a Pol-
gármesteri Hivatal földszint 2., és 4. 
számú irodáiban, továbbá az 52/573-
534 és 52/573-530 telefonszámokon.

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosság! Elkészült 
az új 

kolumbárium

A régi kolumbárium még a rava-
talozóval egy időben készült és mára 
betelt. A Korpusz ‘93 Kft. ezért saját 
beruházásából, a sírhelymegváltási 
díjak felhasználásával készítette el az 
új, 72 falüreggel ellátott urnafalat.

szerk.

TISZTELT HOZZÁTARTOZÓK, SÍRGONDOZÓK!

FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET, HOGY A POLGÁRI TEMETŐBEN 25 ÉV ELTELTÉVEL
A MEGLÉVŐ SÍROKAT ÚJRA KELL VÁLTANI. A SÍRVÁLTÁST A KORPUSZ ‘93  KFT POLGÁR,

DANTE U. 7/A SZÁM ALATTI  IRODÁJÁBAN TEHETIK MEG.
KORPUSZ ‘93  KFT

ŐSZI LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az „Őszi lomtalanítási akció” 

A hétfői szemétszállítási körzetben 2014. október 4.-én szombaton 
a kedd, szerda és csütörtök szemétszállítási körzetben 2014. október 11.-én, szombaton történik 

és ekkor szállítják el a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. járművei a lomnak minősülő hulladékot.
Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, kisebb terjedelmű bútordarabokat, berendezési tárgyakat valamint ron-

gyot, ruhát, falevelet, virágmaradványokat, egyéb kommunális hulladékot zsákba vagy gyűjtőedénybe– melynek súlya 
darabonként nem haladja meg a 30 kg-ot – tegyék ki a megszokott helyre a közterületen.

Kérünk minden érintettet, hogy a lomtalanítási akció napján, legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki 
az elszállítani kívánt hulladékot.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

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

Lapzárta: minden hónap 1-jén.

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

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

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

Szeptember 20-án ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a 
Polgári Polgárőr Egyesület.  A rendezvényen részt vettek Polgár Vá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, a Hajdú-Bihar 
megyei Polgárőr Szövetség elnöksége, a Hajdúnánási Rendőrkapi-
tányság képviseletében Csősz Krisztián alezredes és a Hajdúnánási 
Járásba tartozó polgárőr egyesületek tagjai. 

 Beszédében a Szabóné Tiborné által vezetett egyesület munkáját 
méltatta Tóth József polgármester, valamint  Tóth Attila, a Hajdú- 
Bihar Megyei Polgárőr Szövetség elnöke. Az egyesület elnöke okle-
velekkel köszönte meg a polgárőrök munkáját.

 Ünnepélyes keretek között átadásra került az önkormányzat által 
rendelkezésre bocsátott iroda helyiség a Barankovics tér 15. szám 
alatt. Az irodára nagy szüksége volt már az egyesületnek, ami nem 
is lehetne jobb helyen, mint a rendőrörs mellett. Magam és a város 
lakosságának nevében is szeretném megköszönni a polgári polgár-
őrök lelkiismeretes munkáját !

szerk.

Városunk Kiválóságai
Ünnepélyes keretek között került sor az önkormányzat által 

adományozható kitüntetések és díjak átadására:

a Black Star zenekar a „PRO URBE Polgár’ Emlékérmet,
Ferenczi István az „Önzetlen Polgár” díjat,

Vöröskereszt Helyi Szervezete a „Lokálpatrióta összefogás” díjat,
Tanyi Tiborné a „Polgár Város Közszolgálatáért” díjat,
Harangi Mária a „Polgár Város Közszolgálatáért” díjat,
Kurucz Gábor a „Polgár Város Közszolgálatáért” díjat,

Kovács Róbert a „Polgár Város Közszolgálatáért” díjat vehetett 
át Tóth József polgármestertől.

Polgármesteri elismeréseket vehetett át: Eke László, Kiss József, 
Horváth Renátó, Halasi János,

Polgármesteri elismerésben részesült  köztisztviselők és 
közalkalmazottak: Baráth Zoltánné, Bodnár Hajnalka, 
Derzsényi Dénes, Létray Judit, György Józsefné, Juhász 

Ferencné, Hamarné Virág Éva, Makó Ernőné,  Lukács Jánosné, 
Pöstényiné Sándor Valéria

Itthon vagy - Magyarország, 
szeretlek!

Szeptember végére el-
készült és átadásra került 
a központi buszmegálló. 
Az átadási ünnepség és 
az “Itthon vagy! Ma-
gyarország szeretlek!” 
program rendezvényei a 
Kálvária domb előtti té-
ren kerültek megrende-
zésre. Számos kézműves 
foglalkozás közül vá-
laszthattak a gyermekek, 
valamint fellépett a pol-
gári gimnasztráda és a 
mazsorett csoport. Óri-

ási sikere volt a városnéző kisvonatnak, és a nap sztárvendégé-
nek, Janicsák Vecának.  Az ünnepség este tűzgyújtással zárult. 

Idősek Napja

A 2014. szeptember 27-én megrendezett, VII. polgári 
Idősek Napján elismerésben részesültek: Tiszavirág Cite-
razenekar, Árvácska Népdalkör, Bacsa Gyuláné, Juhász 
Anna, Gálné Tóth Ilona, Oláh Miklósné, valamint  a Pol-
gári Idősügyi Tanács tagjai:  Kovács Józsefné, Polonkai 
Gábor,  Sánta József, Szalontai Sándor, Takács Károlyné.



2014. október4. oldal

Polgármester jelöltek

Képviselő-jelöltek

Kovács Máté 
 MIKSZ 

Struba József 
független

Vámosi Gyula József
FIDESZ -KDNP

Tóth József
DK

Bacskai Béla Zoltán
FIDESZ-KDNP

 Kovács Máté
MIKSZ 
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Képviselő-jelöltek

dr. Faragóné Béres Edit 
független

Kovács János 
független

Kacsa László Attila
JOBBIK

Szitai István
független

Béke László
független

Szabó Tiborné
független

dr. Dohány László András
független

Oláh József
FIDESZ - KDNP

dr.Vámosi Judit
FIDESZ - KDNP
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Képviselő-jelöltek

Dohány István
FIDESZ - KDNP

Czaga János
FIDESZ - KDNP

Papp Mária
FIDESZ - KDNP

Balogh Gusztáv
független

Tóth Csaba Ferenc
JOBBIK

Sánta József
független

Hágenné Balogh Erika
független

Mecsei Dezső
független

Vincze Attila István
független
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Képviselő-jelöltek

Kun Tibor
független

 Bene Lászlóné
független

dr. Hatvani Zsolt Sándor
FIDESZ - KDNP

Puskás Ferenc
független

Molnár János
MSZP

Rapcsák Judit
FIDESZ - KDNP

Nemzetiségi képviselő-jelöltek

Jónás 
Attila

LUNGO DROM

Kalucza 
Miklósné

RPM

Bari 
László

LUNGO DROM

Balogh 
Gusztáv

RPM

Szitai 
István

LUNGO DROM

Vadász 
Lajos
RPM

Kalucza 
Andrásné

RPM

Rácz 
Gyula

LUNGO DROM
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Pillanatok a város életéből

Mazsorett bemutatón Vonatozás a városban

Szeptemberi napsütés

Idősek napja
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Tanévkezdés
A 2014/2015-ös tanévet három elsős 

osztály nyolcvanegy tanulóval kezdte 
meg iskolánkban, az ötödik évfolyamon 
pedig szintén három osztályban nyolcvan 
diák ismerkedik a felső tagozattal.

Petrikné Sereg Ildikó

Kálvária 
búcsú

Mint minden évben, most is lel-
kesen készültünk a Fájdalmas búcsú 
megünneplésére. Ez az ünnep min-
dig nagy örömet jelent a polgári hí-
vek számára, hiszen itt alkalmunk 
van arra, hogy lerójuk tiszteletünket 
a Szentkereszt és a Fájdalmas Szűz-
anya előtt, kivigyük hitünket, isten-
szeretetünket a templomból.  

 Takarítottuk, díszítettük a kereszt-
út állomásait, a szentsírt, a Kápolnát. 
A búcsút megelőző héten alig láttuk a 
Napot, borús, esős idő volt, ám lelke-
sedésünket az eső sem tudta letörni, 
örültünk, hogy látványosan szépült 
kezünk nyomán a Kálváriadomb 
egész területe.

 A szentmise előtt, az eső miatt a 
Kápolnában végeztük el a keresztutat, 
majd szentmisét Bosák Nándor püs-
pök Atya mutatta be, aki jelenlétével 
emelte az ünnep fényét. Megszentelte 
a Kálvária felújított szószékét. A Jó 
Isten kegyes volt hozzánk, a szószék 
megszentelése idejére elállt az eső és 
így mindannyian részt vehettünk 
ezen a szertartáson.

 Az ünnepi szentmise, a tartalmas 
szentbeszéd, a közös ima, a közös 
imádkozás örömével térhettünk haza 
otthonainkba, hálát adva a Jó Isten-
nek az ünnep öröméért, az együttlét-
ért.

Ducsai Istvánné

30 éve a pályán

Szeptember 12-én városunk egyik 
legrégebben működő vállalkozója tar-
tott egy kötetlen vállalkozói estét a te-
lephelyén. A jó hangulatú összejövetel 
apropója egy 30 éves múltra visszate-
kintő, töretlen vállalkozói helytállás.

 Stefán Ferenc 1984. májusában kez-
dett önálló vállalkozásba, mint közúti 
árufuvarozó. Kezdetben másodállás-
ként működtette a vállalkozását, de 
rövid öt hónapon belül, 1984. szeptem-
berétől főállású vállalkozó lett. Az éve-
kig tartó sikeres árufuvarozás mellett 
építőanyag kereskedéssel is foglalko-
zott Hajdúnánáson egészen 1996-ig, 
amikor úgy döntött, hogy kiszáll az 
árufuvarozásból és az építőanyag ke-
reskedésből. Polgáron teherautó bontót 

nyitott Stefán-Liaz Kft. néven, 
az akkori ÁFÉSZ telephelyén, 
ami a mostani telephelye is 
egyben. Az elmúlt évek iga-
zolták, hogy helyesen döntött, 
mikor az autóiparnak ezt a 
szegmensét választotta. 

A kezdeti kis létszámú és 
területileg is kicsinek mond-
ható vállalkozás évek alatt 
fejlődni, növekedni kezdett 
és mára már 35.000 négyzet-
méteren működik, harminc 
főnek munkát, megélhetést 
biztosítva. 

2002-től már Stefán-
Camion Kft. név alatt műkö-
dik a cég és a kezdeti kamion 
bontásból egy sokrétegű vál-
lalkozássá nőtte ki magát. A 
cég jelenlegi tevékenységi kö-
rei: tehergépjármű kereskede-
lem és tehergépjárművek javí-
tása, szervizelése. Bontott és 

új alkatrészek kereskedelme. Kamion 
és személygépkocsi mentés. Túlméretes 
mezőgazdasági és egyéb gépek közúti 
szállítása. Felépítmény gyártás és hid-
raulika csőgyártás. Truck-Shop kami-
onos bolt, valamint OMV területi kép-
viselőként, kenőanyag forgalmazása. 

Polgár város polgármestere a Haj-
dúvárosok kiváltságleveleinek  dísz-
kiadványával és Oklevéllel fejezte ki 
elismerését a harminc éves sikeres 
vállalkozási tevékenységért, valamint 
köszönetet mondott a város rendezvé-
nyeinek rendszeres támogatásáért.

Stefán Ferenc munkája követendő 
példát mutat egy céltudatos, precíz és 
kitartó cégvezetési üzletpolitikáról.

szerk.
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Kajak
Szenzációsan szerepelt az 

ifjusági kajak-kenu válogatott 
a szlovákiai Pöstyénben szep-
tember 12-14-én rendezett 
Olimpiai Reménységek Ver-
senyén, amelyen 36 arany-, 24 
ezüst- és 13 bronzérem lett a 
mieink mérlege. A sikerhez 
egy arany-, két ezüst- és egy 
bronzéremmel járult hozzá 
Béke Kornél, városunk és a 
TKKSE ifjú kajakos tehetsége!

„Csodálatos eredményeket 
hozott ez a három nap – értékelte a fiatalok eredményeit Hüttner Csa-
ba utánpótlás vezetőedző. - Huszonnyolc ország szerepelt Pöstyénben, 
részt vettek a versenyen az Egyesült Államokból, Ausztráliából, Kana-

dából és Ázsiából is, rendkívül erős volt a mezőny, voltak olyan szá-
mok, amelyekben négy előfutamot is rendeztek. Ehhez képest kajako-
saink és kenusaink taroltak a versenyen. A sikerek jól mutatják, hogy 
a felnőtt diadalok árnyékában, az utánpótlás műhelyekben is milyen 
magas színvonalú munka folyik. Le a kalappal versenyzőink előtt, 
minden dicséretet megérdemelnek!”

 Kornél csodálatos versenyen van túl, második ORV-jén négy szám-
ban indult, és minden számban dobogós helyezést ért el, ezzel a teljesít-
ményével a férfi kajak válogatott legeredményesebb tagjaként végzett.

 Ezek a sikerek óriási motivációt jelentenek az előtte álló alapozási 
időszakra, melyet reményei szerint jövőre egy újabb sikeres év követ. 
Idén magasra rakta a lécet, hiszen az ORV eredményei mellet saját kor-
osztályában 2014-ben négy Magyar Bajnoki győzelmet szerzett, illetve 
a tőle 2 évvel idősebbek között az idén Franciaországban megrendezett 
Ifjúsági Európa Bajnokságon 8. és 9. lett. 

Gratulálunk!

Női foci, avagy megint megmu-
tatták a polgári lányok! 

III. Döni kupa – Budapest
Polgár város képviseletében, a polgári focista hölgyek ismételten meg-

mutatták, hogy a sport nem korosztályfüggő és hogy mire képes a több 
évtizede jól működő csapatösszetartás!

2014. szeptember 20-án került megrendezésre Budapesten a SZAC 
pályán, a III. Döni emléktorna, melyre a női csapat meghívást kapott. 
A torna immáron harmadik alkalommal került megszervezésre a BLSZ 
(Budapesti Labdarúgó Szövetség) vezetésével a három éve elhunyt Hor-
váth Margit „Döni” tiszteletére, aki meghatározó alakja volt a magyar női 
futballnak Budapesten.

A versenyre 6 csapat regisztrált, köztük olyan egyesületek, mint: 
FEMINA, RENOVA, VÉNUSZ, CSŐSZER, LÁSZLÓ KÓRHÁZ és Pol-
gár képviseletében ezen a tornán első ízben a PIAC.   A polgári csapat a 
kezdeti nehézségek ellenére jól szerepelt és a III. helyet jelentő kupa mellett 
gólkirályi díjat is elnyerte Nagy Anita hat szerzett góljának köszönhetően, 
melyhez a stáb összetartó munkája segítette a támadó játékost.

 A csapat köszönetét fejezi ki a gratulációkért és továbbra is szívesen 
fogadja a sportolni vágyó polgáriakat heti egy alkalommal, szerdánként, 
este 18 órától a műfüves pályán.

 Játékosok: Kiss Erika, Kiss Vivien, Papp Dorina, Pázmándi Ferencné, 
Tóth Józsefné, Major Erika, Nagy Anita

Éjszakai foci
A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola 2014. 

szeptember 25-26-án ismét megrendezte a hagyománnyá vált 
„éjjel-nappali” focitornáját, amelynek célja iskolánk tanulóinak 
sportélménnyel, éjszaka játékos vetélkedővel kellemes időtöltést 
és szórakozást biztosítani, valamint erősíteni a közösséghez való 
tartozás érzését a résztvevőkben (játékosok, szurkoló osztálytár-
sak, érdeklődő szülők). További cél, hogy a maratoni labdarúgás 
által okozott fizikai és szellemi kihívásnak megfelelni képes diák-
jaink bebizonyítsák maguknak és társaiknak, valamint a szüleik-
nek, hogy képesek a kitűzött a céljaikért áldozatokat hozni és az 
elvárásoknak megfelelni!

 Az idei évben szándékunkban állt a felhívásban szereplő sport 
és közösségi élményt a környékbeli általános iskolák tanulóival és 
az érdeklődő szüleikkel is megosztani. Meghívásunkat a polgári, 
tiszagyulaházi, újszentmargitai és egyeki általános iskolák is el-
fogadták. Reméljük feledhetetlen élménnyel gazdagodva tértek 
haza és mesélnek diáktársaiknak, nevelőiknek, szüleiknek ren-
dezvényünkről.

 „JAGSZI foci éjjel-nappal” támogatói, akik nélkül rendezvé-
nyünk nem jöhetett volna létre:

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár – Polgár, Arditti 
Pékség – Polgár, Caméleon Vegyes Bolt – Berkes Istvánné, Hasi-
Ház Kft. – Halasiné Jáborszki Nóra, Kapin Albert, Kovács József – 
Polgár, Kukori Húsbolt – Polgár, Kurucz Gábor, Nyír-Demonich 
Zrt. – Kálló Zoltán, Polgár és Csege Coop Zrt. – Polgár, Polgár 
Város Önkormányzata, Polgár Város Önkormányzatának Vá-
rosgondnoksága, Polgári Csemete Szociális Szövetkezet, POLI-
FORM ’94 BT. Polgár, Sikér Pékség – Lukács Lászlóné, Szakácsi 
Csaba, Szarka István, TESCO Áruház – Tiszaújváros, Tóth József 
polgármester, Vámosi Húsbolt – Vámosi Antalné, Vegyes bolt – 
Németh Ferenc, Zöldség-gyümölcs kereskedés – Újhelyi Zoltán, 
Makara Andrea - Virágbolt, Szűcs Tibor László-Vegyesbolt, Pol-
gárőrség, Rendőrség 

 Támogatóink segítségével közel 160 gyerek jutalmazását és el-
látását tudtuk megvalósítani. Köszönjük !

Agócs Zsoltné



2014. október 11. oldal

Kék hírek
Köszöntöm Polgár Város Lakóit! Hatóságunknál az elmúlt hóna-

pokban az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt indult bűntető 
eljárás, a felsorolás természetesen nem teljes.

Az alábbi ügyekben indult tulajdon elleni szabálysértés elkövetése 
miatt eljárás:

> 2014. szeptember 20.-án 18 óra 10 perckor a Polgár egyik üzletéből 
a műszakvezető tett bejelentést a Polgár Rendőrőrsre, miszerint egy 
nő, aki polgári lakos a táskájába olyan árukat pakolt, amiket a kasszá-
nál nem fizetett ki. Nevezett személy ellen szabálysértési őrizet mellett 
folytatta le hatóságunk az eljárást.

> Polgárőrök tettek bejelentést Polgár Rendőrőrsre 2014. szeptember 
21-én a délutáni órákban miszerint öt személy lopott csöves kukoricát 
tol külterületről kerékpárján Polgár felé. A bevezetett rendőri intéz-
kedés során megállapítást nyert, hogy mind az öt személy helyi lakos 
három nő és két férfi, akik ellen hatóságunk előállításukat követően 
kezdeményezte a szabálysértési eljárás lefolytatását, közülük három 
fő szabálysértési őrizetbe került. Megállapítást nyert továbbá, hogy a 
kukorica Folyás külterületéről származik.

> Ugyancsak szabálysértési eljárás indult egy polgári nő ellen, aki, 
aki 2014. szeptember 23-án a délutáni órákban szintén az egyik üzlet-
ből árut lopott és azzal fizetés nélkül akart távozni. Az elkövető ellen 
szabálysértési őrizet mellett folytatta le hatóságunk az eljárást.

Hatóságunknál az alábbi bűnügyekben indult büntető eljárás.
> A Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság folytat büntető el-

járást szexuális erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt egy 
helyi lakos ellen, aki még 2014. tavaszán munkavégzés ürügyével a la-
kásába csalta a fiatalkorú sértettet és társát, majd miután a sértettet 
leitatta, szexuálisan zaklatta. A sértett állami gondozott és a cselek-
ményről a nevelőszülője a feljelentést megtette. Nevezett ellen a bünte-
tőeljárás előzetes letartóztatása mellett folyik.

> Hatóságunk még 2011. november 08-án rendelt el nyomozást be-
töréses lopás bűntette miatt ismeretlen tettes ellen, aki a sértett Taskó 
úti lakásába hatolt be erőszakkal, majd mivel az elkövető kiléte a nyo-
mozás első határidején belül nem nyert megállapítást a nyomozás 
felfüggesztésre került. A Bűnügyi Szakértő és Kutatóintézet azonban 
a bűncselekmény elkövetésének a helyszínén 2011. november 08-án 
rögzített nyomot beazonosította a hatóságunk által 2014. nyarán más 
bűncselekmény elkövetése miatt beküldött elkövetőtől vett mintával. 
Az elkövető azóta ezen bűncselekmény elkövetésében is beismerő val-
lomást tett.

> Hatóságunk gépjármű feltörés miatt indított nyomozást ismeret-
len tettes ellen, aki 2014. augusztus 31-én virradóra a Polgár Csokonai 
úton a sértett lakásának udvarán parkoló gépkocsijából szélvédő betö-
rés módszerével eltulajdonította a sértett tárcáját a benne lévő iratok-
kal és készpénzzel együtt.

> Hatóságunk ugyancsak nyomozást rendelt el két férfi ellen, akik 
polgári lakosok orvhalászat és a lopás vétség kísérlet megalapozott 
gyanúja miatt, mert 2014. szeptember 23-án a hajnali órákban a Folyás 
külterületén található halastónál jelentek meg halászni. Nevezett sze-
mélyeket a külterületen közösen járőröző rendőrök és polgárőrök Pol-
gár határában elfogták. A két személy továbbá elszámoltatása során 
elismerte a Polgár Csokonai úton történt gépjármű feltörés bűncse-
lekményt is. Az egyik férfit hatóságunk élő körözése miatt letöltendő 
szabadságvesztés büntetése megkezdése céljából a Debreceni Büntetés 
Végrehajtási Intézetbe szállította.

> Dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétség megalapozott gya-
núja miatt került sor nyomozás elrendelésre ismeretlen tettes ellen, 
aki 2014. szeptember 18-án virradóra a Polgár központi buszmegálló-
ban estére otthagyott és lezárt kerékpárról a kerékpárzárat levágta és 

a kerékpárt eltulajdonította. A településen üzemelő kamerarendszer 
segítségével az elkövető beazonosításra került, aki mezőcsáti lakos. 
Az elkövető férfit a Mezőcsát Rendőrőrs beosztottai megkeresésünkre 
elfogtak, majd nevezett kihallgatásakor a bűncselekmény elkövetését 
elismerte.

> Nagyobb értékre elkövetett betöréses lopás bűntettének megala-
pozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen, aki 
2014. szeptember 24-én a délelőtti órákban ajtó betörés módszerével 
behatolt egy Polgár Kárpát úti lakásba, ahonnan jelentős mennyiségű 
készpénzt, ékszereket és más használati tárgyakat tulajdonított el kb. 
2.5 millió Ft értékben. Az elkövető kiléte hatóságunk előtt még isme-
retlen.

> Kábítószerrel való visszaélés vétségének megalapozott gyanúja mi-
att indult büntetőeljárás egy polgári lakos ellen, akit 2014. szeptember 
24-én az esti órákban az Országos Mentőszolgálat szállított kábítószer 
túladagolás miatt kórházba.

> Kérem a lakosságot, hogy amennyiben az ismeretlen tettes ellen 
indult még fel nem derített bűnügyekben információval rendelkezne 
úgy hatóságunkat értesítse.

> Továbbra is kérem a segítségüket abban, hogy ha gyanús sze-
mélyeket, cselekményeket látnak, mind a nappali, mind az éjszakai 
órákban, minden esetben értesítsék hatóságunkat elsősorban a 112-es 
segélyhívó számon vagy a 391-007, a 570-050 telefonszámon, ezzel is 
elősegítve a lakókörnyezetük biztonságosabbá tételét.

Monoki Viktor r. őrnagy
őrsparancsnok



Kiválóságaink

Black Star zenekar 
“PRO URBE Polgár”

Vöröskereszt Helyi Szervezete
„Lokálpatrióta összefogás”

Ferenczi István
„Önzetlen Polgár”

Tanyi Tiborné 
„Polgár Város Közszolgálatáért”

Harangi Mária
 „Polgár Város Közszolgálatáért” 

Kurucz Gábor
„Polgár Város Közszolgálatáért”

Kovács Róbert
„Polgár Város Közszolgálatáért”

Takács Károlyné
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 

Önzetlenség-díját kapta


