
POLGÁR VÁROS HAVILAPJA 2015. június XXV. évfolyam 6. szám (279.)

Táncos páros 7. oldalFlashmob a főtéren 6. oldal

Elsőáldozók 8. oldalOvifoci 8. oldal

Tiszta virágos Polgár 4. oldal Mi szedtük - TeSzedd! akció Polgáron 5. oldal

Fo
tó

: P
ol

on
ka

i G
iz

el
la



2015. június2. oldal

Városházi Hírek
Rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának

jogkövetkezményeiről 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2015. május 28-ai testületi ülésén egyhangúlag elfogadta,  
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmu-
lasztásának jogkövetkezményeiről szóló 19/2015. (V. 29.) 
önkormányzati rendeletét, mely június 1-én lépett hatályba.

 A rendelet-tervezetet tárgyalását társadalmi vita előzte meg, 
melynek végeredményeként az érintett szervek támogatták  
a rendelet megalkotását. Polgár Rendőrőrs őrsparancsnoka sze-
rint a rendelet-tervezet megfelelően átfogja azokat a lakossági 
együttélést zavaró, sértő magatartásformákat, amelyeknek egy 
része a közrendre, közbiztonságra, a lakosság szubjektív biz-
tonságérzetére is negatív hatással lehet, így a  rendőrség is teljes 
mértékben támogatja a rendelet elfogadását.  

A rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltött ter-
mészetes és jogi személyre valamint jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetre, aki Polgár közigazgatási területén e 
rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető sza-
bályait sértő magatartást követ el. A rendelet az alábbi terüle-
teket szabályozza:

1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők 
rendjének megszegése

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást ta-
núsít az, aki a köztemetőben végzendő munkát úgy végzi, hogy
a)  a köztemető üzemeltetőjének engedélyét nem szerzi be,
b)  az sérti a hozzátartozók kegyeleti érzéseit,
c)  az akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását, vagy
d)  befejezését követően az eredeti állapotot nem állítja vissza.

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást ta-
núsít az, aki
a)  a köztemető területén – az erre a célra kijelölt hely kivételével 

– temetkezési szolgáltatásra utaló reklámot és hirdetőtáblát 
az üzemeltető engedélye nélkül helyez el,

b)  a köztemetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, a sírem-
lékeket, a növényzetet, a tájékoztató táblákat, az épületeket és 
egyéb tárgyakat beszennyez,

c)  a köztemető területén hulladékot nem az arra kijelölt helyen 
helyez el,

d)  a köztemető területén olyan tárgyakat helyez el, vagy növény-
zetet ültet, melyek meghaladják, vagy várhatóan meg fogják 
haladni a sírhely méreteit,

e)  a köztemető területén padokat, ülőhelyeket engedély nélkül 
helyez el,

f)  a köztemető területén a kegyeleti gyertya és mécses gyújtás 
kivételével égetési tevékenységet végez, tüzet rak, vagy

g)  a köztemetőbe – vakvezető kutya kivételével – állatot visz be.

2. A helyi környezet védelmére vonatkozó szabályok 
megszegése

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást ta-
núsít az, aki

a)  olyan tüzelőanyagot éget el, ami egészségre ártalmas égés-
terméket kibocsátó anyagot – háztartási szilárd hulladékot, 
veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, 
tűz és robbanásveszélyes anyagot – tartalmaz,

b)  a szabadban ipari eredetű, vagy kommunális hulladékot éget.
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást ta-

núsít az, aki avart és kerti hulladékot közterületen, vagy olyan 
helyen éget, ahol az égetés környezeti kárt okoz, vagy az emberi 
egészséget veszélyezteti, illetve nem az önkormányzat rendele-
tében meghatározott időszakban végzi.

3. Közterületek rendjének megszegése
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást ta-

núsít az, aki a közterületen
a)  törmeléket lerak, tárol,
b)  engedély nélkül építési munkát végez,
c)  díszburkolattal ellátott területeken – a városi rendezvény 

naptárban meghirdetett program kivételével  - gépjárművel 
várakozik, megáll, valamint áthajt,

d)  utcabútort, berendezést rendeltetés ellenesen használ, helyé-
ről elmozdít. Utcabútornak minősül: pad, virágtartó, kerék-
pártároló, hulladéktároló, korlát, irányjelző-, információs 
tábla.

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást ta-
núsít az, aki
a)  falragaszt helyez el a műemléki védettség alatt álló épület, 

a helyi védelem alatt álló épületek falára, köztéri szoborra, 
padokra, elektromos- és jelzőtáblákra, illetőleg a forgalom 
szabályozására vagy védelmére, szolgáló berendezésekre, 
úttartozékokra, továbbá autóbuszvárókra,

b)  egyéb épület falán, kerítésen falragaszt az ingatlan tulajdo-
nosának hozzájárulása nélkül helyez el,

c)  az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon, hirdető 
berendezéseken falragaszokat helyez el,

d)  mozgatható reklámtáblát a hirdetett üzlet előtt, annak nyit-
vatartási ideje után helyez el közterületen, a közterület hasz-
nálati engedélytől eltérő módon.

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást ta-
núsít az, aki  
a)  a közterületek használatának rendjéről szóló 2/2014. (I. 31.) 

önkormányzati rendelet szabályait megszegve nem szerzi be 
a rendelet 4. § (3) bekezdésben meghatározott esetekben a 
közterület használati engedélyt,

b)  közterületen szeszesitalt fogyaszt,
c)  az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant hosz-

szú időn keresztül nem műveli meg, nem tartja rendben és 
a gyomtól, gaztól hatósági felszólítás után sem tisztítja meg, 
továbbá az a használó vagy tulajdonos, aki belterületi ingat-
lanán hulladék tárolásával a rovarok, rágcsálók elszaporo-
dását elősegíti,

d)  a tulajdonában vagy használatában álló ingatlannal közvet-
lenül érintkező járdaszakasz, a járdaszakaszok melletti nyílt 
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árok és annak műtárgyai, valamint a járdához tartozó fo-
lyókák, víznyelő rácsok folyamatos tisztántartásáról, hó és 
síkosság elleni védekezésről nem gondoskodik,

e)  az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó 
eltakarításáról, síkosság mentesítéséről) nem gondoskodik,

f)  a gyalogos és a közúti forgalmat akadályozó módon helyez el 
hórakást, vagy bármilyen más anyagot, tárgyat,

g)  a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti jár-
dán, illetve mellette nőtt gazt nem irtja, a kinyúló ágak és 
bokrok nyeséséről nem gondoskodik.

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást ta-
núsít az, aki
a)  a közhasználatú zöldterületen és zöldfelületen olyan tevé-

kenységet folytat, vagy olyan magatartást tanúsít, amely 
mások nyugalmát, pihenését zavarja,

b)  a közterületen ültetett lágy szárú növényeket engedély nél-
kül letépi, fák, bokrok ágait, gallyait tördeli, csonkítja, köz-
területen fás szárú növényt engedély nélkül kivág,

c)  az élő fákon hirdet, reklámhordozót kifüggeszt,
d)  gépjárművel a zöldterületen közlekedik, parkol,
e)  az idejétmúlt hirdetményt, plakátot hatósági felszólítás után 

sem távolítja el,
f)  alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén ke-

letkezett hulladékot nem gyűjti össze,
g)  a közterületi játszótéren 14 éven aluli gyermekek számára 

elhelyezett játszótéri eszközöket rendeltetésellenes módon 
igénybe vesz,

h)  közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára 
engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,

i) a közterületen kialakított csobogót rendeltetésétől eltérő 
tevékenységre használja (vizébe lép, abban fürdik, mosako-
dik vagy bármit mos, vagy annak vizét beszennyezi),

j) a közterületen levő WC-t rendeltetéstől eltérően használja.
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 

követ el az, aki a helyi címer és zászló alapításáról és használa-
tának rendjéről szóló 15/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet 
szabályait megszegve

a)  a város címerét vagy zászlóját jogosulatlanul használja fel,
b)  a város címerét vagy zászlóját a használatra vonatkozó enge-

délytől eltérő módon állítja elő illetve hozza forgalomba,
c)  aki a „Polgár” nevet, vagy annak bármely toldalékos formá-

ját engedély nélkül vagy engedélyben meghatározott előírá-
sokat megszegve használja.

A Polgári Polgármesteri Hivatal erre feljogosított ügyintézői, 
valamint a közterület felügyelő végezhetik az eljárási cselekmé-
nyeket, ellenőrizhetik a rendeletben foglaltak betartását. Jel-
zéssel és panasszal a Polgármesteri Hivatalban, Brieger Sándor 
közterület felügyelőnél lehet élni.

A rendeletben a különböző közösségellenes magatartások 
jogkövetkezményeit a Képviselő-testület – igazodva a jogsértő 
személyéhez, a jogsértés jellegéhez – differenciáltan állapíthat-
ja meg. A közigazgatási eljárásban kiszabott bírság legalacso-
nyabb összege 10.000 Ft, legmagasabb összege egyes különböző 
tilalmazott magatartások vonatkozásában természetes személy 
esetében 100.000, illetve 150.000 Ft, jogi személy esetében 
1.000.000 Ft. Egyes tilalmazott magatartások esetében helyszí-
ni bírság kiszabására is lehetőség van, melynek legalacsonyabb 
összege 5.000 Ft, legmagasabb összege 50.000 Ft.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a rendelet célja elsősorban  
a közrend, köznyugalom biztosítása, és nem a bevételszerzés, 
forrásnövelés. Ennek megfelelően a kezdeti időkben próbálunk 
a lakosság segítségére lenni a rendelet alkalmazásában, igyek-
szünk a rendelet előírásait minél szélesebb körben ismertetni, és 
lehetőség szerint csak akkor kiszabni bírságot, amikor ezt feltét-
lenül szükségesnek tartjuk.

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 
miatti bejelentést bárki megteheti, ugyanakkor az eljárás kizá-
rólag hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kérelemre 
indult eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

Bővebb információ : www.polgar.hu

Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS
A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA TAGJAI RÉSZÉRE

TISZTELT TAGUNK!
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja figyelmét, hogy a 

kamarai tagdíj 2015. évi bevallásának határideje 2015. június 30.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően önbevallását online felü-

letünkön, elektronikusan teheti meg. Ezért kérjük, látogasson el 
honlapunkra, a www.nak.hu oldalra, és az ott található Ügyfél-
kapu felületen töltse ki formanyomtatványunkat.
A kitöltéshez szükséges dokumentumok (kérjük, falugazdászá-
hoz vigye magával):
•  őstermelőként, egyéni vállalkozóként: személyi igazolvány, 

lakcím kártya, adóazonosító kártya, őstermelői/egyéni vál-
lalkozói igazolvány, 2014-re folyósított MVH–s és egyéb tá-
mogatások igazolása, a 2014. évre vonatkozó adóbevallás.

•  cég, gazdasági szervezet esetében: adószám, cégbírósági irat, 
2014-re folyósított MVH-s és egyéb támogatások igazolása, 
2014. évre vonatkozó adóbevallás.

Tagdíjat érintő kedvezményekkel kapcsolatos dokumentumok:
•  elismert TÉSZ/TCS szervezet esetében az azonosító kód, 

tagjainak NAK nyilvántartási száma, valamint a TÉSZ/TCS 
számára értékesített, az elismerés alapjául szolgáló termény, 
termék nettó árbevételének összege.

•  árbevétel-megosztás esetén (ha az agrártevékenység árbevéte-
le nem haladja meg a 20%-ot, illetve külön kérelemre a 25%-
ot), az ezt igazoló Független Könyvvizsgálói Jelentés,

•  egyéb tagdíjalapot csökkentő kedvezmények igénybevételé-
hez a szükséges igazoló dokumentumok (jövedéki adó igazo-
lás, stb.)

További információk:
Makó László 

falugazdász, 06/20-498-8887
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Felhívás

Az elmúlt hetek tapasztalatai alapján, 
ismételten felhívjuk a lakosság figyel-
mét az üveg hulladékgyűjtő konténerek 
rendeltetésszerű használatára. A kihe-
lyezett konténerekbe kizárólag üveg 
dobható, hiszen a kommunális és pa-
pír-műanyag hulladékot mindenkinek 
a saját kukájába kell gyűjtenie. 
 Amennyiben a jövőben nem rendelte-
tésszerűen történik a konténerek hasz-
nálata, a város vezetése kénytelen lesz 
megszüntetni a gyűjtőszigeteket, az 
üzemeltető  ugyanis csak a szelektíven 
gyűjtött üveg hulladékot szállítja el.

Polgármesteri Hivatal

Kitüntetés
Áprilisban a hagyományok szerint ország-
szerte közös ünnepségen emlékeztek meg 
Szent Flóriánról, a tüzes mesterségek és 
Szent Györgyről, a rendőrök védőszentjéről 
a testületek tagjai. Az ünnepségen elisme-
rések, díjak átadására is sor került. 
A hajdúböszörményi rendezvényen két pol-
gári közéleti szereplő,  Béke Gyula a Pol-
gári Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke és 
Monoki Viktor r.alezredes őrsparancsnok, a 
munkájuk elismeréseként kitüntetést kaptak. 
A kitüntetetteknek a májusi Képviselő-testü-
leti ülésen is gratuláltunk és további sikereket 
kívánunk!

Balatoni Réka

Tiszta, virágos  
Polgár

Bizonyára sokan észrevették, hogy a vá-
rosban egyre szaporodnak a színpompás 
virágokkal, bokrokkal beültetett közte-
rületi ágyások. A szemet gyönyörködtető 
látványt a Városgondnokság dolgozóinak 
és a közmunkaprogramban résztvevők-
nek köszönhetjük, akik a Városgondnok-
ság udvarán felállított fóliasátorban ne-
veltek fel hat fajta virágból 13.000 tövet.  

Császárfa liget a város szélén
Energia ültetvény létesült a Nagyváradi és az Ady utca közötti önkormányzati in-

gatlanon. A Shan Tong hibridből létesült liget ültetését és gondozását a közmunka 
program keretén belül végzik.  

A császárfa rengeteg pozitív tulajdonsággal rendelkezik. Rendkívül gyorsan nő, vi-
szonylag igénytelen növény, valamint fagy- és szárazságtűrő. A fa, kivágása után még 
négyszer-ötször újrasarjad, fája pedig az akácéval megegyező keménységű. 

Mindezen jó tulajdonságok mellé ráadásként, pár év múlva már a káprázatos lila 
virágaiban is gyönyörködhetünk.

Balatoni Réka

Nyugdíjas 
búcsúztató

Májusban a  Polgármesteri Hivatal 
három dolgozója búcsúzott el mun-
katársaitól, ügyfeleitől és kezdte meg 

megérdemelt nyugdíjas éveit. 

Hosszú, boldog és tartalmas  
nyugdíjas éveket kívánunk!

A virágok kiültetése jelenleg is folyamat-
ban van. Az őszi virágok magvetése hama-
rosan kezdődik, a szeptemberi kiültetésig 
újabb 16.000 tövet nevelnek majd fel.  

E program keretein belül műhely mun-
ka is folyik, itt készülnek a városszerte 
kihelyezett, muskátlikkal beültetett vi-
rágládák. A virágosládák mellett szemét-
gyűjtő konténerek is készülnek, valamint 
az ülőpadok javítása is az ő feladatuk.  

Balatoni Réka
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Mi szedtük - TeSzedd! akció Polgáron
A TeSzedd!- Önkéntesen a tiszta Magyarországért! akció 

ötödik alkalommal került megrendezésre országosan. A május 
közepére ütemezett hulladékgyűjtés a Let’s Clean Up Europe - 
európai mozgalommal összehangolva lett meghirdetve. A szer-
vezők gondoskodtak a szemeteszsákokról, gumikesztyűkről és 
a hulladék elszállításáról.

Városunk két napos szemétgyűjtéssel csatlakozott az akció-
hoz. Előzetesen feltérképeztük a város kritikus pontjait, mely-
ben a lakossági bejelentések is sokat segítettek. 

Az első nap, 2015. május 15-én egy, a közmunkaprogramban 
részt vevő csapat – Német Máté mb. irodavezető irányításával, 
– szedett össze nagy mennyiségű szemetet a vasútállomás kör-
nyékéről, a kerékpárút mentén, valamint két külterületen lévő 
illegális szemétlerakó helyről. 

A  második nap, május 16-a nyitott nap volt, reggel a város-
háza elé vártuk az elkötelezett önkénteseket. Lelkes fiatalok, 
környezettudatos nagymamák az unokáikkal, környezetünk, 
városuk tisztaságát fontosnak tartó polgáriak vették ki részüket 
a közösségi munkából. Több civil szervezet is csatlakozott a sze-
métszedési akcióhoz. 

A regisztrációt követően mindenki megkapta a kis útvonalát, 
amit be kellett járnia társaival együtt és egy tájékoztatót, hogy mi 
az, amit gyűjthetnek, és mi az, amit nem szabad a zsákokba tenni.

Az önkéntesek szorgosan dolgoztak egész délelőtt Polgár 
több pontján. Az egyik csapat rengeteg szemetet szedett össze  
a Vereckei utca végén található illegális lerakóból. Az akció 
legfiatalabb részvevője, Tóth Lili a nagymamájával érkezett és 
ügyesen kivette részét a munkából. 

A csapatból Bereczki Vera osztotta meg velem gondolata-
it, hogy miért is van itt, amikor kellemesebben is eltölthetné  
a szombat délelőttjét:

- Fontosnak tartom környezetünk megóvását és örülök neki, 
hogy ezzel nem vagyok egyedül. Jó volt látni reggel az embere-
ken a lelkes készülődést és a „most tudom, hogy egy jó ügyért 
vagyok itt” érzése mosolyt csalt az arcokra és jó kedvvel töltött 
el mindannyiunkat. Jó hangulatban tettük meg az utat a célig, 
az utcák rendezettek, tiszták, ezt nagyon jó volt látni. A mi terü-
letünk csúcspontja itt van a Vereckei utca végén. Ami itt foga-
dott bennünket, az nem volt annyira szívmelengető. Maroknyi, 
de lelkes csapatunk komoly mennyiségű szemetet szedett össze 
néhány óra alatt, de igazából csak a felszínt kapargatjuk… Nem 

értem – és úgy gondolom, hogy soha nem is fogom – hogy az 
emberek miért tekintik a saját udvarukon kívüli részt egy nagy 
szemetesnek. 

- Mit üzensz a szemetelőknek?
- Közösségként kell, hogy itt éljünk Polgáron. Egy közösség 

attól az, hogy van egy közös ügye, egy közös célja. A mi közös 
ügyünk lehetne a város maga, és célunk lehetne (többek között 
az is), hogy tiszta és gondozott környezetben éljünk, de ezt csak 
úgy tudjuk kivitelezni, ha mindenki részt vállal belőle, ki-ki  
a maga szintjén, a lehetőségeihez mérten. Ha mindenki gondos-
kodna a saját szemetéről, most nem lenne probléma. 

- Mit üzensz a távol maradóknak?
- Egy közös célért tenni jó. És nem szabad azt nézni, hogy más 

nem vesz részt benne vagy jelen esetben mások szemetét kell 
eltakarítani. Mert nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy magunkat 
boldogabbá tehetjük, mert hasznosnak érezhetjük magunkat, 
egy közösség, a mi közösségünk számára hasznosnak. Szóval, 
jó érzés valamilyen ügy mellé állni, jó érzés közösségi felada-
tot vállalni. Ha valaki nem hiszi, tegyen egy próbát! Remélem 
sokakkal fogunk találkozni jövőre egy jó ügy érdekében, a mi 
ügyünk érdekében!

- Köszönöm. Bízom benne, hogy ezzel a megmozdulással fel tud-
juk hívni a figyelmet és sok emberhez eljut az üzenetünk.

 A Polgári Vízi Sportegyesület tagjai Sóvágó Mihály tanár úr 
vezetésével a város mellett folyó Király-éren kajakok segítségé-
vel halászták ki a hulladékot a vízből. 

A Polgári Lokálpatrióta Mozgalom csapata a Kemping mellet-
ti kiserdőt és mellékutat tisztította meg, a Polgári Vásárhelyi Pál 
Általános Iskola diákjai pedig Kiss László tanár úr irányításával 
a Strandfürdő melletti területen szedték össze a szemetet. 

A Polgári Polgárőr Egyesület tagjai, Monoki Viktor őrspa-
rancsnokkal és a Polgármesteri Hivatal dolgozóival közösen két 
illegális szemétlerakó helyen is komoly munkát végeztek.

Az akció végére egy hatalmas konténer szemét került elszál-
lításra. Az önkormányzat tervezi a fellelt illegális hulladékle-
rakók teljes felszámolását. Az újak keletkezését pedig Brieger 
Sándor közterületfelügyelőnél a 06 52/573-517 számon lehet 
bejelenteni.

Köszönetet érdemel minden polgári önkéntes, valamint a sze-
métszedés szervezésében és lebonyolításában segítségemre lévő 
kollégák! Köszönöm!

Balatoni Réka 
koordinátor
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Nyári programajánló

2015. június - augusztus
Foltvarró kiállítás »  2015. május 29. 

Ludas Matyi-Apolló színház » 
 2015. június 5. (péntek)

XXIII. Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr 
Nap » 2015. június 6. (szombat)

Éjszakai fürdőzés » 
 2015. június 12. (péntek)

Mazsorett Gála »  
 2015. június 19. (péntek)

Éjszakai fürdőzés » 
 2015. június 26. (péntek)

Alexa Country Band koncertje » 
 2015. július 3. (péntek) 19.00

Családi Nap » 2015. július 8. (szerda)

Éjszakai fürdőzés » 
 2015. július 24. (péntek)

Komáromi Pisti koncert » 
 2015. július 18. (szombat) 19.00

Éjszakai fürdőzés » 
 2015. július 10. (péntek) 

Bermuda háromszög-színházi előadás  
 2015. július 25. (szombat) 19.00

Strandfoci Kupa »  
 2015. augusztus 1. (szombat)

Rock And Roll és Rockabilly est » 
 2015. augusztus 1. (szombat) 18.00

Éjszakai fürdőzés » 
 2015. augusztus 7. (péntek)

V. Polgári Sárkányhajó Fesztivál » 
 2015. augusztus 9. (vasárnap)

Tisza Dráma és Táncszínház előadása  
 2015. augusztus 16. (vasárnap) 16.00

Duma kultúra - Beliczai Balázs  
előadása, Rock koncert » 
 2015. augusztus 18. (kedd) 18.30

Új kenyér ünnepe, kenyérszentelés  
Dolly Roll koncert » 
 2015. augusztus 19. (szerda) 18.00

Éjszakai fürdőzés » 
 2015. augusztus 21. (péntek)

VII. Ikarus, Csepel és veteránjármű 
találkozó »  
 2015. augusztus 28-29-30.

Arcok, történetek, szerelmek
Napjaink egyik legnépszerűbb roman-

tikus regényírónője, Fábián Janka volt 
könyvtárunk vendége május 22-én.  
„Romantikus regények történelmi hát-
térrel, és minden ami ehhez kapcsolódik 
szorosan, vagy lazán. Arcok, történetek, 
szerelmek, és nagybetűs TÖRTÉNE-
LEM.” Az írónő bemutatkozó leírásában 
ekképpen foglalja össze mindazt, amit 
képvisel.

Flashmob a Főtéren

Intézményünkben a figyelemfelkeltő ak-
ció megszervezésére, az ötletek keresése, 
a DIÖK diák vezetői és a nevelők segítsé-
gével már áprilisban elkezdődött. A ki-
bővített vezetőségi értekezleten konkreti-
zálódott a megmozdulás igazi arculata. A 
célunk az volt, hogy a flashmob témájában 
kapcsolódjon az áprilisi közösségi rendez-
vényhez. Szlogenje, „ A mi iskolánk a mi 
szívügyünk”  az iskolához való kötődést 
fejezi ki és az intézményhez tartozó tanu-
lók, pedagógusok összhangját. 

Megvalósítási helyszínként a főteret vá-
lasztottuk, városunk szívét. A koreográfi-
ában a három óriás piros szív az iskoláért 

dobogó szíveket jelképezte, melyek körül 
a gyerekek betanult koreográfiára mozog-
tak. A látványos mozdulatok kitalálója és 
betanítója egy alsó és egy felső tagozatos 
pedagógus volt, de a szervező teambe még 
négy kolléga segítette a munkát. A villám-
csődület közel 180 aktív résztvevője, az 
intézmény alsó és felső tagozatos tanulói 
közül került ki.

A templom órája 10-et ütött, ami-
kor négy irányból érkezve elkezdődött a 
flashmob és a gyerekek együtt dobogtat-
ták a „nagy szívüket” az iskoláért. A né-
zők aláírásukkal biztosítottak bennünket 
együttgondolkodásukról, hogy az iskola 
ügye az ő szívügyük is. 

 Bár sokan nem ismerték a „villámcsődü-
let”-et, mint kommunikációs eszközt, diák-
jaink osztatlan sikert arattak vele. Meglepő 
és különleges volt, sikerült felkeltenünk 
az emberek érdeklődését vele. A résztvevő 
gyerekek és felnőttek várakozásokkal tel-
ve készültek, kissé aggódva az ismeretlen 
forma hatásától, de örömmel tapasztalták a 
sikert. A megmozduláson készült fotóknak 
is nagy sikere volt az iskola közösségi olda-
lán, így sok emberhez eljutott a flasmobunk 
híre.

Tóth Istvánné 

 Fábián Janka nevét 2009-ben ismerhet-
ték meg a műfaj kedvelői, amikor megje-
lent az Emma-trilógia első kötete. Azóta 
sorra napvilágot látnak regényei, novellái, 
melyek a történelmi Magyarországra kala-
uzolják az olvasókat.

Varga Gáborné (Éliás Erika) nyugalma-
zott középiskolai tanár beszélgetett az író-
nővel, aki olvasóként jól ismeri a művek-
ben életre keltett arcokat, történeteket, de 
a találkozón lehetősége volt megismerni és 
az érdeklődő közönséggel is megismertetni 
magát az alkotót.

Betekintést nyertünk az íróvá válásának 
kezdetétől a népszerűségig vezető út szép-

ségébe és nehézségeibe is. Megtudtuk, hogy 
írói álnévként nagymamája családnevét vá-
lasztotta, akitől mesélési kedvét is örökölte. 
Beszélt arról, hogy történész végzettsége 
mellett milyen komoly kutatómunka előzi 
meg a hiteles korrajz megjelenítését regé-
nyeiben. Számára az írás a mindennapok 
szerves része, könnyen és gyorsan ír. Jelen-
legi művének megjelenése idén karácsony-
ra várható.

A kellemes, közvetlen hangvételű talál-
kozó végén, kötetlen beszélgetés mellett, 
lehetőség volt az írónő könyveinek megvá-
sárlására és dedikáltatására.

Ferenczné Fajta Mária
   könyvtáros
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Táncos páros
Gyermekkorom kedvenc tévéműsorai közé tartoztak a táncversenyek. A gyönyö-
rű ruhákban, kecsesen mozgó párok vetélkedését órákig tudtam nézni. A májusi 
BELÁHAPI-n beszélgettem két polgári fiatallal, akiknek az életük részévé vált a tánc. 

Spéder Evelin (21) és Tóth Zoltán (20) kilenc 
éves korukban kezdték a társastánc elsajátí-
tását a tiszaújvárosi Karakter Alapfokú Tánc-
művészeti Iskolában.  
- A kezdetektől egy párt alkottatok?
Zoltán: Sokszor táncoltunk együtt, de eleinte 
mindig váltottuk a párokat.  
Evelin: A Karakterben töltött utolsó négy évet 
viszont már együtt táncoltuk. Aztán kima-
radt egy év a közös munkából, mert Debre-
cenbe mentem továbbtanulni, de szerencsére 
Zolit is ide hozták tanulmányai, így két éve  a 
nagymúltú Valcer Táncstúdióban ismét egy 
párost alkotunk. 
Zoltán: Egy nagyon jó közösségbe kerültünk és 
tanáraink is nagyon jó szakemberek.
- A versenyzést is itt kezdtétek el? 
Zoltán: A Karakterben tánciskolás versenyeken 
vettünk részt, ez egy sokkal alacsonyabb szint. 
A Valcerban már versenykönyvesek lettünk, és 
E kategóriában kezdtük a versenyzést. 
- Most milyen kategóriában indultok?
Evelin: A versenyeken folyamatosan gyűjtjük 
a pontokat és így jutunk felsőbb kategóriába. 
Latin táncokból már D osztályosok vagyunk, 
Stenderd-ből pedig E.
- Egy év alatt mennyi versenyen vesztek részt?
Zoltán: Nagyon változó, mert tanulás mellett 
nincs időnk minden versenyre elmenni. Nekünk 
évente körülbelül 5-6 alkalommal van lehetősé-
günk megmérettetni tánctudásunkat.
- Akkor nincsenek komolyabb szándékaitok 
a tánccal?
Evelin: Inkább csak hobbi szinten űzzük. 
Hamarosan végzek turizmus-vendéglátás 
szakon és ezen a területen szeretnék majd el-
helyezkedni. Augusztustól Budapesten leszek 
gyakorlaton. 
Zoltán: Én építőmérnöknek tanulok, most 

vagyok másodéves, így pár évig még Debre-
cenben maradok.
- Mi lesz a tánccal?  
Evelin: Az a tervünk, hogy novemberben el-
megyünk együtt a D országosra. Ha azt si-
kerül megnyernünk, akkor felkerülhetünk C 
osztályba. 
Zoltán: Utána pedig különválnak útjaink.
- Biztosan hiányozni fogtok egymásnak. Kü-
lön is fogjátok folytatni?
Zoltán: Hobbi szinten mindenképpen szeret-
ném folytatni, csak nem tudom találok-e majd 
ugyanilyen jó táncpartner magamnak.
Evelin: (nevet) Én is szeretnék tovább táncolni 
Pesten is, ha találok párt magam mellé. 
- Ilyen nehéz jó partnert találni?
Evelin: Szerencsések vagyunk,  jó párosnak 
mondhatjuk magunkat.
Zoltán: Nem veszekszünk soha, megértjük 
egymást.
Evelin: Tudunk alkalmazkodni egymáshoz, 
megbeszéljük a problémákat és nem sértő-
dünk meg a kritikákon.
- A többi páros nincs ilyen jó kapcsolatban 
egymással?
Zoltán: A párok sok időt töltenek együtt a 
próbákon, versenyeken és előfordulnak ve-
szekedések, viták.  
- Egy profi versenytáncosnak milyen az időbe-
osztása és hány éves korig lehet versenyezni?
Evelin: Nem sok idejük marad más tevékeny-
ségekre. Minden hétköznap délután edzés, 
hétvégén pedig versenyek. 
Zoltán: Változó, mert vannak Senior párok is, 
akik 50-60 év körüliek. A többség azonban 
30-35 éves korban fejezi be a versenyzést. Utá-
na már csak tanítanak, külön órákat adnak. 
- Nektek hány próbátok van egy héten?
Evelin: Általában minden hétköznap délután 

két óra. Vizsgaidőszakban kicsit ritkábban 
tudunk járni.
- A család tagjaitok nagyon büszkék rátok. 
Elkísérnek benneteket minden versenyre? 
Evelin: A versenyeknek nagyon jó hangulata 
szokott lenni, a szüleink is élvezik ezt és min-
dig elkísérnek bennünket.
Zoltán: A nagyszülők a közelben rendezett 
versenyekre látogatnak el és szurkolnak ne-
künk. Sok verseny viszont a Dunántúlon ke-
rülnek megrendezésre.
- Láthatunk-e még benneteket együtt a tánc-
parketten? 
Evelin: Júniusban Hajdúböszörményben és 
Kassán lesz versenyünk, novemberben pedig 
az országos verseny Algyőn.
- Szép hobbit választottatok, ne hagyjátok 
abba! További sok sikert kívánok! 

Balatoni Réka

Suli Hírek
Májusi programjaink már a nyár hangulatát 
idézték, hiszen többnyire a szabadban zajlot-
tak: kirándulások, szemétgyűjtés, flashmob. 
A tanulmányi kirándulások szervezésekor, 
sajnos az időjárást nem tudjuk befolyásolni, 
így a második és ötödik évfolyamosok útját az 
eső egy kicsit megkeserítette, de az együttlét, 
s a pedagógusok találékonysága mégis feled-
hetetlenné tette az utazást. A másodikosok 
Lillafüreden, az ötödikesek Aggteleken, a ne-
gyedikesek Poroszlón jártak, s a többiek is fo-
lyamatosan kerekednek fel, hogy iskolán kívül 
is megtapasztalják az összetartozás élményét.
Május 15-én Nádudvaron képviselte iskolán-
kat a „Varázsceruza” elnevezésű versenyen 
Szabó Enikő, Mézes Lizandra 3.a, Kovács Dá-

niel, Vámosi Tibor Flórián 4.a, Gyüge Vanda, 
Kondás Tímea 5.c, Gólya István 6.a, és Se-
reg Kamilla 6.b osztályos tanulók. Mintegy 
144 helyesíró diák versengett együtt, ahol a 
„vásárhelyisek” derekasan küzdöttek a debre-
ceni iskolák tagozatos diákjaival. Bár „csak” 
Kondás Tímea került az első tízbe (8. hely), 
a többiekre is büszkék vagyunk! Felkészítők: 
Tóth Istvánné, Hamar Józsefné, Petrikné Se-
reg Ildikó, Szarvasné Joó Anikó, Császárné 
Kovács Katalin
Táncos lányaink a Zuglói Táncfesztiválon sze-
reztek két aranyérmet. Felkészítőik: Komlósné 
Oláh Mária, és Kovács-Dr. Szrogh Vivienn.
Vitos Zsófia Judit 5.c osztályos tanulónk re-
mekelt a Hídépítő Kupán, Újpesten. Kajak 

2-ben második helyezést értek el. Zsófia a 
mindennapos edzések mellett tanulmányi 
eredményeivel is jeleskedik, így duplán büsz-
kék vagyunk rá!
Május 21-én a 7.b és 7.c osztály Hajdúnánáson 
vehetett részt kémai laborgyakorlaton Szabó 
Bertalan tanár úr irányításával, ahol tanuló-
ink sok új, számukra addig ismeretlen tapasz-
talattal gazdagodtak.
Május 27-én az Országos Kompetenciamérés-
ben vettek részt 6.-os és 8.-os tanulóink, ami 
ismét nagy próbatételt jelentett. Ugyanez a 
két évfolyam idén elsőként június 11-én angol 
nyelvből is számot ad tudásáról országos mé-
rés keretében.

Petrikné Sereg Ildikó
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Óvodánkban műfüves ovi-foci pálya ava-
tásra került sor május 27-én szerdán délelőtt 
11 órakor. A jeles eseményt gazdagította egy 
ehhez kapcsolódó sportnap is, ahol játékos 
versenyeken vettek rész óvodás gyermekeink. 
A korszerű műfüves focipályát a fenntartónk, 
Polgár Város Önkormányzatának szakem-
berei pályázták és nyerték meg az óvoda, az 
óvodás gyermekek számára. Tudjuk mekkora 
mozgásigénnyel rendelkeznek gyermekeink, 
tudjuk, milyen fontos szerepe van a mozgás-
nak a gyermekek fejlődése szempontjából, 
és tudjuk, hogy a korai tehetségcsírákat már 
az óvodában felfedezhetjük gyermekeink-
ben. Mindezért nagy jelentőséggel bír majd 
az óvodás gyermekek életében ennek a pá-
lyának a megléte és rendszeres használata.  
A gyerekek rendszeres képzését két nagy-
szerű és sportos óvó néni fogja irányítani,  
Lukács Adél és Béke Éva személyében.

A pályánkat Tóth József polgármester 
avatta fel, aki a kezdő rúgással bebizonyítot-
ta, hogy sportot kedvelő és sportot űző szak-

Ovi-foci pálya avatás

Ballagnak az óvodások
Ismét eltelt egy év, ismét búcsúztak óvodánkból az iskolába indu-

ló gyerekek. Tőlük köszöntünk el május 29-én, ünnepség keretében, 
amelyen részt vettek a gyerekek hozzátartozói is. Énekkel, dallal, kö-
szöntek el itt maradó kis társaiktól, az óvoda dolgozóitól, kedves játé-
kaiktól, az óvoda falaitól. Bizony holnap már az iskola padja vár...

ember is. Az avatást követő sportbemutatót 
Struba József  képviselő, a Humánfeladatok 
és ügyrendi bizottság elnöke nyitotta meg. 
Vendégünk volt Makó Sándorné művelődé-
si előadó, a polgári sportegyesület focistái: 
Polonkai László, Szajevics Patrik és Dohány 
László, akik bemutatták tudásukat a gyere-
keknek és azt is megnézhettük, hogyan edze-
nek az ovi-focira járó óvodás gyermekeink. A 
két trénerként közreműködő óvó néni Adél és 
Éva ízelítőt adott abból, hogy milyen fejlesztő 

 Gondtalan iskolás éveket, jó tanulást és még sok 
játszást kívánunk nektek gyerekek!

Ásztai Bálint, Balog Kevin, Balog Márk Viktor, Balog Renátó, Balogh 
Béla, Balogh Bence, Bence Bálint Zoltán, Bihari Andrea, Bodonovics 
Dóra, Budinszky Luca, Csiszár Bence, Csőke Liza, Dobos Dániel, Dobsi 
Zsolt Márton, Farkas János, Fige Izabella, Galovics Varga Barnabás, 
Hankó Ramóna Kamilla, Horváth Dominik, Illés Zsófia, Izsvák Patrik, 
Kapus Levente Péter, Kiss Kevin László, Kiss Milán Máté, Kiss Ramó-
na, Kovács Evelin, Kovács Milán István, Kovács Tibor, Lakatos Csen-
ge Eszter, Lakatos Renáta, Lente Evelin Mária, Lovász Máté, Lukács 
Áron, Makula Zoltán, Mecsei Levente, Mészáros Levente Márk, Mészá-
ros Márk László, Mezei Dániel, Nagy Krisztina, Nagy Zsombor, Péter 
Zalán, Pöstényi Tibor, Rácz Kevin, Rácz Vanda, Rézműves Fanni, Réz-
műves Krisztina Viktória, Rézműves Nikolett, Rézműves Tamás, Ricz 
Alexander Gábor, Rontó Kamilla, Rontó Raul Márton, Samu Dénes 
Bence, Tóth Alexa, Tóth Anna, Tóth Gitta, Tóth Jázmin, Tóth Lili, Tóth 
Vanessza, Vadász Mónika, Vándor Hanna, Zajácz Edina 

Icsu Ferencné, intézményvezető

gyakorlatokat fognak a gyerekekkel végezni, 
a mindennapok során. 

A tornaeszközök Vámosi József közremű-
ködésével kerültek óvodánkba, aki a labda-
rúgó szövetség képviselője.  Meghívott ven-
dégként részt vett rendezvényünkön, fiával, 
Vámosi Marcellel, aki óvodásunk volt és 
most bemutatta nekünk, hogyan fejel, deká-
zik, cselez egy focista a pályán, hiszen ő már  
a Debreceni Vasutas Sport Club focistája.  

A sporthoz, a mozgáshoz hozzátartozik az 
egészséges táplálkozás is. A gyerekeket teával 
kínáltuk, amit a dajka nénik főztek, majd almát 
ettek, amit Schmidt János vállalkozótól kap-
tunk. A Vámosi Józseftől ajándékba kapott cso-
kit pedig kitörő örömmel fogadták a gyerekek.

Még a zord időjárás sem tudta megakadá-
lyozni, hogy egy felejthetetlen napot szervez-
zünk gyermekeink és saját magunk számára 
is. Köszönöm mindenkinek, aki ehhez hoz-
zájárult!

Icsu Ferencné, intézményvezető

ElsőáldozókA Polgári Nagyboldogasszony-templom-
ban 2015. május 31-én kilenc kisgyermek ré-
szesült a szentáldozásban.

A katolikus egyház egyik legfontosabb ün-
nepe az elsőáldozás: az Oltáriszentség első 
alkalommal történő vétele. A Biblia szerint 
Jézus az utolsó vacsorán úgy adta a kenyeret 
és a bort az apostoloknak, hogy azok, az ő 
teste és vére, amit feláldoz értünk. Az utol-
só vacsorára való emlékezés is, az áldozás.  
A kenyér és a bor lényegileg átváltozik Krisz-
tus testévé és vérévé, így mintegy jelenvalóvá 
válik a régi áldozat.

 Egy vallásos, hitét gyakorló szülő életének 
fontos mozzanata a keresztény életre való ne-
velésben az elsőáldozás pillanata. A gyermek, 

értelmi, érzelmi fejlettségének eljut egy olyan 
szintjére, hogy még hatékonyabban gyarapít-
hatja tudását, hitbeli erejét. 

 Az elsőáldozó gyermekek, a hittanórák és 
a vasárnapi szentmisék részvételével készül-
tek lelkileg és sok tanulással erre a napra.  
A szentmisében a szülők köszönetet mondtak 
mindazoknak, akik részt vettek ennek a cso-
dálatos ünnepnek az előkészítésében és leve-
zetésében, mely örökre szép emlékeket hagy 
gyermekeik szívében. Az elsőáldozók hálás 
szívvel köszönték meg Maga László esperes 
atyának azt, hogy megtanította, amikor áldo-
zunk, maga Jézus jön a lelkünkbe, gyógyítja 
és megszenteli azt.

Mecseiné Gulyás Erika
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Dobos nagyanyám két árva unokájával 1928-ban

„Szép gyermekkor, jöjj vissza egy szóra”
(Apai nagyszüleim emlékére)

81. évemben járok. Életem szereplői fogynak körülöttem. Gondolataimat egyre 
gyakrabban bízom a papírra, mely mindent elbír: bánatot, örömet. Emlékezés-
nek is jó... Alábbi írásomban, selypesközi tanyasi életünk felidézésével – gyer-
mekkorom legszebb emlékei ezek – nagyanyám, nagyapám szép, tiszta, nyu-
godt, békés, dolgos életének állítok emléket.

 Régen szép fehérre meszeltek voltak a ta-
nyák. Akácfák, az alacsonyabb helyeken 
több fajta fűzfa díszlett: az aranyfűztől  
a szomorúfűzig. Illatos olajfa is volt. Orgo-
nából volt a kerítés.

 Nagyszüleim tanyája is ilyen volt: szép, 
nádtetős, déli fekvésű, ajtaja előtt gádor-
ral. A vert- vagy vályogfal nyáron hűvös, 
télen meleg volt. A tanya Polgár túlsó vé-
gén épült, a Selypesközben. A Selypes fo-
lyó az akkori nagyközség szélén folyt, túl 
rajta jobbra a Vágóhíd, balra a református 
temető, mellette a nagy csordagyep. Ezen 
legelt a község tehéncsordája. A gyepen túl 
volt egy domb, ott állt az én nagyszüleim 
tanyája.

 A házat nagy-nagy gyümölcsös vette körül, 
ahol árpával érő körte, csörgős alma, bógyi 
szilva, veres szilva, meg bercencei szilva, 
kék és fehér is és ribizli is volt. A szilvá-
ból ősszel több üst lekvárt főztek. Leásták  
a katlant a földbe, úgy főtt a finom lekvár. 
Télire szilkébe rakták. Hasonló finomat az-
óta sem ettem. A szilvát aszalták is. Betették 
a kenyér után a kemencébe, tepsibe, melyet 
nádszállal béleltek. Ezután még szárították 
a napon. A hullott almát apróra vágva vá-
szon abroszon szárították. Szuszinka volt  
a neve. A gyepen (legelőn) a vadvirágok 
mellett gomba is termett, kis székfűgomba.
Ezt is lehetett szárítani.

 Nagyanyánknak 8 fia született. Egy kétéve-
sen meghalt, a többit felnevelte, ki is nősí-
tette tisztességgel.

 Volt a tanyán annyi jószág, mint Noénak 
a bárkában: 2 tehén, kisborjú, birka, kacsa, 
csirke, tyúk (kendermagos, kopasznyakú). 
Liba azért volt sok, mert ott volt a gyepen  
a nagy lapos (mélyen fekvő terület elneve-
zése) tele vízzel. Nagyanyám tintaceruzá-
val számozta meg a tojásokat, ahogy toj-
ták. Több lúd is költött egyszerre, s még én 
is legeltettem a kislibákat. Vigyázni kellett, 
meg ne egyék a bürköt (mérgező növény  
a legelőn). A libahúsból, zsírból, tollból, 
pehelyből volt a családnak pénze. Télen 
volt a tollfosztás. Külön szedték a pely-
het, külön a tollat. A liba szárnyatollából 
tollseprű, kenőtoll is készült, azzal kenték  
a kalácsot. 

 A kemencében sült tésztát nem lehet ma-
napság utánozni. Kár, hogy szétrombolták 
a kemencéket. Bemelegítette az a nagy, föl-
des szobát, ott volt a jó meleg sut (a kemence 
és a fal melletti kis zug). A kemencét pad-
ka vette körül (vályogból rakott körpad).  
A kemence szája mellett, a pitvarban volt a 
katlan (vályogból rakott tűzhely.) Ezen főtt 
vászon fazékban a ebéd, sült a héjában sült 
krumpli, a káposzta, szalonnával.

 Dobos Nanám, ha hozzájuk mentünk, 
gyorsan elkészítette kukoricaliszt alapból 
(a lisztet enyhén sós vízbe sűrűre kellett 
főzni) a túrós vagy lekváros zsámiskát.  
A zsámiskánk gyönyörű sárga volt, azt hi-
szem, bánáti kukoricából készült a liszt. Me-
legen tányérra tette, sült vajjal meglocsolta. 
A túrósat sósan, a lekvárost édesen ettük. 
Egymásra rétegezve is lehetett tálalni. Így 
olyan volt a kinézete, mint a tortának. Na-
gyon finom, laktató volt mindkettő. 

 A szobában a mestergerendán ott volt  
a Biblia, a Kalendárium és az imakönyvek. 
Este lámpafújás után hangosan imádkoz-
tunk. „Ha van Isten mennyországba, nem 
imádkozok hiába” – mondogatta nagy-
anyám sokszor.

 A csordagyepen már augusztusban gyüle-
keztek a gólyák, afféle megbeszélésre. Kis-
asszony napjára a fecskék is csoportosultak. 
Csodálatos volt látni, milyen összetartozás 
van a madárvilágban.

 A tél is szép volt. A tanya mellett haladt az 
út a Tiszától Polgár felé. Ezen jöttek a pal-
konyai batyus, fejkendős nénik a polgári pi-
acra. Télen a Tisza befagyott jegén jöttek át, 
úgy, hogy elébb hizlalták: nagy léket vágtak, 
és abból locsolták a jeget, hogy vastagabb, 
biztonságosabb legyen az átkelés. Még szal-
mát is szórtak rá. Nyáron a tiszapalkonyai 
révnél komppal vagy ladikkal közlekedtek. 
Én egyszer ültem ladikban. Harmadma-
gammal, mi lányok elindultunk biciklivel 
meglátogatni Palkonyán lakó Kiss Erzsi-
ke osztálytársunkat. Jött a csónakos em-
ber, bele a csónakba a három biciklit, s mi 
hárman: Gizi, Juliska meg én. De alig há-
rom ujjnyi volt ki a ladikból Mi egész úton 
imádkozunk, hogy el ne merüljünk. Szokni 
kell a vizet!

 A tiszapalkonyai gyerek, az tudott úszni, 
mert közel volt a Tiszához. Mi is kimen-
tünk fürödni, kombinéban. Nyár volt, 
hamar megszáradt rajtunk, aztán hazajöt-
tünk. Körülbelül 12 évesek voltunk, még 
ma is emlékszem rá! Nyári viharban, ha 
zengett, villámlott, féltem. Ilyenkor (babo-
nából) kidobták a fejszét az udvarra, ez va-
lahogy megnyugtatott. Régen szinte min-
den ház udvarán állott eperfa, a tanyákon 
emellett terebélyes diófa is. Nagyapámnak 
méhei is voltak, kasban. Rajzáskor lerázta 
a fáról a méhrajt. 

 Szép volt a tanyán! Itt talán még az Isten 
is közelebb volt az emberekhez. Jó levegő,  
illatos virágok. Emlékezésemet az alábbi 
nótával zárom, drága jó nagyszüleim, bol-
dog gyermekkorom emlékére:

„Gyepes tanyaudvar öreg diófája
Sokat ráborultál az öreg gazdára.
Szagos leveleddel sokszor betakartad,
Sok mosolygó álmot álmodott alattad

Gyepes tanyaudvar öreg diófája
Nem borulsz már többé az öreg gazdára
Puszták kis harangja halálát siratja
Koronád a bánat szellője ringatja”.

Polgár, 2003-2015.
Császár Sándorné Dobos Borbála
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Anyakönyvi Hírek35. éves érettségi találkozó margójára
„Ma összegyűltünk e szelíd szigetre,

melynek vihara nem ronthatja falát,
Ma összebújunk szépen a szívedre,

Mint anya szívére a kis család”  
(Tóth Árpád)

Talán a költővel együtt, valami hasonlót 
érezhettek mindazok, akik 2015. május 
10-én – napra pontosan – a 35. évfordulón 
találkoztak. A polgári József Attila Gimná-
zium 4. B osztályában, 1980. május 10-én 

27 fő énekelte a ballagási búcsúzót. Ahogy akkor megfogadták, 5 évenként minden alka-
lommal, így a 35. évfordulón is összejöttek, hogy felidézzék a szépemlékű tanulóéveiket. 
Anekdotákból ezen a délutánon sem volt hiány. Fleischer Tibor osztályfőnököt egykori 
tanítványai otthonában látogatták meg.     

Kiss Balázsné (Vámosi Vera) egykori 4.B osztályos tanuló

Akiknek gratulálunk:
Dobó Marietta & Czap Dávid Ferenc

Lakatos Szabina & Rácz Róbert
Kallós Henrietta Kinga & Balogh János

Akiket köszöntünk:
Boróczki Zorka

Kis Kevin Krisztofer
Radics Ferenc Marvin
Pechnyik József János

Lakatos Natasa
Szendrei Marcell

Taskó Flóra
Taskó Alexandra
Kindla Anna Sára

Akiktől búcsúzunk:
Gyüre János, 43 éves 

Dovák Lászlóné szül.: Mészáros Gizella, 
86 éves

Matócsi László, 65 éves
Lőrincz Lászlóné szül.: Lénárt Margit, 

86 éves
Takács István, 80 éves
Dobos József, 62 éves

Csefó Istvánné, szül.: Czokó Margit 82 éves
Urbán Józsefné, szül.: Kapronczi Róza 

82 éves
Suhajda József, 92 éves 

Török Mihályné, szül.: Domán Mária 
83 éves

„Nem múlnak ők el,kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Köszönjük a Jobbik Polgári Alapszervezetének a te-
metés megszervezését, valamint mindazoknak, akik 
gyászunkban osztoztak és utolsó útjára elkísérték  
Gyüre Jánost.

Keresztszülei és  
unokatestvére

Tűzvirág 
vállalkozás

Ha arra vágyik, hogy meleg költözzön otthonába, ál-
modja meg egyedi cserépkályháját, vagy kandallóját és 
keressen fel bizalommal! Cserépkályha és kandalló építés 
mellett kandallóajtók, kályhacsempék forgalmazásával 
is foglalkozunk, továbbá vállalunk gázkéményszerelést 
és egyéb tüzeléstechnikai szolgáltatásokat. 
Az agyaggal és  kályhacsempével való munkával, húsz 
éve foglalkozom. Munkáim bemutatótermünkben meg-
tekinthetőek.

Azari Zoltán
Cserépkályha és kandallóépítő mester

3744 Múcsony, Kossuth u. 78.
Tel: +36 30 2369 126
        +36 70 3152 950
Email: azari.zoltan@freemail.hu
Web: www.tuzviragvallalkozas.hu
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Kék hírek
Köszöntöm Polgár város lakóit!

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

A Polgári Rendőrőrs 2015. május hónapban 
az alábbi szabálysértési ügyek elkövetőit vette 
őrizetbe:

Távoltartás szabályainak megsértése miatt 
hatóságunk 2015. május 03-án szabálysértési 
őrizetbe vett egy polgári férfit, aki a fenti na-
pon 09 óra 10 perckor megjelent korábbi élet-
társa lakásánál és zaklatta őt annak ellenére, 
hogy hatóságunk, majd a bíróság korábban 
jogerősen távol tartását rendelte el.

Ugyancsak távoltartás szabályainak meg-
sértése miatt vette hatóságunk szabálysértési 
őrizetbe azt a polgári férfit, aki 2015. május 
24-én a déli órákban volt élettársa lakásánál 
megjelent, ott a családot zaklatta, annak elle-
nére, hogy hatóságunk majd a Hajdúböször-
ményi Járásbíróság is jogerősen távol tartását 
rendelte el.

A Polgári Rendőrőrsön az elmúlt időszak-
ban az alábbi büntetőügyekben indult eljárás:

Garázdaság vétségének megalapozott gya-
núja miatt indult büntető eljárás egy újtikosi 
és egy polgári férfi ellen, akik testvérek és 2015. 
április 25-én az esti órákban Újtikoson a Fő 
úton előzetes szóváltást követően tettleg bán-
talmaztak egy tiszagyulaházi fiatalembert, aki 
a bántalmazás során nyolc napon belül gyógy-
uló könnyű sérülést szenvedett.

Lopás bűntette miatt indult büntetőeljárás 
ismeretlen tettesek ellen, akik 2015. május 
18-án virradóra a Folyás külterületén talál-
ható a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Polgári 

Szakaszmérnökség tulajdonában lévő szivaty-
tyútelepre bementek és ott két villanymotort 
leszereltek és eltulajdonítottak, melyeket a 
szivattyúteleptől nem messze rejtettek el.  
A rendőri intézkedés során a két elkövetőt  
a TIVIZIG alkalmazottainak személyleírása 
és a helyismeretnek köszönhetően az intézke-
dő rendőrök elfogták, akik a bűncselekmény 
elkövetését elismerték, az eltulajdonított érté-
kek megkerültek.

Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt ha-
tóságunk büntetőeljárást indított egy helyi férfi 
ellen, aki 2015. május 15-én az esti órákban egy 
Polgári lakásról az alumínium csatornát leszag-
gatta, azt a kerékpárjára rakta és eltulajdonítot-
ta. Állampolgári bejelentést követően a Polgár 
Rendőrőrs járőrei az elkövetőt a helyszíntől pár 
utcára elfogták.

Garázdaság vétsége miatt nyomozás indult 
két polgári fiatal nő ellen, akik 2015. május 20-
án 10 óra körüli időben egy korábbi családok 
közötti vita miatt a Polgári orvosi rendelőben 
a másik család egyik női tagját bántalmazták, 
aki a bántalmazás során nyolc napon belül 
gyógyuló könnyű sérülést szenvedett.

A Polgári Rendőrőrs felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy amennyiben jogsértést ész-
lelnek, vagy jut a tudomásukra, értesítsék  
a rendőrséget a 107-es, vagy 112-es központi 
segélyhívó számok egyikén, illetve tegyenek 
bejelentést az ingyenesen hívható 06-80/555-
111-es „Telefontanú” zöld számán (hétfő-
től-csütörtökig: 8 órától 16 óráig, pénteken:  
8 órától 13 óráig).

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy Polgár 
Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te 2015. május 28-ai testületi ülésen elfogadta 

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

Lapzárta: minden hónap 1-jén.
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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!

a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
és ezek elmulasztásának jogkövetkezménye-
iről.szóló 19/2015. (V. 29.) önkormányzati 
rendeletet.

A rendelet az Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő köztemetők rendjének megszegése, 
a helyi környezet védelmére vonatkozó sza-
bályok megszegése, a közterületek rendjének 
megszegése esetére ír elő jogkövetkezménye-
ket. A rendelet teljes terjedelmében az aláb-
bi linken elérhető: http://www.polgar.hu/
newpage/files/rendelethirdetmenyek/2015/
kozossegiegyutteles.pdf 

 A rendelet számos magatartást rendel 
szankcionálni melyben mind a rendőrség, 
mind a közterület felügyelet köteles eljárni, 
eljárást kezdeményezni. A teljesség igénye 
nélkül hívnám fel a figyelmet a rendeletből 
kiragadva pár alapvető szabályra. A rende-
letben meghatározottak szerint közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatar-
tást tanúsít az, aki közterületen szeszesitalt 
fogyaszt, közterületen és zöldfelületen olyan 
tevékenységet folytat, vagy olyan maga-
tartást tanúsít, amely mások nyugalmát, 
pihenését zavarja, a közterületi játszótéren  
14 éven aluli gyermekek számára elhelyezett 
játszótéri eszközöket rendeltetésellenes mó-
don igénybe vesz.

 A rendeletben meghatározott közösségi 
együttélés alapvető szabályait megszegő el-
követővel szemben ötvenezer forintig terjedő 
helyszíni bírság, illetve százötvenezer forin-
tig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
A rendelet 2015. június 01-én lépett hatályba.

Monoki Viktor r. alezredes
    őrsparancsnok

Közbiztonsági Fórum
Májusban megtartotta soron következő ülését a Közbiz-

tonsági Fórum. A résztvevők négy fő témakört tárgyaltak. 
Az elmúlt hónapokban a város közbiztonságában kirívó 

eset nem történt, így különleges intézkedésre nincs szük-
ség.  

A TeSzedd! akcióban a Fórum szinte minden tagja részt 
vett és a munka során megdöbbenve tapasztalták a fellelt ille-
gális szemétlerakóhelyek nagyságát. 

A következő tárgyalt téma, a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló 19/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletet volt, mely 
megalkotása a résztvevők szerint hasznos és a szükséges. Re-
ményeik szerint képes lesz elérni a kívánt célt. 

 Az utolsó téma a megyei polgárőr nap megszervezése volt, 
mely nagy nap lesz a helyi polgárőr egyesület életében. Jövő 
havi számunkban beszámolunk az eseményről.

Balatoni Réka



Számítógépes tanfolyam
a polgári Városi Könyvtárban.

A résztvevők 20 órában 

» az alapvető számítógépkezeléssel, 
» szövegszerkesztéssel, 
» elektronikus levelezéssel, 

valamint
» az elektronikus 
   közszolgáltatásokkal 

Érdeklődni, illetve a tanfolyamra jelentkezni a következő 
elérhetőségeken lehet:

Ady Endre Művelődési Központ 
és Könyvtár
4090 Polgár, Barankovics tér 6.
Ferenczné Fajta Mária
Tel.: 52/573-420

ismerkedhetnek meg.

A tanfolyam ára: 5000 Ft 
(250,- Ft/óra)

A jelentkezés folyamatos.
A tanfolyamok kezdése és időpontjai a jelentkezők 
létszámától és igényeinek megfelelően alakulnak.

amiPC Számítástechnika  
Szaküzlet és Szerviz
4090 Polgár, Hősök u. 15.
Nagy Mihály
Tel.: 20/251-3223


