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Városházi Hírek

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2015. június 25-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel tartot-
ta soron következő ülését, melyre meghívást kapott és foga-
dott el, dr. Tiba István országgyűlési képviselő, miniszteri 
biztos.

A megtárgyalandó napirendi pontok között szerepelt az 
önkormányzat Gazdasági Programja, melyet a testület el-
fogadott, s a következő lapszámban, illetve a honlapon a la-
kosság is megismerhet.

Az ülésen beszámoló hangzott el  a  Hajdúkerületi és Bi-
hari Víziközmű Szolgáltató Zrt.,  a Hajdúsági Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft., valamint városunk köznevelési 
intézményei részéről. 

Beszámolt tevékenységéről a  a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.,   
a Korpusz 93’ Kft., és a Polgári CSEMETE Szociális Szövet-
kezet is.

A testületi ülés a Pénzügyi és gazdasági bizottság nem ön-
kormányzati képviselő tagjának megválasztásával zárult, a 
bizottság új tagja Csikós László lett.

Balatoni Réka

Gazdasági Program Polgárőr Nap 
A Polgári Polgárőr Egyesületet érte a megtiszteltetés, 

hogy a XXIII. Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Nap város-
unkban került megrendezésre. A Strandfürdő területe 
ideális helyszínnek bizonyult a színes programokhoz,  
az eseményen a megye valamennyi polgárőr egyesülete 
részt vett. 

 

Az ünnepélyes megnyitón megállapodást írt alá Tóth 
Attila, a megyei Polgárőr Szövetség elnöke és Tóth Jó-
zsef, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 
(TÖOSZ) megyei tagozatvezetője, Polgár város polgár-
mestere, amely megyei szinten erősíti az Országos Pol-
gárőr Szövetség és a TÖOSZ országos vezetésének koráb-
bi egyezményét. Tóth József elmondta, a dokumentum 
rögzíti, hogy az önkormányzat és a polgárőrök együtt-
működnek a lakosok biztonsága érdekében, illetve a 
helyhatóságok támogatják a helyi polgárőrszervezeteket, 
például iroda és különböző eszközök biztosításával, illet-
ve szorgalmazzák közbiztonsági fórumok szervezését. 

 A kitüntetések és elismerések átadása után az ismer-
kedésé és szórakozásé lett a főszerep. A különböző ver-
senyek és bemutatók után színpadi produkciók követ-
keztek, melyeket Liszter Sándor és a Vadrózsák fellépése 
koronázott meg.

Balatoni Réka

Nyári programajánló
Éjszakai fürdőzés - 2015. július 10. (péntek)

Komáromi Pisti koncert - 2015. július 18. (szombat) 19:00
Éjszakai fürdőzés - 2015. július 24. (péntek)

Bermuda háromszög-színházi előadás - 
2015. július 25. (szombat) 19:00

Polgári 3-as foci torna - 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 és Vámpírok Éjszakája 
Véradás- 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.

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

Lapzárta: minden hónap 1-jén.
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-  A Rákóczi utca 105. számú ingatlan évtizedeken át szociális 
bérlakásként funkcionált. Idővel a lakások egyre lelakottabbak 
és elhanyagoltak lettek. Molnár János alpolgármester urat kér-
dezem az épületek sorsáról, jelenlegi állapotáról.

- Mikor megüresedett - a lakók más bérlakásokba költöztek - a 
Rákóczi 105. számú ingatlan, felvetődött hasznosítási lehető-
ségként az, hogy a közmunkaprogramoknak a telephelyévé 
váljon. A felújítás a Városgondnokságnak köszönhetően elké-
szült, így június első felében birtokba is vettük az ingatlant, 
már csak egy kis tereprendezés van hátra.

- Mire fogják használni az épületeket? 
- Kialakításra került egy adminisztratív helyiség, valamint 

szerszám- és terménytárolók. A melléképületet pedig állattar-
tásra fogjuk használni, ugyanis a mezőgazdasági programban 
úgynevezett ráépülő programként idén már az állattenyésztés 
is szerepel. 

-  Milyen állatok tartásáról van szó?
- Körülbelül 60-80 tyúk, két anyakoca és négy kecske nevelé-

se és gondozása szerepel a terveink között. Az állattenyésztés 
mértéke nem fogja meghaladni a háztáji méretet. Nem szán-
dékunk ezt bővíteni, leginkább a bemutató és oktató  jellegére 
helyezzük a hangsúlyt.  

- Köszönöm, további jó munkát kívánok!
Balatoni Réka 

100 éves a Védőnői Szolgálat

 Július 12-én ünnepelték Polgáron a Védőnői Szolgálat meg-
alakulásának 100 éves évfordulóját. A rendezvényt Tóth József 
polgármester nyitotta meg. Beszédében megható szavakkal kö-
szöntötte a nyugalmazott és jelenleg is dolgozó polgári védő-
nőket, tiszteletét fejezte ki feléjük a lakosság, a családok, a nők 
és a gyermekek érdekében kifejtett áldozatos munkájuk miatt.
Megköszönte azt a kimagasló és sokszor áldozatokkal teli szak-
mai munkát, amely számos család életébe hozott segítséget és 
megoldást a gondokra.

 A védőnői szolgálat elmúlt 100 évét, jelenét és jövőjét, 
Orbánné Lakatos Judit, megyei vezető védőnő színvonalas elő-
adásából ismerhették meg az érdeklődők. Előadását Dr. Tauffer 
Vilmos örök érvényű mondatával kezdte: „Ilyen munkára csak 
melegszívű nő való, ki értékes lelki tulajdonságaihoz még hoz-
zátanulja mindazt, amit a szakmájához tudnia szükséges”. 

 Az ünnepségen munkájuk elismeréseként, emléklapot és vi-
rágcsokrot vehettek át a városból és a közeli településekről érke-
ző védőnők. A családias rendezvényt oldott hangulatú, kellemes 
beszélgetés és állófogadás zárta.

 Az évforduló alkalmából, Polgár Város Önkormányzatának 
Védőnői Szolgálata, „Múltunk és jelenünk” címmel a védőnői 
szolgálat munkájáról készített kiállítást, melynek értékes tár-
gyai és dokumentumai,  egész júniusban megtekinthetőek vol-
tak az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtárban.

Balatoni Réka

Nyilvános WC
A nyilvános illemhely átadása óta, visszatérő problémák-

kal szembesül a város vezetése. A nem rendeltetésszerű 
használat okozta károk miatt, az illemhely  nem tudja meg-
felelően ellátni feladatát. 

Vannak olyan személyek, akik rendszerint alvásra és ita-
lozásra használják, elrontják a zárakat, s ennek következmé-
nyeként már többen hosszú időre bent ragadtak, lekésve a 
buszukat.  Továbbá bent dohányoznak, esznek, alkoholt fo-
gyasztanak, a szemetüket pedig szétdobálják. 

Kétségtelen, hogy ezt az állapotot meg kell szüntetni. A vá-
ros vezetése keresi a legjobb megoldást.

Balatoni Réka

Új telephelyen

Ilyen volt

Ilyen lett
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40 éve a köz szolgálatában

Dr.Váliné Antal Mária címzetes főjegyző asz-
szony tizenöt éve látja el városunkban a jegyzői 
feladatokat. A város lakói láthatják őt minden hó-
napban a testületi ülések felvételein és  különböző 
rendezvényeken, mindig elegánsan, jókedvűen. 
Közvetlen kapcsolatba csak kevesen kerülnek 
vele, ezért a közszolgálatban eltöltött 40 éves jubi-
leuma alkalmából készítettem egy interjút jegyző 
asszonnyal, hogy mindenki jobban megismerje.
- Jegyző Asszony 1956-ban született és 

Baktalórántházán nőtt fel. Hogyan kezdődött a 
pályafutása a közigazgatásban?

- 1975. július elsején helyezkedtem el ott, ahol 
a középiskolai nyári szakmai gyakorlatokat 
töltöttem. Az akkori Baktalórántházi Nagy-
községi Közös Tanács szakigazgatási szervénél 
ismerkedtem meg a tanácsrendszer működé-
sével, a hivatali apparátus feladatával. A köz-
gazdasági szakközépiskola elvégzése után több 
lehetőségem volt, de a gyakorlatok miatt már 
a közigazgatás állt hozzám közel, ezért  állam-
háztartási ügyintézői képesítéssel helyezked-
tem el a tanácsházán. Pénzügyesként kezdtem, 
majd az évek során szinte minden munka-
körbe betekintést nyertem, voltam adóügyi-, 
és költségvetési előadó is. Míg gyesen voltam, 
elvégeztem az Államigazgatási Főiskolát, majd  
titkársági előadóként tértem vissza a munka 
világába. A gyámügyi osztályon is sokat he-
lyettesítettem és 1976-tól anyakönyvvezetői 
feladatokat is elláttam. 

- Meddig tartott ez a periódus? 
- 1988 nyaráig dolgoztam Baktalórántházán, 

majd pályáztam a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Tanács Szervezési és Jogi Osztályára, 
ahol a tanácsok működésének törvényességi 
ellenőrzését láttam el, tizenhárom éven keresz-
tül. Időközben ugyan Közigazgatási Hivatalra 
és Törvényességi Főosztályra változott neve, 
de a munkaköröm ugyanaz maradt. Szakmai-
lag nagyon jó, és hasznos volt számomra, hogy 
a rendszerváltás ideje alatt ebben a munka-
körben dolgoztam a Megyeházán. Huszonöt 

önkormányzat tartozott hozzám, így volt lehe-
tőségen megismerni az önkormányzatok gond-
jait, működésbeli sajátosságait, s ez az ismeret 
később szakmai jártasságot, sok tapasztalatot 
adott. Nagyon jó érzés az ott töltött évekre visz-
szaemlékezni, egy felkészült csapatban dolgoz-
tunk  és az akkori hivatalvezetőmtől rengeteget 
tanultunk.

-  Nyíregyháza után Polgár lett a következő állo-
más. 

 A magánéletem változása hozta el a munka-
helyváltás szükségességét, így 2000-ben sike-
resen pályáztam Polgár jegyzői állására. Soha 
nem voltak olyan ambícióim, hogy jegyző le-
gyek,  hiszen tudtam, milyen sokrétű és nagy 
felelősséggel járó pozíció ez.  Huszonöt éve a 
pályán voltam, végig jártam a ranglétrát, mi-
kor úgy éreztem, megértem erre a feladatra és 
felelősségteljesen el tudom látni a munkám. 

- Sokan nincsenek tisztában azzal, milyen fel-
adatokat lát el a jegyző?

 Mióta feleannyi létszámmal működik az ön-
kormányzat hivatala (2012-ben még 50 fő dol-
gozott, mára 25 főre csökkent a hivatali dol-
gozók száma) teljesen más vertikumban kell 
kezelni a feladatellátást. Sokkal több feladatot 
láttunk el, mikor még az önkormányzathoz 
tartozott az okmányiroda, a gyám- és építési 
hivatal is. A kormányhivatalba átkerült szak-
képzett, diplomás és jogi végzettségű, szakmai 
tapasztalattal rendelkező munkaerő elvesztése 
pedig nagy veszteség volt számunkra. A lét-
számcsökkenés azóta is tart, viszont az ellátan-
dó feladatok száma ismét nő. 

 Jelenleg magamnál tartom a kiadmányozási 
jogot, tehát az érkező postát kezelem és min-
den kimenő iratot, határozat én írok alá.

 Napi szinten követem a jogszabályváltozáso-
kat és felügyelem, hogy a hivatalban történő 
munkavégzés ennek megfelelően történjen. 
Megnyugvással mondhatom, hogy hatósági 
ügyben bíróságon még nem voltunk mióta itt 
vagyok. Munkaügyi vitánk már volt, de a Kú-
rián megnyertük a pert, tehát sem jogi-, sem 
anyagi hátrány nem érte sem a volt munkatár-
sat, sem a hivatalt.

 Rengeteg időbe és munkába kerül a képviselő-
testület és a bizottságok működtetése. A testületi 
ülések minden hónap utolsó csütörtöki napján 
kerülnek megtartásra, az előtte lévő napokon pe-
dig a bizottságok üléseznek és alakítják ki állás-
pontjaikat. A testületi ülések után végrahajtjuk a 
meghozott döntéseket, közben pedig már készít-
jük elő a következő ülést. A júniusi ülésen például 
tizenkilenc napirendi pontot tárgyalt a testület, 
amelyben kilenc rendeletmódosítás is szerepelt. 
A rendelet felülvizsgálatok nagy része abból ered, 
hogy folyamatosan változnak a jogszabályok és a 
jogszabályok értelmezései is, ezeknek a követését 
pedig végig kell vinni az önkormányzati rende-
leteken ahhoz, hogy ne tartalmazzanak jogsza-
bálysértő döntést. 

- Hogyan telik egy munkahét?
- A munkavégzésünkben kialakult egy heti és havi 

rendszer. Hétfőn délelőtt vezetői értekezlettel 
kezdjük a hetet, abból aztán adódnak a feladatok 
és be is telik a naptár. A hónap utolsó hetében a 
bizottsági és testületi üléseké a főszerep.

-  Negyven év a köz szolgálatában hosszú idő, elhi-
vatottság kell hozzá.

-  Szeretem a munkám és el sem tudom azt kép-
zelni, hogy ne a közigazgatásban dolgozzak. 
Még ennyi év után sem érzek kiégést és a sike-
res probléma megoldások újabb erőt adnak.

-  Milyen szépségei vannak a jegyzői munkának?
- Szeretem a kihívásokat és örömmel tölt el, mi-

kor sikerül megoldani egy problémát. Ha meg-
jelenik egy új jogszabály,  már látom az azzal 
járó feladatokat, majd megbeszélem az érintet-
tekkel. Jó példa erre a nyári gyermekétkeztetés 
ügye, ahol sikerült megoldanunk, hogy minél 
több gyermek részt tudjon venni benne. Egyre 
kevesebb pénzből kell eredményeket elérnünk, 
ami nem könnyű feladat. Szép feladatok voltak 
azok is, mikor egy időben rendszeres szereplője 
voltam az Orient Press Rádiónak, és az Önkor-
mányzati Kerekasztal műsort vezettem éveken 
keresztül, valamint rendszeresen jelentek meg 
cikkeim a Jegyző és Közigazgatás nevű újság-
ban. A választások törvényes lebonyolítása is 
kiemelkedő dolog számomra, hisz közel száz fő 
munkáját kell tudni  előkészíteni, koordinálni. 

-  Milyen nehézségek adódnak a mindennapi 
munka során?

-  Az önkormányzat dolgozóinak szakmai fel-
készültsége  kiváló, a napi munkát ez gördülé-
kennyé teszi, ami nagyon fontos, hiszen egyre 
kevesebben látják el a feladatokat. Negatívum, 
hogy egyre kevesebben vagyunk, de mindig 
jön új feladat, amit el kell látnunk. Sajnálatos, 
hogy hét éve nem emelkedtek a köztisztviselői 
bérek, így nem tudom úgy elismeri a dolgozók 
teljesítményét, ahogyan szeretném.  

- A városháza földszintjének bal szárnya másfél 
éve üresen áll. Lehet-e tudni, mikor fog beköl-
tözni a Kormányhivatal?

- Megtörtént a hivatalos munkaterület átadás, 
és hamarosan megkezdi az átalakítást a kivi-
telező. Augusztus közepére kell elkészülnie a 
munkával. Mivel a jobb szárnyból is kellett iro-
dákat átadnunk, a hivatal hatósági osztályának 
elhelyezésén változtatnunk kellett. A közmun-
kával foglalkozó iroda átköltözött a volt építési 
iroda helyére, az anyakönyvi iroda pedig a  a 
folyosó utolsó irodájába.

- Visszatérve egy kicsit a magánéletre, jó Polgá-
ron lakni, hiányzik valami a nyírségből?

-  A szabolcsi ismerőseim rendszerint felteszik 
nekem ezt a kérdést. Mindenem meg van itt, 
ami ahhoz szükséges, hogy jól érezzem ma-
gam. A férjemmel ideköltözésünkkor építkez-
tünk, mert hosszútávra terveztünk. Jó utcát 
választottunk, szeretünk ott lakni. A munkám 
nagyon fontos számomra és örülök neki, hogy 
jó munkahelyi légkörben, jó képviselő-testület-
tel, kíválóan felkészült polgármesterrel és ilyen 
kollektívával dolgozhatok. Szerencsére nincs 
messze Nyíregyháza, ott lakik a fiam, akit ha-
vonta legalább egyszer meglátogatok és ha hon-
vágyam van, hazamegyek Baktalórántházára 
is a testvéreimhez.

- Köszönöm az interjút, gratulálok a jubileum-
hoz és további jó munkát kívánok!

Balatoni Réka
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Az Ady Endre Művelődési 
Központ nyitvatartási ideje 

A nyári nyitva tartás 2015 július 
1-től augusztus 31-ig az alábbiak 

szerint változik: 

Hétfő: 08:00-18:00 
Kedd: 08:00-21:00 
Szerda 08:00-18:00 

Csütörtök: 08:00-19:00
Péntek: 08:00-18:00 

Szombat: 09:00-12:00

A Városi Könyvtár nyitva tartása 
változatlan

Hétfő: zárva 
Kedd -szerda -péntek: 9:00-17:00 

Csütörtök: 9:00-18:00
Szombat: 9:00-12:00

Városi Gyermeknap 

Május 19-én egy fergeteges estét tölt-
hettek az érdeklődők az Ady Endre Mű-
velődési Központ színháztermében, ahol 
a Művelődési Központ Majorette csoport-
jainak évzáró gáláját tekinthették meg. 

A 2014-ben alakult csapat létszáma 
folyamatosan gyarapszik. Mára már 3 
csoportban táncolnak, gyermek kezdő, 
gyermek haladó és felnőtt csoportban. A 
csoportok vezetője Török Judit okleveles 
majorette oktató.  

Vendég tánccsoportok is színesítették 
a gálát, közreműködött a Pro-Urbe díjas 
Tisza Dráma és Táncszínház színvonalas 
és látványos táncokkal. A csoport veze-
tője Radics Zoltánné drámapedagógus, 
a táncokat betanítja és koreografálja 
Horváth Renátó táncos. Másik vendég 
csoport a Tiszaújvárosi FITT-Dance Hip-
Hop csapat, break, illetve több stílusban 
utcai tánc, hip-hop táncos csoport. A csa-
pat vezetője Bócsi Attila táncos. Az idén 
alakult tánccsoport számos fellépésen 
van túl. 

Mindhárom csapatnak gratulálunk és 
további sikereket kívánunk!

Ady Endre Művelődési Központ

Könyvbarátok
 A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 36. al-

kalommal hirdette meg a „BARÁTUNK A 
KÖNYV” megyei olvasónapló pályázatát, ami-
re egy alsós és két felsős csapattal készültünk. 
A megadott irodalomhoz tartozó feladatok egy 
részét a gyerekek önállóan teljesítették a szülők 
ösztönzése és támogatása mellett, de igazán 
emlékezetessé a közös olvasás, gondolkodás, 
alkotás tette a könyvtári környezetben. A ko-
moly munka mellett mindig jelen volt a humor, 
a játék és a szórakozás is. A szorgalmas, kitar-
tó munka eredményeként 2015. június 6-án 
mindhárom csapat részt vehetett a Hajdú-Bi-
har Megyei Önkormányzat Árpád termében 
megrendezett ünnepélyes eredményhirdetésen 
Debrecenben. A több, mint 130 db beérkezett 
pályázatból, összesen 35 alsós-, és 35 felsős csa-
pat munkáját jutalmazták. A „Könyvboszik” 
(Gyüge Vanda, Kondás Tímea, Molnár Pet-
ra 5.c) 9. helyezést értek el, a „Könyvmanók” 
(Asztalos Barbara, Balogh Gusztáv, Mecsei 
Sára, Uzonyi Viktória 3.a) a 24. helyen végez-
tek, az „Olvasó Bözsinénik” pedig (Gólya Ist-
ván, Papp Zsombor, Szarka András 6.a) a Leg-
kreatívabb csapat különdíját kapták meg.

Csapat szemmel:
„Ketten immár második alkalommal vagyunk 

itt, viszont egy új csapattagot is köszönthettünk. 
Az olvasónapló készítése közben vegyes érzel-
mek öntöttek el minket, de főleg arra koncent-
ráltunk, hogy jól érezzük magunkat. Rengeteg 
munkánk volt benne, és az lett az eredménye, 
hogy minket választottak a LEGKREATÍVABB 
CSAPAT-nak. Egy remek élménnyel lettünk 
gazdagabbak.” (Olvasó Bözsinénik)

„Az olvasónapló készítése közben nagyon jól 
éreztük magunkat, sokat nevettünk. Sok jó fel-
adat volt benne, mint például a blogírás, vagy a 
keresztrejtvény megfejtése. Egy plakátot is kel-
lett készíteni, ami véleményünk szerint nagyon 
jól sikerült. Az eredményhirdetésen örömmel 
vettük át a 9. helyezésért járó jutalomkönyve-
ket, amiket az úton hazafelé osztottunk szét.” 
(Könyvboszik)

„Nagyon jól éreztük magunkat mert so-
kat nevettünk, élveztük a tanulást, és köz-
ben azt is megtanultuk, hogy a könyv a 
barátunk.”(Könyvmanók)

Gratulálok a gyerekeknek a szorgalmukért és 
a jó eredményekért!

  Ferenczné Fajta Mária
   könyvtáros

Május utolsó vasárnapján a hideg 
idő ellenére sok ünnepelni vágyó gye-
rek gyűlt össze a főtéren és a Műve-
lődési Központban. Gazdag program 
várta őket, hiszen ez a nap csakis 
róluk és értük szólt. Mesefilm vetí-
tés, kézműves játszóház, a Helikoffer 
együttes koncertje, kerékpáros ügyes-
ségi verseny (A Polgári Polgárőr Egye-
sület segítségével) színesítette a napot. 
A gyerekek és az őket kísérő szülők, 
nagyszülők is nagyon jól érezték ma-
gukat.

Ady Endre Művelődési Központ

„Sok kis ember, sok kis helyen, miköz-
ben sok kis dolgot megtesz, megváltoz-
tathatja a világ arcát.”

Ezzel a gondolattal és a foltvarrás tör-
ténetének ismertetésével nyitotta meg 
Radics Zoltánné intézményvezető a kiál-
lítást.

Május 29-től június 10-ig csodálhatták 
meg a látogatók a Polgári Foltvarró Kör 
legújabb összegyűjtött anyagait már so-
kadszor, hiszen 15 éve alakult a csoport, 
Bacsa Gyuláné Julcsi vezetésével, aki ma 
is összetartja az alkotó közösséget. Min-
dig megújulva szebbnél szebb munkáju-
kat mutatják be kiállításokon, nem csak 
Polgáron, hanem más településeken is. 
Csodálatra méltó az a precíz kidolgozás, 
ami az apró kis díszeket, a párnákat, tás-
kákat, ágytakarókat nézve látunk. Sok- 
sok eltöltött óra, szabással, varrással, öl-
tések millióival. 

A csoport tagjai rendszeresen közre-
működnek rendezvényeink játszóházi 
foglalkozásain, ahol tudásukat átadva se-
gítenek a gyerekeknek, felnőtteknek meg-
alkotni egy- egy díszt, ajándékot.

Köszönjük hogy láthattuk ezeket a gyö-
nyörű alkotásokat, várjuk a következő ki-
állítást. Gratulálunk és további sikereket 
kívánunk!

Ady Endre Művelődési Központ

Tánc Paletta

Foltvarró kiállítás
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Suli Hírek

A kirándulások hónapja
Június eleji programjaink többnyire a szabadban zajlottak. A hetedik és hatodik év-

folyam is kalandparkot célzott meg kirándulási helyszínként, Tiszalökön és Tiszafü-
reden.  

Június 5-én a Polgári Strandfürdő területén sport napot tartottunk, ahol a nagy me-
legben sorversenyeken, ügyességi játékokban mérték össze diákjaink erőnlétüket. Az 
ötödik és hatodik évfolyamosok úszóleckéket is kaptak.

A Tedej Zrt. jóvoltából tanulóink idén is ellátogathattak a gyümölcsös kertbe, ahol 
kedvükre kóstolhatták a cseresznyét.

Június 13-án elbúcsúztattuk végzős diákjainkat. 
A ballagási ünnepségen elismeréseket vehettek át a ballagó nyolcadikosok.  
Polgármesteri elismerésben részesült: Csohány László 8.c, Illés Andrea 8.c, 

Jakab Klaudia 8.b, Teslér Milán 8.c.
Iskolai elismeréseket kaptak versenyekért, kulturális, és közösségi 

tevékenységekért:Bodnár András 8.b, Szabó Erzsébet 8.b, Mecsei Máté 8.c, 
Nagy Dániel 8.c, Tóth Vanessza 8.c osztályos tanulók.

8. b osztály
 Osztályfőnök: Schattmann Ádámné

Balogh Rajmund
Balogh Richárd

Bari Bettina
Bodnár András

Budai Vivien
Dévald Péter Dávid

Horváth Lili
Humicskó Eszter

Illés Gergő Richárd
Jakab Klaudia
Kertész Dávid

Kiss Gitta
Pásztor Nikoletta
Pintér Alex József

Porkoláb Inez
Radics Csaba

Rézmüves Delila Cintia
Rézmüves László
Rézmüves Mária

Sipos Natasa
Szabó Erzsébet 

Tar Fanni
Tóth Anikó
Tóth Erik

Vadász Dóra

8.c osztály
 Osztályfőnök: Deák Ferencné

Bártfai Anna 
Csohány László
Dévald László
Holló Karola
Illés Andrea

Illés Krisztián
Kovács Dávid

Kovács Gergely
Lukács Vivien
Mecsei Máté

Molnár Márk István
Molnár Tünde
Nagy Dániel
Nótári József
Őry Elizabet

Páva Annamária
Rácz Márkó
Rente Evelin

Rézműves Kitti
Sallai László

Sass Péter
Seres Renátó

Sipos Csilla Viktória
Szekerán Gréta

Teslér Milán
Tóth Vanessza

Tanévzáró ünnepség
Június 19-én az eső áztatta tanévzárón hivatalosan is véget ért a diákok számára a 2014/2015-

ös tanév. A tanévzáró ünnepségen nevelőtestületi dicséretben részesültek négy éven át teljesített 
kitűnő eredményükért:

Horváth Bálint 4.a, Pálnok Orsolya 4.a, Kovács Dániel 4.a, Vámosi Tibor Flórián 4.a, Nagy 
Mihály Ferenc 4.b Zajácz Zoltán 4.b osztályos tanulók.

Kitűnő tanulmányi eredményükért nevelőtestületi dicséretet kaptak: Birkás Alexa 1.a, 
Petrik Kiara 1.a, Csohán Éva 1.a, Tóth Edina Szilvia 1.a, Kalóz Fanni 1.a, Vámosi Regő László 
1.a, Nagy-Károlyi Médea 1.b, Tanyi Karina Vivien 1.b, Orgován Dávid 1.b, Tóth Lara 1.b, Csuhai 
Zoltán 1.c,  Matócsi Bendegúz 1.c, Horváth Zsombor 1.c, Nagy Tímea Zsófia 1.c, Lukács Lujza 
1.c, Rézműves Jázmin 1.c, Magera Laura 1.c, Török Márton 1.c, Kiss Attila 2.a, Teslér Emőke 2.b, 
Veszprémi Bence Zoltán 2.b, Papp Bettina 2.b,Lukács Gerda 2.b, Bicskó Sára Eszter 2.c,Gulyás 
Márk 2.c, Nagy Liliána 2.c, Szilvási Luca 2.c, Vincze Dávid 2.c, Asztalos Barbara 3.a, Balogh Han-
na 3.a, Mecsei Sára 3.a, Mézes Lizandra 3.a, Pákh Lívia 3.a, Pöstényi Emília 3.a, Szabó Enikő 3.a, 
Szekerán Virág 3.a, Berkes Dorina Lotti 3.b, Simon Viktória 3.b, Kovács Eszter 3.c, Birkás Martin 
4.b, Gyüge Vanda 5.c, Kondás Tímea 5.c, Molnár Petra 5.c,  Kecskés Fanni 6.d

Jeles tanulmányi eredményükért nevelőtestületi dicséretet kaptak: Kártik Fanni 5.b, 
Oszlánszki Milán 5.b, Esenczki Felícia Dorina 5.c, Gulyás Enikő 5.c, Kapus Réka 5.c, Ládi Gabri-
ella 5.c, Vitos Zsófia Judit 5.c, Papp Gergő 6.b, Kiss Zsanett 7.a, Rónaháti Anett Erzsébet 7.a

írta: Petrikné Sereg Ildikó
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Budapesti kirándulás az „Operakaland” keretében

Szép eredményeket ért el iskolánk a 2015. május 22-ei Országos Diákfilm Fesztiválon, Buda-
pesten. A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola diákjai összesen két filmmel in-
dultak a megmérettetésen, és mindkét alkotás kategóriagyőztes lett.

Császár Gergő, Túl a képernyőn című mozija a számítógépes játékok egyfajta hatástanulmá-
nya, amelyről elmondható, hogy látványossága mellett komoly üzenetet is közvetít a nézők felé. 
Érdemes megtekinteni, majd elgondolkodni a látottakon.

Répási Vendel a Lettünk hősökké és áldozatokká című kisfilm egyik fontos mellékszerepét 
játszotta. Maga a darab még 2014 őszén készült - kizárólag iskolánk tanulóinak szereplésével -, 
hogy emléket állítson 1956-os hőseink számára. Vendel - szerepének hiteles és beleélő alakításá-
val - nagyban növelte a darab értékességét.

Császár Gergő a „legjobb vizuális effektek” kategóriájában aratott győzelmet, Répási Vendel 
pedig a „legjobb férfi mellékszereplő” díját vehette át Budapesten. Ezúton is gratulálunk nekik!

 Három iskola - köztük 
a Polgári József Attila 
Gimnázium és Szak-
képző Iskola is – közel 
egymillió forintot nyert 
a Magyar Bankszövetség 
és a Pénziránytű Alapít-
vány által kiírt pénzügyi 
tudatossági pályázatán. 
 A Pénz7 programsorozat 
keretében elindított, is-
koláknak szóló pályázat 
célja a pénzügyi ismere-
tek bővítése, a pénzügyi 
tudatosság erősítése volt. 

A pályázatot két kategóriában, intézményeknek, illetve kisebb csoportoknak, osztályoknak ír-
ták ki. A European Money Week kezdeményezés célja, hogy Európa-szerte felhívja a figyel-
met a mindennapi életben gyakran felbukkanó pénzügyi kérdések tudatos kezelésére, továbbá, 
hogy konkrét útmutatásokkal hozzájáruljon a fiatalok pénzügyi kultúrájának fejlesztéséhez. 
 A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a komplex pénzügyi tudatosságra fó-
kuszáló programjának megvalósítására nyert 247 ezer forintot, melyet a pályázatot író pedagó-
gusok, Gulyásné Lovász Mária és Hágen Zsolt vettek át. A program megvalósítása a következő 
tanév feladata lesz.

Osztályfőnöki dicséretben részesültek:
Barnes Imogen, 9. A
Balogh Roxána, 9. A
Glonczi Mária, 9. A
Orosz Vivien, 9. A

Szabó Éva, 9. A
Vitos Ádám, 9. A

Zsólyomi Alexandra, 9. A
Kardos Kitti, 10. A

Kovács Szabina, 10. A
Polonkai Ágnes, 10. A

Sziklási Adrienne, 10. A
Benőcs Beáta, 10. sz
Budai Márk, 10. sz
Irhás László, 10. sz

Rézműves Roland, 10. sz
Rontó Máté, 10. sz
Jámbor Zsolt, 11. A

Kalocsai Diána, 11. A
Vigh Alexandra, 11. A

Hlavács Boglárka, 11. B
Máró Tímea, 11. B

Novák Henrietta, 11. B
Répási Márk, 11. B

Répási Vendel, 11. B

Igazgatói dicséretben részesültek:
Kiss Alexandra, 9. A

Molnár Imre, 9. A
Répási Máté, 9. A

Császár Gyémánt Gyöngy, 9. k
Szakácsi Zsolt, 9. v

Szilágyi Kristóf, 9. v
Füz Melinda, 10. A
Tunyi Mária, 10. A

Dósa Nikoletta, 10. sz
Kovács Csaba, 10. sz

Esenczki Fruzsina, 11. A
Magyari Dóra, 11. A
Petrik Noémi, 11. A
Sass Fruzsina, 11. A

Szakácsi Katalin, 11. A
Mester Emese, 11. B

Székely Mátyás, 11. B
Dombi Andrea, 11. k

Magyar Genovéva, 11. k
Makula Márk, 11. k
Haklik Kitti, 11. v
Mekes Erika, 11. v

A kitüntetésben részesített szülők:
Esenczkiné Lukács Ilona

Gyetvainé Szabad Dóra Klára
Kovácsné Garamvölgyi Ágnes

Juhászné Lingvai Adrienne
Nagyné Turóczi Brigitta

Polonkai Attiláné
Szakácsi Csabáné

Tóth Erika
Tunyiné Takács Mária

A kitüntetésben részesített pedagógusok:
Bálintné Dovák Andrea

Balyi Jánosné
Gulyás Éva

Gulyásné Lovász Mária
Kóródi Éva

Tóthné Pogácsás Ilona

Május 12-én Budapestre utaz-
tunk, mert az Operakaland neveze-
tű kezdeményezés keretében néhány 
diák számára lehetőség adódott egy 
daljáték, a Szöktetés a szerájból 
című alkotás megtekintésére.

Az előadás 11 órakor kezdődött 
az Erkel Színházban. Maga a darab 
roppant érdekes volt és hangulata 
gyorsan elnyerte a tetszésünket. A 
mestermű után utunkat a Dohány 
utcai zsinagóga felé vettük. Ott két 

bájos női idegenvezető megismertette velünk a zsidó vallást és annak szokásait. A zsinagógát 
belülről is megszemléltük, s csodáltuk különleges díszítettségét. A zsinagóga udvarán meg-
néztük a Hősök kertjét is, ez a holokauszt budapesti áldozataira hívja fel a látogatók figyelmét. 
Mielőtt azonban elhagytuk volna a zsinagóga területét, a fémből készült emlékfánál is tiszte-
letünket tettük. Utolsó állomásunk a Rumbach utcai zsinagóga volt, amely éppen felújításra 
vár, ám azt megállapíthattuk, hogy sok tekintetben eltérő stílusú épület, mint az előzőekben 
meglátogatott.

Ezen hosszú és szórakoztató kirándulásunk után vonatra szálltunk és hazaindultunk, de 
még sokáig emlékezni fogunk erre a remek napra.

Galuska Béla, 10. A

Két elnyert díj az Országos Diákfilm Fesztiválon

Sikeres Pénz7 pályázat

Élet a gimnáziumban írta: Kerényi György
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Szünetébresztő Party
 Sokak számára vált szép emlékké a JAGSZI régi-új kezde-

ményezése, a Szünetébresztő Party. Ezen a néven és ebben a 
formájában ez volt az első ilyen jellegű rendezvényünk, de a 
régmúltban hagyomány volt a hasonló, tanév végi progra-
mok megszervezése.

 Célunk az volt, hogy a hamarosan véget érő tanítási év 
során kiemelkedően teljesítő tanulóinkat, valamint azokat a 
szülőket, akik sokat segítettek iskolai életünkben, egy rend-
hagyó, különleges rendezvényen üdvözölhessük; diákjaink 
számára jutalomként, a szülők számára köszönetként. A 
pedagógusnap közelsége alkalmat adott arra is, hogy okle-
velet nyújtsunk át több tanárunk számára az éves munka 
elismeréseként. Programunkra meghívtuk a polgári és Pol-
gár környéki nyolcadikosokat is, akik számára lehetőséget 
kívántunk biztosítani arra, hogy személyesen is megtapasz-
talhassák, milyen a gimnáziumi, középiskolai élet, miként 
zajlik nálunk egy-egy iskolai rendezvény. Nagyon örültünk 
annak, hogy sok nyolcadikos élt a lehetőséggel és szüleikkel 
együtt részt vettek rendezvényünkön.

 A Szünetébresztő Party igazi közösségi rendezvény volt. 
Ünnepélyes keretek között zajlott az elismerések átadása, ám 
később a könnyed humor, a szép versek, a lendületes táncbe-
mutatók és a zene uralták a rendezvényt. A műsorelemek kö-
zött rövid beszédek hangzottak el intézményünk iskolai életé-
ről, eredményeiről, a hozzá kapcsolódó emlékekről. Felszólalt 
egy szülő, Suhajda Sándorné, aki arról beszélt a közönségnek, 
hogy miért a Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző 
Iskolát választották egykor gyermeke számára. Vámosi Máté, 
intézményünk jelenlegi tanulója, valamint Bartha Boglárka és 
Lajtos Jennifer, akik a tavalyi évben érettségiztek a JAGSZI-
ban, gazdag iskolai és közösségi életünket emelték ki felszóla-
lásukban. Olajos István, a Miskolci Egyetem docense ugyan-
csak intézményünk tanulója volt egykor. Beszédében számba 
vette azokat az értékeket, azokat a tapasztalatokat, amelyek 
iskolánkból magas szintre segíthetik a feladataikat komolyan 
vevő diákokat.

 A fellépések sorát az országosan ismert humorista, Aranyo-
si Péter nyitotta meg, aki - az alkalomhoz illően - vidám isko-
lai történetekkel nevettette meg a közönséget. Több darabból 
álló repertoárral érkezett rendezvényünkre a Tisza Dráma- és 
Táncszínház. Tagjai táncokkal és versekkel tisztelegtek azon 
kulturális értékek előtt, melyeknek iskolánk is letéteményese. 
Az előadások sorát az 5 mérföld nevű zenekar zárta könnyed, 
kellemes dallamokkal szórakoztatva vendégeinket.

 Bízunk benne, hogy jövőre hasonlóan sikeres Szünetébresz-
tő Partyval zárhatjuk a tanítási évet.

Köszönjük a közreműködését Aranyosi Péternek, a Tisza 
Dráma- és Táncszínház fellépőinek - Bártfai Enikőnek, Hor-
váth Renátónak, Kovács Viktóriának, Pöstényi Reginának, 
Radics Viviennek, Szakácsi Mónikának, Tóth Enikőnek és 
Tóth Evelinnek -, az 5 mérföld tagjainak - Császár Gergőnek, 
Császár Kristófnak, Ládi Kristófnak és Sepsi Georginának, 
valamint az iskolánkról szóló beszédek előadóinak, Bartha 
Boglárkának, Lajtos Jennifernek, Olajos Istvánnak, Suhajda 
Sándornénak és Vámosi Máténak! Köszönjük az A&V Kom 
Rendezvényszervező és Szolgáltató Bt. közreműködését!

Gratulálunk a kitüntetett diákoknak, szülőknek és pedagó-
gusoknak!

A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola érett-
ségire épülő szakképzéseket hirdet a 2015/16-os tanévre.

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ (OKJ 54 345 01)
INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA (OKJ 54 481 04)

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. AUGUSZTUS 3.

A logisztikai ügyintéző szak
A logisztikai ügyintéző kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfe-

lekkel. Döntéselőkésztéssel segíti a menedzsmentet, kommuni-
kációs, marketing- és PR-tevékenységet végez. Irodatechnikai és 
multimédiás eszközöket kezel. Közreműködik a rendelések, be-
szerzések, értékesítések (termék, szolgáltatás) lebonyolításában. 
Irodai, ügyviteli adminisztrációt végez. Reklamációs eseteket ke-
zel. Nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügy-
intézői tevékenységet folytat. Nemzetközi szállítással kapcsolatos 
kiegészítő tevékenységet folytat.

Betölthető munkakörök: logisztikai ügyintéző, anyagbeszerző, 
áruterítő, veszélyesáru-ügyintéző.

Képzési idő: érettségi után 2 év, szakmai érettségi után 1 év.
Miért érdemes? Azért, mert a logisztikai ügyintézők keresett 

szakemberek. Azért, mert a versenyszférában jó keresethez és kar-
rierlehetőségekhez juthatsz. Azért, mert változatos, érdekes mun-
kát folytathatsz, miután megszerezted nálunk végzettségedet.

Az informatikai rendszergazda szak
 Az informatikai rendszergazda képzés magába foglalja a hálózat-

telepítő és -üzemeltető ismereteket, a biztonságtechnikát, valamint 
a webmesteri tananyagot, ennek eredményeként a képzésekből 
olyan, a szakmájukban magas fokon jártas hálózati szakemberek 
kerülnek ki, akik a legmodernebb hálózati eszközöket is ismerik, és 
azokat gyakorlatban tudják konfigurálni. Ajánljuk a képzést mind-
azoknak, akik magas szintű elméleti és gyakorlati tudást akarnak 
szerezni a számítógépes hálózatokkal kapcsolatban és rendszer-
gazdaként szeretnének majd dolgozni kis- és középvállalatoknál.

 Az informatikai rendszergazda számítógépet kezel, szoftvere-
ket használ. Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez. 
Projektet tervez és értékel. Üzemelteti a külső és belső hálózatot. 
LAN-, WAN-hálózatokat üzemeltet és felügyel. VoIP-rendszereket 
üzemeltet, és telefonközpontot felügyel. VPN-t (Virtuális Magán-
hálózatot) hoz létre. Számítógépes rendszerek szoftveres telepítését 
végzi. Webes szolgáltatások folyamatos monitorozását végzi, vé-
gezteti. Közreműködik tervezési, fejlesztési feladatokban.

Betölthető munkakörök: informatikai rendszergazda, IT-
biztonságtechnikus, hálózatüzemeltető, webmester, számítógép-te-
lepítő, számítógép-szerelő, informatikai és kommunikációs rendsze-
rek felhasználóit támogató technikus, szoftvertelepítő, -üzemeltető.

Képzési idő: érettségi után 2 év, szakmai érettségi után 1 év.
Miért érdemes? Azért, mert az informatikai rendszergazdák ke-

resett szakemberek. Azért, mert a versenyszférában jó keresethez 
és karrierlehetőségekhez juthatsz. Azért, mert modern, hosszútá-
von alkalmazható ismeretekhez juthatsz, amelyekkel biztosíthatod 
saját jövődet.

JELENTKEZZ AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK EGYIKÉN!
SZEMÉLYESEN: POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS 
SZAKKÉPZŐ ISKOLA, 4090 POLGÁR, KISS ERNŐ UTCA 10.

POSTAI ÚTON A WWW.JAGSZI.SULINET.HU OLDALRÓL 
LETÖLTÖTT JELENTKEZÉSI LAP BEKÜLDÉSÉVEL.

ÉRDEKLŐDÉSI LEHETŐSÉGEK: 52/391-544, 
JAGSZI@JAGSZI.SULINET.HU

ÉRETTSÉGI UTÁN IS A JAGSZI-BAN!
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Egy polgári műhely kimagasló munkájától volt 
hangos az országos sajtó az elmúlt hetekben. A vá-
rosban ugyan nincs olyan ember, aki ne ismerné 
Béke Antalt és szenvedélyét, az alábbi cikk olva-
sása közben még közelebb kerülhetünk Tóni vilá-
gához. Az elért sikerekhez gratulálunk és sikeres 
folytatást kívánunk!

“A brandenburgi Bad Belzig városában tartott 
IV. Nemzetközi Ikarus Találkozó első díját kapta 
meg a Légiközlekedési Kulturális Központ (LKK) 
Malév-színekbe öltöztetett Ikarus 250 luxusbu-
sza, melynek teljes körű restaurálása az LKK és a 
Classic Truck&Bus műhelyének közös projektje-
ként készült el.

Béke Antalt, a maléves Ikarus restaurálását vég-
ző műhely ügyvezetőjét és Polgáron működő csa-
patát több további munkára is felkérték. Az Ikarus 
250 az Ikarus 200-as típuscsalád legelső autóbusza 
volt, 1967-től 1996-ig gyártották. Nemzetközi ki-
állításokon mindig nagy elismerésnek örvendtek. 
A fődíjjal elismert autóbusz a Liszt Ferenc Nem-
zetközi Repülőtéren állt munkába: az Aeroparkból 
induló, rendkívül népszerű repülőtér-látogatások 
nagy részét ez a jármű teljesíti.

Láttak már műgyűjtőt? Aki úgy tapogatja át a 
szobrot, mintha vakként tapasztalná? Autógyűj-
tőt, aki garázsában sorba rendezi az autógyártás 
kezdeteinek csillagait? De hogy miért gyűjt valaki 
buszokat? Nos, erre már nehezebben találtuk a vá-
lasz, de tény, hogy nehéz elszakadni egy felújított 
Ikarus 66-os közeléből.

Így érzi ezt a polgári Béke Antal is, akinek ezt 
az érzést „súlyosbítandó” az édesapja buszos volt, 
így gyerekként minden nyári napját egy Ikaruson 
tölthette. Ezzel kicsit közelebb kerültünk buszimá-
datához, amellyel komoly nemzetközi sikerre és 
ismertségre tett szert.

– Lakatos szakmát tanultam, öt évig a Volán-
nál sofőrködtem, majd fuvarozó céget alapítottam. 
Volt több régi buszom, ezeket elkezdtem felújíta-
ni, emellett persze személyautókban is „utaztam”. 
Munkáimat a közösségi oldalon dokumentáltam, 
kapcsolatba kerültem Ikarus-kedvelő oldalakkal 
és emberekkel, amikor egy német gyűjtő hite és bi-
zalma által megérkezett hozzánk egy felújítandó 
Ikarus – meséli Béke Anti, aki a következő percek-
ben már a kaput figyeli, ugyanis először motorosok 
gördülnek be hozzá, majd érkezik egy 1967-es Volvo 
és annak büszke tulajdonosa. Az új szerzeményt 
körbejárják, megtapogatják, hallgatják a motor 
zenéjét, s persze alá is kell nézni… Kicsit elmehábo-
rodottak vagyunk! – kommentálják a történteket, 

majd a Volvótól búcsút véve KGST-korabeli jármű-
torzókat kerülgetünk az udvaron. Mindegyiknek 
története, szíve-lelke van, s amint lesz lyukas idő, 
kedv és elhatározás, ezek is szebb napokat láthat-
nak – halljuk.

Tóni, ahogy mindenki nevezi, tízfős legénység-
gel viszi a műhelyt; s úgy, ahogy magát az Ikarust, a 
fiúkat is nagyon dicséri. Megtudjuk, hogy egyikük 
fejből szereli a busz villamosságát, meg azt is, hogy 
egyáltalán nem mindegy, a csavart hogyan csavar-
juk be. „Hála” a kókler cégeknek, várakozik most 
is egy rendetlenül felújított busz a telephelyen. De 
a napokban érkezett a magyar járműgyártás egyik 
legszebb gyöngyszeme, az 1965-ben gyártott Ika-
rus 55.

Négy éve lakták be az egykori csirketelepet, 
amelyről 2300 kilométeres útjára indult az omi-
nózus felújított maléves Ikarus, és a másik, amit 
a német gyűjtő várt. Nem titok, hogy a külföldi 
megrendelések mentik meg a fuvarozó céget, s 
az, hogy állandó, előre lekötött munkájuk is van. 
Így találkozik hát a buszok imádata a kényszerrel, 
hiszen ha nincs a kreatív megbízatás, nincs az a fu-
varmennyiség, ami eltartaná a műhelyt.

– A felújítás azt jelenti, hogy olyan lesz a gép, 
mint ahogyan a gyárból kijött. Először megpróbál-
juk üzemképessé tenni, a próbaúton hibafeltárást 
végzünk, majd szétbontjuk, s megállapítjuk, mit 
kell pótolni, újragyártani. A vázat szemcseszóróval, 
kvarchomokkal tisztítjuk le. Az utóbbi időben nincs 
már beszerezhetetlen alkatrész, szinte semmi nem 
jelent akadályt, például az első lámpák is egyeznek 
a mai Ikaruséval. A régi irányjelzőt és egyebeket 
börzéken és padlásokról szerezzük be, az ülés vázát 
mi hajlítjuk, a fa részét asztalos, majd a kárpitos öl-
tözteti fel – sorolja, s ezeket a munkafázisokat meg 
is nézhetjük, ugyanis egy olyan busz áll a műhely-
ben, amely már a megszépülés útjára lépett, június 
végére műszakija lesz.

S hogy mennyit képes áldozni egy gyűjtő az öreg 
jármű feltámasztására? Az említett német úriem-
bernek több felső kategóriás luxus személygépkocsi 
árába került. Viszont az, ahogyan reagált, amikor 
meglátta felújított szerzeményét, s elárulta, hogy 
minden álmát és elképzelését felülmúlta,Tóninak 
újabb adrenalinbomba volt a folytatáshoz. 

Nem tett le arról az elképzeléséről sem, hogy 
haszonjármű-múzeumot hozzon létre, s augusz-
tus 29-én újra megszervezi az Ikarus-Csepel, és 
veterán járművek találkozóját VIII. alkalommal a 
polgári archeoparkban.” 

Forrás: HBN - Barak Beáta

Az őszi labdarúgó szezon megkezdése előtt 
több változás történt a Polgár VSE életében. A 
felnőtt férfi labdarúgó csapatunk az utolsó he-
lyen végzett a megyei I. osztályban, így a fiúk a 
megyei II. osztályban folytatják a versenyzést. 
Az őszi labdarúgó szezon augusztus 08-án kez-
dődik, jelenleg tartanak az átigazolások, illetve a 
jelentkezési eljárás. Ezt követően fog kialakulni 
a sorsolás, melyet majd az egyesület facebook ol-
dalán közzéteszünk.

 A felnőtt gárdánál változás történt az edző 
személyében is, ugyanis az elnökség felkérte 
Varga Gábort a feladat ellátására, aki örömmel 
vállalta, hogy edzi és irányítja sportolóinkat. Az 
U19-es korosztályú ifi csapatunknak Polonkai 
László lesz a trénere és emellett tagja marad játé-
kosként is a felnőtt korosztálynak. 

 A labdarúgók június 27-én megkezdték a 
felkészülést. A jövőben is heti két edzéssel és 
edzőmérkőzésekkel készülnek a bajnokságra. 
Az edzések látogatására továbbra is lehetősége 
van minden sportolni vágyó fiatalnak, a fog-
lalkozások időpontja felől a két edzőnél lehet 
érdeklődni.

 A felnőtt és ifi korosztály mellett továbbra is 
foglalkoztatja és versenyezteti egyesületünk az 
U14-es korosztályú sportolókat, illetve a jövő-
ben is részt veszünk a Bozsik Egyesületi Prog-
ram keretében működő fesztiválokon, az U7, 
U9, U11 és U13-as korcsoporttal. Ezen csapatok 
edzőinek személyében nem történt változás, így 
a későbbiekben is Czimer János, Dohány László 
és Szajevics Patrik tartja meg heti két alkalom-
mal a foglalkozásokat a gyerekeknek. Természe-
tesen ezekhez a korosztályokhoz is van lehető-
sége csatlakozni azoknak a gyermekeknek, akik 
szívesen kipróbálnák a labdarúgást.

 A testmozgás és a versenyekre valós felkészü-
lés érdekében egyesületünk idén is megszervezte 
a 10 és 13 éves korcsoport közötti sportolók szá-
mára a nyári foci tábort, melynek a programja a 
Polgári Strandfürdőn valósult meg. A rendezés 
keretében június 22-től. – június 26-ig, reggel 
08:00-tól – délután 16:00 óráig napi két labda-
rúgó edzéssel foglalkoztattuk az egyesületnél 
igazolással rendelkező sportolóinkat. Az edzé-
seket és a gyermekek felügyeletét Czimer János 
és Szajevics Patrik biztosította, a pihenőidőben 
pedig a kis focisták strandolással és egyéb labda, 
illetve ügyességi játékkal töltötték a napot. A tá-
borba idén 16 gyermek jelentkezett és a nem túl 
kegyes időjárás ellenére, rendkívül hasznosan és 
jó hangulatban telt el az egy hét.

 2015. augusztus 1-én kerül megrendezésre a 
Polgári 3-as foci torna. A torna keretén belül az 
idei évben a strandfoci kap majd nagyobb sze-
repet. A Polgári Strandfürdő területén a a ho-
mok pályán felnőtt férfi strandfoci mérkőzések, 
a műfüves pályán gyermekek számára fesztivál 
jellegű labdarúgó mérkőzések, illetve a kézi-
labda méretű beton pályán szintén bemutató 
jelleggel női torna kerül megszervezésre. A ren-
dezvényre szeretettel várjuk az érdeklődőket. A 
programok július hónapban részletesen elérhe-
tőek lesznek Polgár Város honlapján, plakáto-
kon,  illetve a hivatalos  Facebook oldalunkon: 
www.facebook.com/polgarvse

Nagy Anita
technikai igazgató

Az Ikarus doktor Szezonzárás

Fotó: Matey István
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Anyakönyvi Hírek

Kék hírek

Akiknek gratulálunk:

Bársony Szabina & Herbák Tamás András
Bolgár Anita & Mátray Árpád

Molnár Rita & Makó Csaba
Bálint Erika & Lakomecz Mihály

Bandorák Szabina & Hajzer Sándor

Akit köszöntünk:
 

Kocsis Milán Noel

Akiktől búcsúzunk: 

Bán Andrásné, szül: Sütő Gizella 81 éves
Lukács Jánosné, szül: Egyedi Zsuzsanna 

66 éves
Kovács János, 71 éves
Ujhelyi József, 78 éves

Molnár Mihály, 75 éves

Köszöntöm Polgár város lakóit!

 Engedjék meg, hogy a teljesség igénye 
nélkül tájékoztassam Önöket a hatósá-
gunknál az elmúlt hónapban indult eljá-
rásokról.

 
» 2016. június 05-én 22 óra 23 perckor 

tömegverekedésről érkezett bejelentés a 
Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitány-
ság Tevékenység Irányítási Központjába, 
amely szerint Polgár Hősök úton talál-
ható központi buszmegállóban több sze-
mély verekedik. A helyszínen a rendőrök 
megállapították, hogy egy polgári ittas ál-
lapotba került fiatalember kötött bele két 
személybe a buszmegállóban, majd ebből 
kialakult verekedésbe csatlakoztak bele 
többen is. Jelenleg hatóságunk 7 személy 
ellen folytat csoportosan elkövetett ga-
rázdaság bűntett megalapozott gyanúja 
miatt büntetőeljárást.

 
» Garázdaság vétség megalapozott 

gyanúja miatt indult büntető eljárás egy 
polgári lány és testvére ellen, akik 2015. 
június 9-én a délutáni órákban előzetes 
szóváltást követően tettleg bántalmaztak 
szintén két nőt a Polgár Hősök úton. A 
cselekmény előzménye, hogy a bántal-
mazó lány és az egyik bántalmazott lány 
között korábban a Facebook-on szóváltás 

alakult ki vélelmezett sérelmeik miatt. A 
sértettek a bántalmazás során egyaránt 
könnyű sérülést szenvedtek.

 
» Betöréses lopás bűntett megalapozott 

gyanúja miatt nyomozást rendeltünk el 
ismeretlen tettes ellen, aki 2015. június 8. 
és június 10-e közötti időben kifeszítette 
a bejárati ajtót és bement a sértett csalá-
di házába és a lakóház udvarán található 
melléképületekbe, ahonnan kb. 200.000 
Forint értékben használati tárgyakat tu-
lajdonított el. A bűncselekmény felfede-
zését és a sértett bejelentését megelőzően 
a rendőrök igazoltatták és ellenőrizték az 
elkövetőt, amikor az eltulajdonított tár-
gyakat szállította értékesítésre, azonban 
akkor még hatóságunk előtt nem volt 
ismert a bűncselekmény elkövetése. A 
sértett bejelentését követően az elkövető 
elfogásra került, aki a bűncselekmény el-
követését elismerte, tőle a lopásból szár-
mazó tárgyak lefoglalásra kerültek, amit 
a rendőrök a sértettnek visszaadtak.

» Orvvadászat bűntett megalapozott 
gyanúja miatt 2015. június 17-én nyomo-
zást rendeltünk el egy újszentmargitai és 
egy nagyhegyesi vadász ellen, akik ezen 
a napon 20 óra 20 perckor jogosulatla-
nul a Görbeházi Vadásztársaság Folyás 
külterületén található területén elejtettek 

egy őzet, amit a gépkocsijukba raktak és 
el akartak tulajdonítani. Cselekményük 
befejezésében azonban a helyszínre érke-
ző Görbeházi Vadásztársaság sportvadá-
szai és a rendőrjárőrök megakadályozták 
Őket. A bűncselekményt elkövető vadá-
szoktól lefoglalásra került az általuk a 
vadászathoz használt gépkocsi, valamint 
mindkettőjük vadászfegyverei. Az elej-
tett őzbak vadgazdálkodási értéke kb. 
200.000 Ft.

» Garázdaság és könnyű testi sértés 
vétsége miatt szintén nyomozás elrende-
lésére került sor egy polgári férfi ellen, 
aki 2015. június 22-én a reggeli órákban 
előzetes szóváltást követően tettleg bán-
talmazta édesanyját a lakásuk előtt az ut-
cán. A sértett a bántalmazás során nyolc 
napon belül gyógyuló könnyű sérülést 
szenvedett.

A Polgári Rendőrőrs felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy amennyiben jogsértést 
észlelnek, vagy jut a tudomásukra, érte-
sítsék a rendőrséget a 107-es, vagy 112-es 
központi segélyhívó számok egyikén, il-
letve tegyenek bejelentést az ingyenesen 
hívható 06-80/555-111-es „Telefontanú” 
zöld számán (hétfőtől-csütörtökig: 8 órá-
tól 16 óráig, pénteken: 8 órától 13 óráig).

Monoki Viktor r. alezredes
őrsparancsnok




