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Városházi Hírek

A szeptemberi képviselő-testületi 
ülésen került sor a verseny első há-
rom helyezettjének díjazására. Kertjük 
megmérettetésére tízen vállalkoztak 
a városból, s valamennyi nevező elis-
merésre méltó munkát végzett a növé-
nyeivel. Molnár János alpolgármester 
szavait idézve: „Mindegyik kert tar-

Legszebb konyhakertek

A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központból kivált köznevelési intéz-
ményekből szakképzési centrumok 
jöttek létre. A változás a polgári kö-
zépiskolát is érintette, mely 2015. 
július 1-jétől a Berettyóújfalui Szak-
képzési Centrum tagintézményeként 
működik tovább. Ennek megfelelően 
megváltozott az iskola neve is: Berety-
tyóújfalui Szakképzési Centrum Jó-
zsef Attila Gimnáziuma és Szakképző 
Iskolája.

 Az intézmény megbízott vezetője 
Strubáné Fenyves Anita lett, Kerényi 
György az általános igazgatóhelyettes, 
Bálintné Dovák Andrea a szakképzési 
igazgatóhelyettes, Kovácsné Vámosi 
Mária pedig gyakorlati oktatásvezető 
kinevezést kapott. 

 A 2015. július 1-jével átvett közfel-
adat ellátását szolgáló ingatlan és ingó 
vagyon – ideértve a tan- és egyéb 
eszközöket, felszereléseket – a közfel-
adat-átvételhez kapcsolódó megálla-

Polgár város közigazgatási terüle-
téhez tartozó termőföldek, zártkertek 
védelme évek óta visszatérő kérdés-
ként, megoldandó feladatként jelent-
kezik. A mezei őrszolgálat nagymér-
tékben segítené elő a külterületen 
előforduló fa- és terménylopások, 
valamint a külterületi illegális szemét-
lerakások, környezetszennyezés visz-
szaszorítását, valamint a közművek, 
hidak, korlátok védelmét. A szeptem-
beri  képviselő testületi  ülésen  döntés 
született  a mezőőri szolgálat létreho-
zásáról 2016 január elsejétől. 
  A Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló törvény a helyben biz-
tosítható közfeladatok körében ellá-
tandó helyi önkormányzati feladatok 
között sorolja a település közbizton-
ságának biztosításában történő közre-
működést.
 Az előzetes hatásvizsgálat alapján el-
mondható, hogy a rendeletalkotás tár-
sadalmi hatása az, hogy a várost övező 
mezőgazdasági területeken gyakran 
előforduló terménylopás és a gazda-
sági épületek feltörése, az ott tárolt ér-
tékek eltulajdonítása megritkul, mert 
a rendszeres járőrözés és a megfelelő 
ellenőrzési technikák kialakítása elő-
segíti a bűnesetek számának csökke-
nését. 
 A mezei őrszolgálat bevezetése to-
vábbá a környezet védelmére is pozi-
tív hatással van, tekintettel arra, hogy 
a mezőőrök szolgálati feladatai közé 
tartozik a működési területükön az 
illegális szemétlerakás megelőzése 
is, valamint az ilyen hulladéklerakók 
megszüntetésének elősegítése. 
A pályázati kiírás a 8. oldalon található.

Polgármesteri Hivatal

podás alapjául szolgáló leltár szerint, 
a közfeladatot átvevő Berettyóújfalui 
Szakképzési Centrum ingyenes va-
gyonkezelésébe került. A vagyonke-
zelés részletes szabályairól, továbbá a 
térségi integrált szakképző központ 
feladatellátását biztosító ingóvagyon 
átadás-átvételéről – 2015. július 1-jei 
állapot szerint – a szakképzési cent-
rum és Polgár Város Önkormányzata 
megállapodást kötött. A megállapodás 
értelmében a Centrum gondoskodik 
a vagyonkezelésében levő vagyon ér-
tékének, állagának megóvásáról, kar-
bantartásáról, a szükséges felújítások, 
pótlások, cserék kivitelezési munká-
latainak elvégzéséről, elvégeztetésé-
ről így az ingatlanban levő központi 
berendezések, az ezekhez csatlakozó 
vezetékrendszerek munkaképes álla-
potának biztosításáról, az átvételkori 
állapotnak megfelelő szinten tartásá-
ról, melyről évente beszámolót készít 
az önkormányzatnak.

Balatoni Réka

Változások a JAGSZI-ban

talmazott valami egyediséget, s igazi 
kertcsodákat láttunk. A legnagyobb 
ajándék a versenyzésen túl, a saját 
gyümölcs, zöldség termesztésének 
öröme.” Beszédében kiemelte még az 
óvodák veteményesét és fűszerspirál-
ját és a pedagógiát mellyel már kis-
gyermekkorban elvetik a kertszeretet 
magjait. 

 A verseny első helyezettje Balázs 
Kálmán, második Makrányi Endre, 
harmadik pedig Szalontai János lett. 
Gratulálunk a kertészeknek, további 
sok sikert és eredményes gazdálkodást 
kívánunk! 

Balatoni Réka

Mezőőri 
szolgálat  
felállítása



2015. október 3. oldal

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

Lapzárta: minden hónap 1-jén.

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

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

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

A Hajdú-Bihar Megyei Kormány-
hivatal jelezte, hogy a címnyilván-
tartásban szereplő adatok alapján 
Polgár város közigazgatási területén 
a Gorkij fasor, Úttörő utcák, vala-
mint a Lenin tanya elnevezés esik 
törvényi tilalom alá. A felsorolt ut-
cák és tanya a Magyar Tudományos 
Akadémia állásfoglalása szerint sem 
használhatóak közterületek elneve-
zésére.

A 2015. augusztusban megjelent 
PolgárTárs újságban kértük az érin-
tett lakosok véleményét, illetve ja-
vaslataikat az utcák átnevezésével 
kapcsolatosan, melyet 2015. augusz-
tus 24-ig tehettek meg. 

A határidőig egy kérelem, vala-
mint egy javaslat érkezett hivata-
lunkhoz, melyek az előterjesztés 
mellékleteit képezik. A javaslatot 
részben, azonban a kérelmet nem 
tudtuk figyelembe venni a törvé-
nyi előírások miatt. Az Úttörő utca 
lakóitól aláírásgyűjtést kaptunk, 
miszerint ellenzik az utca nevének 
megváltoztatását.

A képviselő-testületi előterjesztés 
a következő javaslatokat tartalmaz-
ta: a Gorkij fasor utca helyett - Ki-
rály-ér utca, az Úttörő utca helyett 
- Eötvös József utca és a Lenin tanya  
helyett - Királydombi tanya elneve-
zés használata. 

A képviselő-testület a javaslatok 
közül, figyelembe véve a lakosság 
igényét és akaratát, csak a Lenin ta-
nya - Királydombi tanya névváltoz-
tatást fogadta el. 

Polgármesteri Hivatal

Dr. Kiss Attila ügyeletvezető orvos 
beszámolt a képviselő-testületnek 
a központi orvosi ügyeleti szolgálat 
működéséről.

A feladatellátás szolgáltatási kör-
zetébe Görbeháza, Tiszagyulaháza, 
Újtikos, Folyás és Polgár tartozik, 
összes lakosságszám 2015. évben 
12.652 fő. Az ügyeleti ellátás mun-
kanapokon 18.00-08.00-ig, ünnep 
és munkaszüneti napokon 08.00-
08.00-ig vehető igénybe. A központi 
ügyeleti szolgálat gyermek és felnőtt 
betegeket is fogad. Fogászati ügyelet 
a városunkban nincs.

Az ügyeleti szolgálat a háziorvos-
oknak a sürgős, következő rendelési 
időig nem halasztható-orvosi te-
vékenység céljából szervezett szol-
gálata, így tehát az orvosi ügyelet 
nem a rendelés meghosszabbítására 
szolgál, sajnos a lakosok közül töb-
ben ehhez nem megfelelő módon 
igazodnak. A betegellátás az orvosi 
ügyeleten sürgősségi sorrendben 
történik, nem pedig érkezési sor-
rendben.

A zökkenőmentes munkavégzés 
biztosításához számos eszköz és 
gyógyszer beszerzése lenne indokolt, 
valamint az ügyeletet ellátók munka-
körülményeinek javítása és az évek 
óta stagnáló díjazásuk emelése.

Doktor úr felhívta a lakosság figyel-
mét, hogy a nagyon súlyos esetekben 
(agyvérzés, infarktus, súlyos baleset) 
ne az orvosi ügyeletet, hanem azon-
nal a mentőket (104) hívják.

Balatoni Réka

Maradnak az 
utcanevek?

Orvosi 
Ügyelet

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

Polgár Város Önkormányzata az Emberi 
Erőforrás Minisztériummal együttmű-
ködve 2016. évre

„BURSA HUNGARICA”
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatot ír ki

A/ FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK 
SZÁMÁRA
B/ FELSŐOKTATÁSI TANULMÁ-
NYOKAT KEZDENI KIVÁNÓ FI-
ATALOK SZÁMÁRA, akik Polgár 
területén állandó bejelentett lakóhellyel 
rendelkeznek. 

A részletes pályázati feltételek megismer-
hetők a www.emet.gov.hu, a www.polgar.
hu weboldalakon, valamint a Polgármes-
teri Hivatal fsz. 2-3. sz. irodájában.
 Figyelem, mindkét pályázati típus-
nál alapvető változás, hogy a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi 
fordulójától kezdődően az Emberi Erő-
források Minisztériuma és a Támoga-
táskezelő a Bursa Hungarica pályázatok, 
illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett 
Bursa Hungarica Elektronikus Pályázat-
kezelési és Együttműködési Rendszer-
ben (a továbbiakban: EPER-Bursa rend-
szer) indítja el a pályázatok kezelését. 
Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók 
a regisztrációt követően maguk rögzítik 
adataikat, így azokért a továbbiakban tel-
jes büntetőjogi felelősséget vállalnak, ki-
nyomtatják, majd a szükséges dokumen-
tumokkal együtt eljuttatják a lakóhely 
szerint illetékes önkormányzathoz.

A pályázat beérkezési határideje:
2015. november 9. (hétfő)

Elbírálás időpontja:
2015. december 7-ig.

Polgár Város Önkormányzata
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25 éves az önkormányzatiság

A magyar önkormányzati rendszer létrejöttének 25. év-
fordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat, 2015.
szeptember 24- én, az elmúlt negyedszázad városi történé-
seit bemutató kiállítás megnyitásával kezdődött. 

A kiállítást Dr. Polonkai Mária, Polgár város díszpolgára 
nyitotta meg, s megtekinthető az Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár aulájában 2015. október 21 -ig.

2015. október 2 án, Tóth József polgármester ünnepi beszé-
de, Pajna Zoltán a megyei közgyűlés elnöke és Bráz György 
Tiszaújváros polgármestere ünnepi köszöntője után, ünne-
pélyes keretek között került sor  a díjazottak méltatására és a 
képviselő testület által adományozható kitüntetések átadására:

Dr. Kiss Attila „PRO URBE Polgár” Emlékérmet,
Polgári Foltvarró Kör „Lokálpatrióta összefogás” díjat,

Béke Gyula „Önzetlen polgár” díjat,
Makó Sándorné,  Mészáros László, Lukácsné Györfi Lilla, 

Ferenczné Fajta Mária, Zlehovszkyné Berkes Mária  
„Polgár Város Közszolgálatáért” díjat vehetett át  

Tóth József polgármestertől.

Polgármester saját hatáskörében meghozott döntése alapján 
„Polgár Város Önkormányzata Emlékérem”  

kitüntetésben részesültek: 
Spéder Evelin és Tóth Zoltán – a standard és latin verseny-

tánc kategóriában elért kimagasló eredményért,
Tóth Ibolya – a fogyatékkal élők képviseletéért és aktív 

közéleti szerepvállalásáért,
Kuczik Sándorné – a hátrányos helyzetű fiatalok segítésé-

ért, több évtizedes nevelőszülői tevékenységéért.
Bajzáth Zoltán, Kovács Gyuláné, Hágenné Balogh Erika, 

Bűdi Miklósné, Kovács Józsefné – Polgár város közszolgála-
tában nyújtott felelősségteljes munkájukért.

A közmunkaprogramban végzett kiemelkedő munkáju-
kért polgármesteri elismerésben részesültek:  

Gulyás Erzsébet, Makó László, Rácz Józsefné, Juhász László

Az ünnepséget egy csodálatos produkció koronázta meg, 
Spéder Evelin  Tóth Zoltán párosa valamint a Valczer Tánc-
stúdió közreműködésével.

Az  ünnepség  zárásaként Oláh  József  volt  polgármester  és 
Tóth  József  jelenlegi  polgármester mondott pohárköszöntőt 
a 25 éves évforduló kapcsán. Beszédeikben a város jövőjéért 
való összefogást és tenni akarást hangsúlyozták, majd közö-
sen felvágták az ünnepi tortát.

Az október 2-ai ünnepség zárásaként a város főterén 
adott koncertet a Republic zenekar. Az időjárás most ke-
gyes volt hozzánk, a zenekar késését pedig feledtette fer-
geteges hangulatú produkciójuk, melyre nagyon sokan kí-
váncsiak voltak. 

A koncert létrejöttét támogatta a Stefán Camion Kft.

Kiállítás megnyitó

Republic koncert

Városunk kiválóságai
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Az Idősek Világnapja alkalmából Polgár Város Önkor-
mányzata nyolcadik alkalommal rendezte meg a városi ün-

Idősek Napja

Hajdúnánás Város Önkormányzata és a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal szervezésében szeptember 16-án 
rendezték meg a Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítást.

A rendezvény lehetőséget adott 34 Hajdú-Bihar megyei 
település számára, hogy bemutathassa a startmunka min-
taprogramok keretein belül megvalósított elképzeléseiket 
és az eredményként előállított termékeiket.

Rácz Róbert kormánymegbízott megnyitó beszédében 
a települések által előállított értékeket méltatta, amelyek 
egyre nagyobb szerepet kapnak a megye gazdaságában. 

A kiállításon a Belügyminisztérium szakemberei is részt 
vettek, szakmai konferencia keretében mutatták be a köz-
foglalkoztatással kapcsolatos tapasztalataikat, látogatták 
meg a kiállítói standokat.

Minden település programjában nagy szerepe van 
a megtermelt zöldségeknek, gyümölcsöknek, néhol a 
gyógynövények gyűjtésének, termesztésének is. A kéz-
műves termékek is egyre nagyobb számban jelennek meg 
a helyi piacokon. Rongyszőnyeg, szalmakalap, beton tér-
burkoló, drótháló, fából készült kerti bútor és sok más 
hasznos termék készül közfoglalkoztatás keretein belül.

Városunk standjának legnépszerűbb termékei a Polgári 
CSEMETE Szociális Szövetkezet által aszalt zöldségek és 
gyümölcsök, valamint a császárfa, mint energianövény 
volt. Természetesen a mezőgazdasági program friss ter-
ményei és fenyői is képviseltették magukat a kiállításon. 

Kiváló program volt minden érintettnek tapasztalat-
szerzésre és kapcsolatépítésre, a látogatók pedig sok fi-
nomságot kóstolhattak.  

Kiállítottunk Hajdúnánáson

Sikeres 
rágcsálóirtás

Balatoni Réka

A Nagyváradi utca környékén 2015. augusztus 31 -én ki-
helyezett 150 darab rágcsálóirtó doboz, valamint ezzel egy 
időben elvégzett lyuk és járatkezelés, sikeresnek bizonyult 
annak ellenére, hogy  sajnálatos módon 50 darab rágcsáló-
irtó szerelvény eltulajdonításra került. 

Polgármesteri Hivatal

nepséget, melyen a város közel négyszáz nyugdíjas lakosa 
vehetett rész.

Az idősek iránti tiszteletünk magába foglalja elfogadásu-
kat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy 
társadalmunknak még mindig hasznos tagjai, akikre szük-
ségünk van. Szükségünk van élettapasztalataikra, higgadt 
bölcsességükre, s a türelmükre, ahogy tanítanak, nevelnek 
bennünket. 

Tóth József ünnepi beszédében többek között tájékoztatást 
adott az elmúlt egy év eredményeiről és a jövőbeli tervekről, 
feladatokról is. 

A szórakoztatásról  Solymos Tóni  – az Expressz  együttes  
egykori  tagja – gondoskodott,  aki  nagy  lendülettel vonta 
be közönségét a produkcióba, s a  fiatalságot idéző dalokat 
lelkesen énekelte valamennyi résztvevő.

Az  előadást, a Kukori Húsáruház  közreműködésével lét-
rejött  vendégfogadás  követte, majd  a  város  közéleti szerep-
lői, képviselői,  intézményei és vállalkozói felajánlásai alap-
ján,  tombolasorsolással zárult. 

Balatoni Réka
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- Milyen fejlesztések történtek a vá-
rosi temetőben az elmúlt egy évben? - 
kérdezem Zlehovszky Istvánt a Korpusz 
‘93 Kft ügyvezető igazgatóját. 

- A temető karbantartása egy folya-
matos feladat, melynek eredménye nem 
mindig szembetűnő. A tavasz folyamán 
a Dante utcai homlokzati kerítés teljes 
tisztítása, vízszintbe emelése, majd be-
tonozása történt meg. Ilyenkor szoktuk 
a leadott sírok bontását is elvégezni. 
Nyáron a temetői utak kátyúzása és 
padkarendezés került sorra, amit a ra-
vatalozó faszerkezetének teljes festése és 
az álmennyezet javítása követett. 

- Még most is nagy munkák folynak a 
ravatalozó körül.

- Jelenleg a főbejárati járda elbontása, 
szélesítése és térkövezése zajlik, mellyel 
az ünnepekre készen leszünk. Megépít-
tettük a kerti szerszámok tárolóját,  mely 
hamarosan a lakosok igényét fogja szol-
gálni a sírok gondozásához.  

- Hogyan változik a temető nyitva 
tartása az ünnepek idején? 

- Október 1-től reggel 7 órától dél-
után 17 óráig, az ünnepek alatt pedig 
igény szerinti hosszított nyitvatartással 
készülünk.

Balatoni Réka

Fejlesztések  
a temetőben

TISZTELT HOZZÁTARTOZÓK, SÍRGONDOZÓK!
FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET, HOGY A POLGÁRI TEMETŐBEN 25 ÉV ELTELTÉVEL

A MEGLÉVŐ SÍROKAT ÚJRA KELL VÁLTANI. A SÍRVÁLTÁST A KORPUSZ ‘93 KFT POLGÁR,
DANTE U. 7/A SZÁM ALATTI IRODÁJÁBAN TEHETIK MEG.

KORPUSZ ‘93 KFT

A Polgári Szent Erzsébet Karitász 
Alapítvány 2015. november 21-én 
(szombaton) Jótékonysági Szent Er-
zsébet Bált rendez. A jótékonysági 
bál bevételét a Kálvária domb Stáci-
óinak felújítására ajánljuk fel.

A Kálvária domb Polgár város tör-
ténelméhez szorosan hozzátartozik. 
A legenda szerint a város közepén 
elhelyezkedő, korábban temetőként 
működő több hektárnyi területű 
Kálvária dombot az 1873. évi kole-
rajárvány megszűnésének emlékére, 
fogadalomból építették meg.

A Kálvária domb és a rajta álló 
építmények, szobrok sorsát szívükön 
viselő hívek kezdeményezésére, fel-
újításra kerül a Kálvária kápolnával 
szemben álló Fájdalmas Szűz kőből 
faragott szobra. A Hétfájdalmas Má-
ria szobor mindig segítője, bátorítója 
és védelmezője volt Polgár hitben élő 
lakosainak.

A Kálvária domb további együtte-
sét képezi a térben hatásosan elhe-
lyezett 14 Stáció melyek fülkéit vas-
öntvények díszítik, belülről sárgaréz 
dombormű található a Keresztút áb-
rázolásával melyek pontosan felidé-
zik a Bibliában leírt jeleneteket.

A Stációkat 1969-ben, majd 1994-
ben újították fel. Az idő vasfoga 
azonban nem kíméli ezeket az épít-
ményeket, ezért a Polgári Római 
Katolikus Egyházközség Képviselő-
testülete a Stációk felújítása mellett 
döntött.

A Kálvária domb, a rajta álló Ká-
polna, a Stációk, a Siralomvölgy, a 

JÓTÉKONYSÁGI 
SZENT ERZSÉBET BÁL

Golgota három keresztje és a Fájdal-
mas Szűz szobra nemcsak a keresz-
tény emberek számára kell, hogy 
fontos legyen, hanem Polgár város 
minden lakosának, hiszen a város 
szívében található, s rendbe tétele és 
rendben tartása mindannyiunk kö-
zös érdeke.

Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordu-
lunk Polgár város minden lakosához, 
hogy a jótékonysági bálon való rész-
vételével, pénzbeli vagy természetbe-
ni adományával támogassa e nemes 
cél megvalósulását.

Életükre és munkájukra Isten áldá-
sát kérjük!

Oláh Annamária
főszervező
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Suli Hírek
Elkezdődött a 2015/2016-os tanév, s 

már az első hónap is mozgalmasan telt. A 
TÁMOP-3.1.4.C pályázat innovatív isko-
lafejlesztési projektje tette lehetővé, hogy 
diákjaink egy része Tiszaújvárosban ve-
hessen részt úszásoktatáson. 

 Október 2-án szintén e  pályázat kere-
tein belül, egészségnapot tartottunk. Rö-
vid bemelegítés után átsétáltunk Polgár 
főterére, ahol Dr. Faragóné Béres Edit 
igazgató, majd Tóth József polgármester 
köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt köve-
tően Szentgyörgyi Rómeó tartott rendha-
gyó aerobic órát, majd zumbázni tanul-
hattunk. A közös sportolás után ügyességi 
feladatokkal töltöttük a délelőttöt. Az 
iskolába visszatérve már várt ránk az élő 
csocsó, sőt egy mentőautó, melyet belülről 
is megtekinthettünk. A mozgalmas prog-
ramok után jólesett a friss gyümölcsök-
ből, zöldségekből összeállított kóstoló. 
Köszönjük a szervezők és minden segítő 
munkáját!

Petrikné Sereg Ildikó

2015 nyarán megkezdődött Polgáron is a 
Telekom nagysebességű, szélessávú internet 
szolgáltatásának kiépítése. Hamarosan az itt 
élő Telekom előfizetők is élvezhetik az eddi-
gieknél még gyorsabb internet minden elő-
nyét, például az interaktív tévé szolgáltatást.

A Telekom fejlesztéseinek eredményeként 
országszerte 440 000 háztartás számára vá-
lik elérhetővé a nagysebességű szélessávú 
internet 2015 végéig, amit a vállalat több 
milliárd forintos beruházással segít elő. A 
polgári lakosokat is érinti a fejlesztés, így 
közel 2000 itteni új háztartás számára nyílik 
lehetőség arra, hogy használhassák a szuper-
gyors technológiát.

De mit jelent ez a polgáriak számára?
Elsősorban nagyobb adatátviteli sebessé-

get, a korábbinál gyorsabb internetet; olyan 

érzést, mintha magasabb fokozatba kapcsol-
nának a számítógépek. Ez pedig egyszerűbb 
kapcsolattartást, gyors és biztos kép- és 
videóletöltést és -megosztást is jelent. Ha-
marabb letöltődnek az emailek, egyszerűb-
ben és élvezetesebben használhatják majd ez 
előfizetők a közösségi oldalakat. Új szolgál-
tatások válnak elérhetővé, így például már 
itt is élvezhetővé válik az interaktív tévézés 
számos már meglévő funkciója, mint példá-
ul a megállítható és visszatekerhető élő adás, 
a programozható és egy gombnyomással 
rögzíthető műsorok, a digitális műsorújság, 
a Videotéka, vagy a tévé képernyőjén elérhe-
tő változatos online alkalmazások.

2015 végére, a fejlesztéseknek köszönhető-
en megnyílik az út ahhoz, hogy a legújabb 
infokommunikációs megoldásokra alapoz-

va még magasabb minőségű szolgáltatások 
váljanak a Polgáron élők számára is elér-
hetővé, valamint a közösségi életet, a helyi 
kis- és közepes vállalkozásokat támogató 
környezet alakuljon ki. A szélessávú internet 
kínálta előnyökből a helyi vállalkozások is 
profitálhatnak, hiszen gyorsabbá, rugalma-
sabbá válhat működésük, javulhat a verseny-
képességük.

A szélessávú hálózat kiépítésével párhu-
zamosan, folytatódik a 4G hálózat bővítése 
is, amely már meghaladta a 94%-os kültéri 
lakossági lefedettséget; a vezetékes és mobil-
hálózati fejlesztések hozzájárulnak a Digitá-
lis Magyarország célkitűzéseinek mielőbbi 
megvalósulásához is.

További információ a fejlesztésekről a 
telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható.

POLGÁRON IS FEJLESZTI HÁLÓZATÁT A TELEKOM
Városunkba is megérkezett a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése

A Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 12-én tartotta Családi 
napját, melyen közel 130 fő vett részt. A nap folyamán különféle programok bizto-
sították a gyermekek szórakozását, többek között sétakocsikázás, rajzverseny, ének-
verseny, táncverseny és ügyességi versenyek. Legnépszerűbb játéknak a zsákban-futás 
bizonyult. A versenyekben részt vevő gyermekek apróbb jutalmakban részesültek. 

Az önkormányzat szűkös anyagi helyzete ellenére, ebéddel is megvendégelte a jelen-
lévő családokat, a vendéglátás megvalósításához nagyban hozzájárult a szponzorok 
segítsége, felajánlása. 

A rendezvényre ellátogató közel harminc család nagyon elégedett volt a nap során 
biztosított színes programokkal. Ezt a közösségépítő rendezvényt jövőre is szeretnénk 
megszervezni, mert az összetartozásunk és a kultúránk fennmaradása érdekében is 
fontosnak tartjuk.

Köszönetet mondunk rendezvényünk támogatóinak: Polgári CSEMETE Szociális 
Szövetkezet, Zöldker Udvar, Polonkai Zoltán, Schmidt János, Berkes János, Farkas 
Bertalan, Bártfai Ferenc, Vadász Lajos.

Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Polgári Roma Családi Nap
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ŐSZI 
LOMTALANÍTÁS

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, 
hogy az

„Őszi lomtalanítási akció”
Polgáron

a hétfői szemétszállítási  
körzetben

2015. október 10.-én, 
szombaton

a kedd, szerda és csütörtök
szemétszállítási körzetben

2015. október 17.-én, 
szombaton

történik, és ekkor szállítják el a 
Hajdúsági Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft. járművei a 
lomnak minősülő hulladékot.

 Az ingatlanon összegyűlt, 
feleslegessé vált, kisebb terjedel-
mű bútordarabokat, berendezé-
si tárgyakat valamint rongyot, 
ruhát, falevelet, virágmarad-
ványokat, egyéb kommunális 

hulladékot zsákban vagy gyűj-
tőedényben – melynek súlya 

darabonként nem haladja meg 
a 30 kg-ot – tegyék ki a meg-
szokott helyre a közterületen.

 Ingatlanonként legfeljebb  
1 m3 hulladékot szállít el a  

Közszolgáltató.

 Kérünk minden érintettet, 
hogy a lomtalanítási akció 

napján legkésőbb reggel 6 óráig 
helyezzék ki az elszállítani 

kívánt hulladékot.
    
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft.

Pályázati felhívás - mezőőr
Polgár Város Önkormányzata pályázatot hirdet mezőőri állás betöltésére 4 fő részére
A munkakör tartalma:
Polgár közigazgatási területén a termőföldek őrzése, a termőföldön lévő, illetve ahhoz 
tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mező-
gazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme. A mezőőr feladatait, illetve a 
tevékenység folytatásának feltételeit az 1997. évi CLIX. törvény tartalmazza.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- betöltött 18. életév,
- büntetlen előélet,

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség/képesítés:
- érvényes fegyverhasználati vizsga sörétes lőfegyverre,
- középfokú végzettség vagy szakmunkás bizonyítvány
- B kategóriájú vezetői jogosítvány, vagy megszerzésének folyamatban léte

Egyéb feltételek:
Az alkalmazásra kerülő személynek vizsgát kell tennie:
- fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 
1997. évi CLIX törvényből,
- a működési és szolgálati szabályzatból,
- mezőgazdasági alapismeretekből,
- lőfegyver ismeretből,
- az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló törvényben 
meghatározott ismeretekből.
Az elbírálás szempontjából előnyt jelent:
hasonló  munkakörben szerzett tapasztalat
szakirányú végzettség,  helyismeret, helyi lakos
Bérezés:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 6 hónap próbaidő alkalmazása mellett.
A mezőőri állás Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntésétől függő-
en, legkorábban 2016. január 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 25.
A pályázat elbírálása:   2015. október 29.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
-  fényképpel ellátott, a pályázó szakmai végzettségét, személyes motivációit, kompe-

tenciáját is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
-  a képzettségre és egyéb képesítésekre vonatkozó okiratok másolatát,
-  a lőfegyver-használati vizsga okirat másolatát,
- B kategóriájú vezetői jogosítvány másolatát, vagy a vezetői engedély megszerzésére 

irányuló, folyamatban lévő tanfolyamról szóló igazolást,
-  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani:
Polgár Város Önkormányzata
Tóth József polgármester
4090 Polgár, Barankovics tér 5.

A kizárólag elektronikus úton történő jelentkezés érvénytelennek minősül. A pályáza-
tokat Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. 
Érdeklődni személyesen vagy az (52) 573-540 telefonszámon, Német Máté mb. mű-
szaki irodavezetőnél lehet.
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Anyakönyvi 
Hírek

Akiknek a házasságkötésük 
alkalmából gratulálunk:

• Makó Edina és  
Szarka Szabolcs

• Molnár Klára és  
Jávorszki Ádám

• Sebestyén Anita és  
Szabó Miklós

• Sárosi Edina és  
Vitai Péter

Akiket újszülöttként  
köszöntük:

• Kovács Fanni Zsófia
• Jávorszki Liza

• Tóth Máté
• Ujházi Márk 

• Nyikes Marcell Kristóf
• Csató Lia

• Veress Zsófi

 

Akiktől fájdalommal  
búcsúzunk:

• Jónás Magdolna 
élt 57 évet

• Bartók Lászlóné szül. Makó Ágnes 
élt: 80 évet

• Ördög László 
élt: 98 évet

• Juhász Imréné 
szül. Bartók Erzsébet élt: 84 évet

• Szabó Lajos 
élt: 54 évet

• Makrányi Sándor 
élt: 35 évet

• Juhász Gyuláné szül. Katona Mária 
élt: 91 évet

• Medve Lászlóné szül. Puskás Éva 
élt:  61 évet

Aranylakodalom 
Sturman Tibor és felesége Kraman Klára, szeptember  26- án tartották   

50. házassági  évfordulójukat,  
ebből  az alkalomból szeretettel köszöntötték őket gyermekeik,  

unokáik és közeli rokonaik!
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Kék hírek

Foci Hírek
A PIAC megyei II. osztályú szerep-

lése ez idáig többé-kevésbé a vára-
kozásoknak megfelelően alakul. Az 
játékoskeret megerősítésének szük-
ségszerűsége visszaigazolódni látszik, 
ugyanis a felnőtt csapat az őszi idény 
felénél, a 16 csapatból álló bajnokság-
ban a 6. helyen áll 15 ponttal. A fiúk 
8 mérkőzésből 5-öt győzelemmel, míg 
3-at vereséggel zártak. Mivel ebben a 
felállásban ez az első bajnoki szezon, 
így a várakozásoknak megfelelően - 
az említett néhány buktató ellenére - 
jól szerepel a csapat és ha továbbra is 
kitartóan küzdenek a fiúk, esély van 
rá, hogy a 2015/2016-os szezon végére 

odaérjenek a dobogóra. A következő 
mérkőzések lesznek a legnehezebbek, 
hiszen a jelenlegi tabella szerinti első 
3 helyezettel kell megmérkőznie a 
PIAC-nak, október 10-én a 2. helyezett 
Hajdúhadházat fogadjuk, majd októ-
ber 17-én a 3. helyezett Vámospércsi 
gárdához utazunk és azt követően 
hazai pályára érkezik a DASE (Debre-
cen) akik az 1. helyen állnak. 

 Az utánpótlás csapatunk jelenleg a 
9. helyen áll a tabellán 3 győzelemmel, 
1 döntetlennel és 4 vereséggel. Előttük 
is nehezebb feladat áll, ugyanis a fel-
nőtteknél említett klubok ifi csapatai 
is eredményesen szerepelnek a baj-

nokságban. Az U14-es korosztály je-
lenleg a 11. helyen áll.

 Minden korosztály soron következő 
mérkőzésének időpontját és az aktuá-
lis eredményeket nyomon követhetik 
az mlsz adatbankon keresztül, illetve 
az egyesület facebook oldalán. Ezúton 
is köszönik a játékosok a szurkolást és 
a biztatást és reméljük, hogy ezután is 
szívesen látogatják mérkőzéseinket. 
Hajrá PIAC!

Nagy Anita 
technikai igazgató

Köszöntöm Polgár város 
lakóit!

Engedjék meg, hogy a teljesség igé-
nye nélkül tájékoztassam Önöket a 
hatóságunknál az elmúlt hónapban 
indult eljárásokról.

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

Magánlaksértés szabálysértésének 
elkövetése miatt vettünk őrizetbe 
egy polgári férfit, aki Újtikoson egy 
középkorú nőnél alkalmi munkát 
vállalva, a hölgy lakásába 2015. szep-
temberben beköltözött és a nő több-
szöri felszólítására sem hagyta el az 
ingatlant.

Lopás szabálysértés miatt indult 
eljárás egy hajdúnánási lány és társa, 
egy polgári felnőtt korú férfi ellen, 
akik 2015. szeptember 8-án a délelőtti 
órákban mialatt a sértett burgonyát és 
hagymát árult a teherautójából eltu-
lajdonították a pénztárcáját kb. 50.000 
Ft készpénzzel együtt. A személyeket 

a térfigyelő kamerarendszer segítsé-
gével hatóságunk beazonosította és 
elfogta.

A Polgári Rendőrőrsön az elmúlt 
időszakban az alábbi büntetőügyek-
ben indult eljárás.

Rongálás bűntett és közveszély oko-
zás bűntett miatt indult büntető eljárás 
egy polgári férfi ellen, aki 2015. szep-
tember 29-én a megalapozott gyanú 
szerint a felesége tulajdonát képező 
lakóingatlant felgyújtotta és önmagá-
ban is kárt tett. A tűz tovább terjedé-
sét a szomszédok elsődleges tűzoltá-
sa, valamint a kiérkező Tiszaújvárosi 
tűzoltók munkája akadályozta meg. A 
férfit sérülései miatt a Mentőszolgálat 
kórházba szállította.

 Betöréses lopás bűntette miatt in-
dult nyomozás ismeretlen tettesek 
ellen, akik 2015. szeptember 17-én 
egy polgári lakóházba ajtóbetörés 
módszerével bementek és a lakó-
házból arany ékszereket és számí-
tástechnikai eszközt tulajdonítottak 
el. A bevezetett rendőri intézkedés 
során megállapítást nyert, hogy a 
bűncselekmény elkövetésével meg-

alapozottan gyanúsítható a sértett 
nevelt fia, valamint annak négy társa. 
Kollégáim a nyomozás eredménye-
ként az eltulajdonított ékszereket egy 
tiszaújvárosi ékszerboltban megtalál-
ták és lefoglalták.

Lopás vétség miatt indult bünte-
tő eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 
2015. szeptember 5-én virradóra a 
Polgár, Dante úton található söröző-
ben eltulajdonította az ott szórakozó 
sértett nagyértékű mobiltelefonját. 
Kollégáim a mobiltelefon jelenlegi 
használóját beazonosították, a ké-
szüléket hatóságunk megtalálta, le-
foglalta, majd a férfit gyanúsítottként 
kihallgatta, aki a bűncselekmény el-
követését elismerte.

Súlyos testi sértés bűntett miatt in-
dult nyomozás egy folyási fiatalkorú 
személy ellen, aki 2015. szeptember 
11-én a folyási focipályán labdarúgás 
közben összeveszett társaival és a ve-
szekedés hevében a sértettet ököllel 
háton ütötte, majd nagy erővel orrba 
rúgta, aki előreláthatólag a bántalma-
zás során nyolc napon túl gyógyuló 
orrcsonttörést szenvedett.



2015. október 11. oldal

Valamennyi járművezető számára fontos feladat az 
őszi közúti közlekedésre való felkészülés, hiszen a meg-
változó időjárási és útviszonyok miatt fokozott veszély-
helyzettel kell számolni mindenkinek.

Ebben az időszakban a legtöbb problémát a csúszós út 
és a romló látási viszonyok okozzák, ezért lényeges, hogy 
minden járművezető megfelelően felkészítse járművét – és 
természetesen saját magát – ezekre a körülményekre.

A gépjárműveket – főleg hosszabb autóút előtt – aján-
latos már október elejétől alaposan átnézni, megvizsgál-
va minden biztonsági berendezést és tartozékot. Sokan 
csupán az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és 
a fékrendszer ellenőrzésére figyelnek, holott az őszi - téli 
közlekedés fontos kelléke lehet a jól működő ablaktörlő, a 
jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelő ablakmosó folyadék 
vagy a páramentesítő.

Az ablaktörlő gumikat már a tél beállta előtt érdemes 
kicserélni, hiszen az elhasználódott gumi nem töröl, ha-
nem maszatol.

Az akkumulátor esetében ellenőrizni kell a pólusok és 
vezetékek állapotát, ha pedig huzamosabb ideig nem hasz-
nálják az autót, érdemes az akkumulátort kiszerelni és me-
legebb helyen tárolni.

Az őszi - téli időszakban a látási viszonyok gyakran 
rosszak, korán sötétedik, hosszabb ideig kell használni a 
gépjármű világítóberendezéseit - ezért is nagyon fontos, 
hogy azok megfelelően működjenek. A fényszórókat és a 
többi lámpát ilyenkor gyakrabban kell tisztítani. Ugyan-
akkor a rosszabb látási viszonyok miatt nagyobb követési 
távolságot tartva lassabban kell vezetni, így kisebb a bal-
esetek bekövetkeztének kockázata, rossz manőverezés ese-
tén pedig a hibák könnyebben korrigálhatók.  

Az őszi látási viszonyok távolságbecslésünket jelentősen 
befolyásolják. A pára, a köd, a még épphogy derengő nap-
sütés erősen rontja a távolságbecslő képességet.

Távolság becslésekor többek között arra támaszkodik az 
autós, hogy a közelebbi tárgyak kontúrja élesebb, a távo-
labbiaké elmosódottabb.

Különösen ősszel – amíg nem szokik hozzá az új felté-
telekhez – a megváltozott perspektívát hibásan értékeli: 
a dolgokat távolabbinak látja, mint a valóságban vannak. 
Ez elsősorban előzéskor vezethet veszélyes tévedésre. Rá-
adásul ilyenkor a tárgyak belemosódnak a környezetbe, s 
nehezen észlelhetők.

A korai sötétedés és a megváltozott út- és látási viszo-
nyok megkövetelik a járművezetőktől, hogy:

- a gépjárművek sebességét fokozott óvatossággal válasz-
szák meg,

- az esős, csúszós útfelület miatt nagyobb követési távol-
ságot tartsanak be,

- ellenőrizzék a gumiabroncsok futófelületének állapo-
tát, mélységét,

 A síkos utakon való fékezés teljes összpontosítást kíván, 
ráadásul a fékút télen általában hosszabb, mint optimális 
fékezésnél.

 A csúszós, jeges utakon való biztonságos közlekedéshez 
téli gumikra van szükség. Még akkor is téli abroncsokkal 
induljunk útnak, ha éppen nincs hó. A nyári gumi már 
+7 fok alatt csúszni kezd, fagypont körüli hőmérsékleten 
megmerevedik, nagyon kis tapadással rendelkezik, így 
használata veszélyes lehet.

Fontosnak tartjuk kiemelni és a közlekedők figyelmét 
felhívni, hogy a járművek műszaki meghibásodása esetén, 
a helyszínen történő javítás, illetve a segítség megérke-
zéséig – éjszaka, vagy korlátozott látási viszonyok között 
– lakott területen kívül, valamint olyan lakott területen, 
ahol a közvilágítás nem megfelelő, akkor szálljanak ki a 
járműből, ha rendelkeznek láthatósági mellénnyel melyet 
ilyen esetben viseljenek. Lehetőség szerint mindig az úttest 
padka felöli részén tartózkodjanak.

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

Monoki Viktor r. alezredes
  őrsparancsnok

Készüljünk az őszi 
közlekedésre!

ŐSZI LÁTÁSI 
VISZONYOK
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