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Városházi Hírek
Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről

Dr. Vincze István r. alezredes, a Hajdúnánási Rendőrkapitány-
ság vezetője a 2016. július 21-ei képviselő-testületi ülésen adott 
számot a város közbiztonságának 2015. évi helyzetéről, a közbiz-
tonság érdekében tett intézkedésekről és feladatokról. Elmondta, 
hogy a rendőrkapitányság a 2015. évi munkáját a korábban meg-
határozott stratégiai céljainak és az elmúlt évi célkitűzéseinek 
szellemében végezte. Polgár területén kirívóan durva, a lakosság 
jelentős részét nyugtalanító, a társadalomra kiemelten veszélyes 
bűncselekmények csak elvétve 
fordultak elő, melyek elkövetői 
felderítésre kerültek. A város kri-
minalitásának helyzete kiegyen-
súlyozott és javuló tendenciát 
folytat. A hazai közlekedéspoliti-
kai célkitűzésekkel összhangban 
2015. évben is egyik fő cél volt, 
hogy a korábbi elért eredmények-
hez hasonlóan tovább csökkent-
sék a személyi sérüléses balesetek 
számát. E célkitűzést a fokozott 
ellenőrzésekben való aktív rész-
vételükkel és a tudatos baleset-
megelőzési tevékenységükkel, 
valamint a közlekedők tudatában 
bekövetkezett pozitív irányú vál-
tozásnak is köszönhetően sikerült elérni, így a személyi sérüléses 
balesetek száma az előző év adataihoz képest tovább csökkent. A 
közbiztonsági helyzet értékelése kapcsán megállapítható, hogy a 
rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója az ösz-
szes regisztrált bűncselekmény vonatkozásában jelentősen javult. 
A regisztrált bűncselekmények döntő többsége a vagyon elleni, a 
köznyugalom elleni, valamint az élet, a testi épség és az egészség 
elleni bűncselekmények csoportjába tartozik. A fő kategóriákon 
belül továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények fordulnak elő a 
legnagyobb arányban. A gyakoriságuk alapján legjellemzőbb bűn-
cselekmények a lopás, a testi sértés és a garázdaság. A számadato-
kat tekintve megállapítható, hogy a közterületen elkövetett bűn-
cselekmények számára 31,3 %-kal esett vissza, illetve szintén némi 
visszaesés volt tapasztalható rongálások tekintetében. Az előző év-
hez viszonyítva a lopások száma 23,3 %-kal, míg a lakásbetörések 

száma 19 esetből 15-re csökkent. Stagnálást mutat a testi sértések 
száma, melyben az elmúlt évekhez képest sem pozitív, sem negatív 
elmozdulás nem volt. A rendészeti helyzet elemzési adata alapján 
szabálysértési őrizetbe vételre Polgáron 2015-ben 7 esetben került 
sor, illetve szabálysértések elkövetése miatt 88 esetben indult elő-
készítő eljárás. A közlekedésbiztonság tekintetében az értékelt év-
ben is a legfontosabb célkitűzések közé tartozott a személyi sérülé-
ses balesetek számának további csökkentése, mely 57 esetről 48-ra 

változott. A baleseteket vizsgál-
va megállapítható, hogy a halá-
los és a könnyű sérüléssel járó 
közlekedési balesetek számában 
csökkenés, míg a súlyos sérü-
lések számában kisebb mérté-
kű emelkedés történt. Halállal 
végződő közlekedési baleset te-
kintetében eredményes év volt 
a 2015-ös, hiszen városunkban 
nem történt ilyen jellegű közle-
kedési baleset. Megállapítható, 
hogy a balesetek legnagyobb 
százalékát a személygépkocsi 
vezetők idézik elő, akiket a ke-
rékpárosok követnek. Az el-
múlt évben a városban hetente 

szerveztek önálló és központilag meghatározott közbiztonsági 
akciókat, fokozott ellenőrzéseket, melyek célirányos feladatok 
végrehajtására irányultak. Beszámolójában kiemelte, hogy kiváló 
kapcsolatot ápolnak az önkormányzattal és intézményeivel, illetve 
a Polgári Polgárőr Egyesülettel, mint a rendőrség stratégiai part-
nerével napi munkakapcsolatba vannak. 

Összegzésként megfogalmazásra került, hogy „összességében 
2016-ban a célkitűzések és feladatok végrehajtásával javítani kell a 
lakosság szubjektív közbiztonságérzetét, fenn kell tartani a város-
ban a közrendet, közbiztonságot, törekedni kell arra, hogy szak-
mai tevékenységünkkel, intézkedésünkkel erősítsük az állampol-
gárok rendőrségbe vetett bizalmát, a rendőre szervezet társadalmi 
megbecsülését.”

Molnár Jánosné, szerk.

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről
A rendőrségi beszámolóval egyidőben a Polgári Polgárőr Egye-

sület éves tevékenységéről is tájékoztatást kért a képviselő-testület, 
melyet az egyesület munkáját elismerve elfogadott. 

A Polgári Polgárőr Egyesület 1994-ben alakult és mára már 60 fős 
szervezetté fejlődött, amely országosan is elismert, civil, rendvédel-
mi szervként végzi munkáját, áll a város és a lakosság szolgálatában. 
Az egyesület fő célkitűzése a bűnmegelőzés, a városban élő emberek 
közrend nyugalmának fokozása, a bűnelkövetések és szabálysértések 
megakadályozása, visszaszorítása. Mindannyiunk számára meg-
szokottá vált, hogy jelenlétükkel biztosítják a városi rendezvények 
zavartalan lebonyolítását, az iskolakezdés időszakában a gyalogos 
átkelőhelyeken a biztonságos áthaladást, rendszeresen figyelőszol-
gálatot, járőrözést folytatnak. Számos esetben jelzésértékű informá-

cióval segítették a hatóságok munkáját. E megszokott tevékenysé-
gük mellett új feladatként került megvalósításra a drog prevenciós 
előadássorozat a fiatalabb korosztály számára, az idősebb generáció 
közlekedési és bűnmegelőzési előadáson vehetett részt, kiemelve a 
„Szemmozgalom” fontosságát, valamint az alsó osztályos tanulók 
számára KRESZ park felállításával próbálták a közlekedési táblák 
fontos szerepét megismertetni a mindennapos közlekedésben. Az 
elmúlt egy év alatt összesen 7.478 órát töltöttek szolgálattal. 

A Polgári Polgárőr Egyesület olyan civil emberekből álló szerve-
zet, akik szinte minden nap jelen vannak önzetlen munkájukkal 
annak érdekében, hogy városunk biztonságos település legyen és az 
is maradjon a jövőben is. Köszönet érte!

Molnár Jánosné, szerk.
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Közmunkaprogram 

Helyi sajátosságokra épülő program (Tiszta, virágos Polgár)
A program jelentős részét teszi ki a város központi belterületének 

virágosítása, ami egynyári és őszi virágültetésben nyilvánul meg. 
A tavasz folyamán beszerzésre került 18.000 tő virágpalánta, amit 
a telephelyünkön előkészített fóliasátorban neveltünk fel május vé-
géig. A palánták kipoharazása, locsolása, tápoldatozása, szétraká-
sa folyamatos jelenlétet igényelt. A felnövekedett virágok kiültetése 
június elején kezdődött meg, amely előtt  a területek kitisztítását, 
kapálását, tápanyagpótlását végeztük el. Ugyancsak beszerzésre 
került 2000 tő évelő palánta, melynek felnevelése elkezdődött. A 
nyári virágok kiültetését követően elkezdődtek az előkészületek az 
őszi árvácskapalánták fogadására. 60 db általunk gyártott viráglá-
dát ültettünk be szintén egynyári virágokkal, ami a város főterét 
díszíti. További virágládák gyártásába fogtunk bele, melyből 15 
db-ot kész állapotba szereltünk. Létrehoztunk olyan pihenő szige-
teket, ahol virágládák és ülőpadok kombinációját alkalmaztuk vi-
rágbeültetésekkel együtt. 60 db cserepes virág került kihelyezésre 
kandelláberekre. A virágültetéssel egyidőben a programban terve-
zettek szerint elvégeztük a locsolóhálózat lefektetését, megtáplálá-
sát, lehetőséget biztosítva tápoldatozásnak is. Minden virágágyás 

felületen (több, mint 1100 m2) csepegtetőszalagokat fektettünk le, 
és időkapcsolóval láttuk el a rendszert, megteremtve ezzel a leg-
kedvezőbb, gyökérzónás, öntözési módszert. A közterületi hulla-
déktárolókból 12 db-ot készítettünk el véglegesen, melyeknek a 
kihelyezése folyamatos. A meglévő köztéri ülőpadjaink felújítását 
a Kálvária domb előtti téren elvégeztük, folytatása következik a 
főtéren. A közterületi korlátok vonatkozásában 120 m legyártásra 
került, melyből 50 m ki is lett helyezve. Egységesíteni szeretnénk 
a közterületi korlátok rendszerét, mind szerkezetükben, mind szí-
nükben, ezért az előző években elkészített elemek festésfelújítását 
is elkezdtük. Szintén a programon belül történik  az önkormány-
zati ingatlanok közterületi kerítésépítése is, melynek keretében 
a központi játszótéren elkészült 54 m acélszerkezetű kerítéselem 
teljes felújítása, illetve a  Móricz úti ingatlannál 62 m hosszban. 
9 db önkormányzati tulajdoni bérlakás felújítását folyamatosan 
végezzük a Munkácsy úti, a Zólyom úti és a Rákóczi úti lakások 
esetében.  

Hágen József 
Városgondnokság intézményvezető, projektfelelős

Lakossági fórum

A játszótér felújítására, fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket, 
terveket ismerhették meg 2016. július 15-én, a helyszínen meg-
tartott lakossági fórumon megjelentek. Tóth József polgármester 
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a cél nem más, mint egy olyan 
játszótér kialakítása, ahol a kisebb- és a nagyobb gyermekek is 
megtalálják a korosztályuknak megfelelő játszóeszközöket. A 
meglévő játszótér területe közösségi tér funkciót kap, hiszen a 
gyermekjátszótér mellett kialakításra kerül -  reményeink szerint 
pályázati forrásból - egy fitness park, melyet a fiatalabb és a felnőtt 
generáció is egyaránt használhat, valamint egy időseket szolgáló 
pihenőrész is.  A fórumon jelenlévő kisgyermekes anyukák, nagy-
mamák örömmel és megnyugvással fogadták azt a hírt, hogy a 
gyermekjátszótér kerítéssel kerül elválasztásra a tér többi részétől, 
hiszen sok esetben veszélyt jelentett a kicsik számára a téren szo-
kássá vált kerékpáros közlekedés. Jelen fejlesztés alapját képezi a 
meglévő játszótér bővítése, a megtartható játékok megőrzése és új 
játszóeszközökkel való kiegészítése. Lakossági igényként fogalma-
zódott meg, hogy a jelenlegi kis csúszda mellett szükséges lenne a 

nagyobb gyermekek számára való csúszda is, valamint mászóka 
és esetlegesen focizáshoz kisméretű focikapu is, továbbá kifejezett 
kérésként hangzott el, hogy a fejlesztés során őrizzék meg a játszó-
tér fás területét, amely a nagy melegben is ideális helyszínt biztosít 
a használók számára. Ezekre a felvetésekre is megnyugtató válasz 
érkezett Hágen József intézményvezetőtől és Német Máté irodave-
zetőtől. A közösségi tér központi területén a tervek szerint ivókút, 
esetleg szobor, vagy virágos ágyás kerülne megvalósításra. (A je-
lenlévők az ivókút mellett voksoltak.) A játszóeszközök környeze-
tében a pihenés biztosítása érdekében több pad és hulladékgyűjtő 
edény kihelyezése szerepel a tervben, illetve megújul és elkülönül 
egymástól a gyalogos- és a pihenőfelületek burkolata is. 

A fórum zárásaként a résztvevők egyhangú véleménye az volt, 
hogy nagy örömmel fogadják, ha végre megújul, megszépül a ját-
szótér, de elsősorban nem „drága” elemeket kérnek, hanem biz-
tonságos, gyermekek számára élvezhető játszóteret. A terveket 
megismerve ez minden bizonnyal teljesülni tud, a tér funkcióját 
tekintve pedig több generáció kikapcsolódására, pihenésére nyújt 
lehetőséget.

Molnár Jánosné, szerk. 
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2016. július 2.-án szombaton, Hajdúböszörmény, Hajdú-
nánás, Hajdúhadház, Hajdúdorog, Polgár és a házigazda 
Vámospércs ünnepi menetet alkotva megkoszorúzta a főtéren 
álló Bocskai szobrot. Polgár képviseletében Radics Zoltánné a 
Művelődési Központ intézményvezetője és Tóth Péter általános 
iskolai tanuló helyezte el az emlékezés koszorúját. Ménes And-
rea Vámospércs polgármester asszonya, beszédében kiemelte, 
hogy Bocskai hagyományozta az utókorra a protestáns hitet, 
a hazaszeretetet. A koszorúzás után a városi sportpályához 
gyülekeztek a küldöttségek képviselői, köztük Tóth József pol-
gármester is. Az ünnepi köszöntők után megkezdődött a kul-
turális program. Sikeresen szerepelt az Ady Endre Művelődési 
Központ Mazsorett csoportja és a Tiszavirág Citerazenekar. 
A polgári sátorban megcsodálhatták a foltvarrók munkáit. A 
slambucfőző versenyen harmadik helyezést ért el a polgári csa-
pat, melyért köszönet illeti a szakácsot Kiss Márta Piroskát és 
az ő stábját. Gazdag, tartalmas, jó hangulatú napot töltött el 
Vámospércsen a polgári küldöttség.

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

Hajdúvárosok találkozója 
Vámospércsen

5 évtizedes osztálytalálkozó 
Eljött végre ez a nagy nap, 2016 június 25. szombat 14 óra, az 50 

éves évfolyam és osztálytalálkozó ideje. Nagy meleg, nagy zsivaj. 
Mindenki beszélgetni akar mindenkivel, meg sem hallják, hogy 
szólni akartunk hozzájuk.

Kedves Tanáraink, diáktársaink!
Szeretnénk megköszönni a tanárainknak, hogy elfogadták 

a meghívásunkat, diáktársainknak azt a sok segítséget, amit a 
szervezés során kaptunk! Mindenki hozzájárult egy telefon-
számmal, címmel, tippel, lehetőséggel, hogy kit, hol találunk 
vagy találhatunk meg, meg is lett az eredménye, hiszen csak 3 főt 
nem sikerült elérni.

Az évfolyam létszáma 121 fő volt, melyből a találkozón jelen 
voltunk 56-an. Sajnos 23 egykori diáktársunk már nem lehetett 
közöttünk. A finom vacsorát az Anna étteremben fogyasztottuk 
el, utána késő éjszakába nyúlóan beszélgettünk, volt témánk bő-
ven. Búcsúzóul megfogadtuk, hogy a következő találkozónkra 
nem kell újabb 50 évet várni. Köszönjük szépen Papp Lukácsnak 
a sárga rózsákat, Bartók Istvánnak a fotókat és nem utolsó sor-
ban Makó Erzsikének a gyönyörű tanári csokrokat és a temetői 
koszorút!

Fogadjátok ezt a szép verset megemlékezésül!

„Ötven éve már, hogy ballagott az osztály, fiúk, lányok 
Akkor is nyár volt, forró, napsugaras nyár
és kék volt a tó és zöld a rét.
Lelkünkben már zsongott az ifjúság varázsa,
álmokkal, vágyakkal teli szerelmes álomkép.
1966. június utolsó napját mutatta a naptár,
mikor bezárult mögöttünk az alma mater,
Gondtalan gyermekkorunk elszállt a nyárral,
ifjú szívünkben erős akarással
léptünk, a titokzatos élet elé.
Nem tudtuk még akkor mi vár reánk,
jó, vagy rossz, bánat, vagy öröm,
De mentünk bátran nagy élni akarással
magyar gyerek.
Mentek az évek, sorra szálltak az évszakok,
Közben osztálytársaink közül egy pár itt hagyott.
Szemükre örök álom szállt s lelkük szárnyra kapott.
Mi még maradtunk itt a földön,
Mert feladatot kaptunk: Tedd a jót!
S most egybegyűlve mi vén diákok
Az 50 évért hálát adhatunk.”

Vámosi Lászlóné (Molnár Katalin), Sánta József

Megkezdte rendelését dr. Molnár Tibor háziorvos
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 0140 sz. háziorvosi körzetben 2016. au-
gusztus 1-től dr. Molnár Tibor háziorvos várja betegeit az alábbi rendelési időben.
 
 Páros hét:  Páratlan hét:
 
 hétfő:  13.30-17.30 hétfő:  13.30-17.30
 kedd:   8.00-12.00 kedd:  8.00-12.00
 szerda:  13.30-17.30 szerda:  13.30-17.30
 csütörtök:  8.00-12.00 csütörtök:    8.00-12.00
 péntek:    8.00-12.00 péntek: 13.30-17.30

Molnár Jánosné, szerk.
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Mi így emlékezünk….

„A végtelenhez mérve semmi sem tökéletes
Az ember nyughatatlanul mindig keres
Az örökös vándorút véget soha nem ér
S ha nincs gyökerünk – elvisz a szél.”
(Conrad Aiken: Semmi sem tökéletes)

1962. Emlékeztek? A mi gyökereink 
itt találhatók Polgáron. Ekkor kezdtük 
meg tanulmányainkat a Hajdúnánási 
Áll. Kőrösi Csoma S. Általános Gimná-
zium I. E (reál) osztályaként Polgáron, a 
Móricz úti Iskola emeleti tantermeiben 
52 fővel. Már 1964-ben Állami Általá-
nos Iskola és Gimnázium II. osztályo-
sai lettünk és Kozma Bertalan volt az 
igazgatóhelyettes, Harangozó László 
az igazgató. 1965-ben Nagy Béla volt az 
igazgató, 1966. május 9-én már Gimná-
zium Polgár a bizonyítványunkban a 
pecsét és Ungvári János az igazgatónk. 
Slezák Istvánné Zsuzsika néni végigkí-
sért bennünket a négy év során igaz-
gatóhelyettesként és osztályfőnökünk-
ként.

1966. február 07. Januárban minden 
akadályon átjutottunk és kivettük ré-
szünket a munkálatokból. Az első ta-
nítási nap február 07-re datálódik az új 
Gimnázium épületében, ahová mi már 
csak közel 5 hónapig járhattunk. Ren-
geteg társadalmi munkát végeztünk, 
sok tevékenykedés fűződik osztályunk 
nevéhez. És mi erre büszkék is vagyunk, 
hisz mi voltunk az első diákjai ennek az 
iskolának, mi léphettünk be elsőként 
falai közé. Akkora volt a tantermünk (a 
mostani büfével szemben lévő ajtó nyi-
totta), hogy később két kisebb termet 
készítettek belőle.

1966. február 12. Szalagavató – 
1966. május 07. Ballagás

1966. május 12-én kezdtünk az írás-
beli érettségi vizsgáinkhoz és 43-an 
sikeresen leérettségiztünk. Bár az 52 
főből 49-en maradtunk a negyedik osz-
tály végére, de páran levelező tagozaton 
szintén leérettségiztek. Elballagtak a 
„maturánsok” és megfogadták Ungvári 
János igazgató kérését, mellyel utunk-
ra indított, mely szerint „alapító tanu-
lói vagytok a polgári Gimnáziumnak. 
Tanuljatok és viselkedjetek úgy, hogy 
példaképül állíthassunk iskolatársai-

tok elé. Az iskola elhagyása után pedig 
dolgozzatok, s tanuljatok úgy, hogy az 
iskolaközösség mindig büszke legyen 
alapító tagjaira.” (Ungvári János: Egy 
Tisza-menti Gimnázium első évtizede)

2016. június 25. 50 év telt el azóta és 
mi még mindig lelkesedünk ezért a le-
hetőségért, mely akkor szüleinknek és 
nekünk is óriási biztonságot nyújtott, 
hogy nem kellett elhagyni a családi 
fészkünket, hanem a szülőhelyünkön 
tanulhattunk tovább. 

Ma is köszönettel tartozunk azoknak 
a „bátrak”-nak, akik létrehozták és je-
lentőséget tulajdonítottak annak, hogy 
Polgáron legyen gimnázium. Köszön-
jük Baranya Pálnak, Harangozó Lász-
lónak, Molnár András vb. titkárnak, 
Kozma Bertalannak, Nagy Bélának és 
nem utolsó sorban Ungvári Jánosnak és 
tantestületének, valamint osztályfőnö-
künknek, Slezák Istvánnénak is. Amit 
tablónkra Váci Mihálytól útravalóként 
felírtunk, be is tartottuk, hiszen min-
denki teszi a dolgát évről-évre, immár 
50 éve. 

Köszönetet mondunk a fentebb em-
lített embereknek, akik a Gimnázium 
létrehozásáért szálltak síkra, valamint 

Baranya Pálnénak, id. Homolay Gyu-
lának, Dovák Sándornak, akik sajnos 
már az „égi katedráról” tekintenek le 
ránk. Köszönettel tartozunk ezért a ma 
is jó egészségnek örvendő osztályfőnö-
künknek, Slezák Istvánnénak, Darai 
Gyulának, Fleischer Tibornak, Németh 
Balázsnénak, Simon Lászlónak, Ung-
vári Jánosnak és Ungvári Jánosnénak 
és mindazoknak, akik 1962-1966-ig a 
polgári József Attila Gimnázium mun-
katársai voltak.

„Te kedves udvar, meghitt, régi termek,
Te ötvenéves drága iskola,
Ma minden régi híved újra gyermek,
S köszönt, mint kisdiákok friss sora,
Ma összegyűlünk e szelíd szigetre,
Melynek vihar nem ronthatja falát,
Ma összebújunk szépen a szívedre,
Mint anya szívére a kis család.”

                             (Tóth Árpád)

Szajevics Mária 
(Kovács Józsefné)
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E s e m é n y e k b e n 
gazdagon búcsúztat-
tuk a tavaszt 2016-
ban a Hajdúsági  
Görögkatolikus Gyer-
mekvédelmi Központ 
Nevelőszülői hálóza-
tánál. 

Áprilisban egy kis 
feltöltődést kaptak a 
nevelőszülők a nem-
zeti kegyhelyünkön, 
Máriapócson. 

Virágh László atya osztotta meg velük tartalmas gondolatait, s 
egy finom ebéd után indultunk közösen haza. 

A gyerekeket Nyíregyházára utaztattuk ugyanebben a hó-
napban, egy egész napos sport rendezvényen vehettek részt, a 
„Gyere-k-épbe” Gyermekjogi Roadshow-n.  

Május a nevelőanyák ünnepére való készülődés jegyében telt. 
Több délután is szorgoskodtak a gyerekek, hogy 05.24-re elké-
szítsék saját kezükkel az ajándékot nevelőanyjuknak. Harmadik 
alkalommal ünnepeltük meg a nevelőanyákat. Most nem az édes-
anyák helyett vettek részt egy anyák napi ünnepségen, hanem, ki-
mondottan az ő munkájukat, erőfeszítéseiket, akartuk „kiemelni”, 
rájuk szerettünk volna a figyelmet irányítani. Meghívtuk a már 
nyugdíjas éveiket töltő nevelőanyákat is területeinkről –Polgárról: 
Kovács Józsefnét -, akik örömmel jöttek közénk, mi pedig kiemelt 
tisztelettel köszöntöttük őket.

Nyárindítóként június 2. szombatján Hajdúdorogon tölthettek 
el családjaink egy könnyed szórakozással, sok-sok- játéklehetőség-
gel teli napot. A nyár még sok lehetőséget kínál a gyerekeknek és 
nevelő-családjainknak. 

Júniusban, az évzárót követően 2 táborozási lehetőséget aján-
lottunk. Hajdúnánáson egy napközis jellegű, izgalmas időtöltés-
re invitálták kollégáink a fiúkat-lányokat, míg Máriapócson egy 
fergeteges 4 napot ígérünk azoknak a gyerekeknek, akik töreked-
tek a jó tanulmányi eredmény elérésre a tanév során.  „Jutalom 
táborként”, térítésmentesen élvezhetik a jól megérdemelt pihenést, 
fenntartónknak köszönhetően.

S ez még csak a kezdet. Hogy mit tartogat még a nyár……, nos,  
arról majd ősszel beszámolok.

Szép nyarat kívánok minden kedves olvasónak, munkatársaim 
és magam nevében!

Ferencziné Vámosi Valéria, nevelőszülői hálózat vezető

A Nyári Oratórium június végén, tárt ajtókkal várta a hittanos 
gyermekeket. Egyházközségünkben idén először, ugyanis egy na-
gyon különleges táborozási lehetőséget kínáltunk és kínálunk.

Mi is azaz Oratórium és miért olyan különleges?
Az Oratórium Szalézi nővérek által szervezett tábor. Fontos alap-

elve Don Bosco nevelési módszere, aki olyan stratégiát dolgozott 
ki, mely a személy egészét fogja át, közben segítve fejlődését. Az 
egyén személyiségére, növekedésére és legfőképpen szabadságára 
fekteti a hangsúlyt, s olyan környezetbe való bevonásra törekszik, 
ahol a gyermek a legjobbat hozhatja ki magából. A tábor válto-
zatos programsorozatból áll, rengeteg játékos, fejlesztő elemekre, 
csapatokban működő feladatokra épül, nem megfeledkezve a lelki 
feltöltődésről. Ma már nem csak nővérek rendeznek Oratóriumot, 
hanem világszerte más egyházközségek is. Így merült fel bennünk 
is az ötlet.S, hogy miért olyan különleges? Azt árulják el a táboro-
zó gyerekek:

„Rengeteget játszottunk és nevettünk! Kirándultunk, filmet 
néztünk, kézműveskedtünk, barátokat szereztünk és élveztük, 
hogy együtt lehetünk.” Tóth Edina

„Legszebb élmény számomra az volt, hogy a szentmisén most 
nem csak ketten anyával voltunk, hanem a gyerekekkel együtt ün-
nepelhettük Jézus Krisztust!” Tiliczky Ágota

„Nekem a pólófestés tetszett a legjobban, melyre ráírtuk a tábor 
mottóját is: Add tovább a jót! Mi pedig tovább is adtuk! Minden 
egyes játékban, kézműves tárgyban, amit mi készítettünk, a szent-
misén, az utcán és otthon is, mert jót tenni jó!” Szedleczki Kíra

„Jól éreztem magamat, örültem, hogy együtt lehettem azokkal 
a gyerekekkel és felnőttekkel, akiket szeretek és kedvelek. Köszö-
nöm nekik a gazdag élményeket! Jó szívvel ajánlom mindenkinek, 
hogy vegyen részt ebben a közösségben!” Balogh Hanna

Következő időpont 2016. augusztus 23-26. Ha kedvet kaptatok, 
jelentkezzetek a plébánián!

Andrási Viktória, hitoktató

A Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. július 30-
án 36 fő részvételével kirándulást szervezett a Nyíregyházi Ál-
latparkba. Már szinte hagyomány, hogy évente egy alkalommal 
kirándulást szervezünk, hol az idősebb, hol a fiatalabb korosz-
tály érdeklődési körének megfelelően. Az idén az állatparkra 
esett a választás, amely a résztvevők számára kellemes kikap-
csolódást jelentett.

Szitai István, elnök

Ünnepelve zártuk a tavaszt 
és nyitottuk a nyarat

Add tovább a jót!

Kirándulás az állatparkba
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Suli hírek
Az utolsó tanítási napokban különböző évfolyamaink tanulmányi 

kirándulásokra indultak: Nyíregyházára, Diósgyőrbe, Egerbe, Mis-
kolctapolcára, Boldogkőváraljára, Debrecenbe, Lillafüredre. Tanu-
lóink a látnivalók mellett élvezték az együtt töltött időt tanáraikkal, 
társaikkal, s a nap végén élményekkel gazdagodva tértek haza.

Szabó Bertalan tanár úr a hetedikesekkel is elindult Hajdúná-
násra, hogy közelebb kerülhessenek a kémia és biológia tantár-
gyakhoz a laborgyakorlaton.

A tanév utolsó napja DIÖK nap volt, amikor KRESZ jártasságot 
szerezhettek a tanulók, majd ügyességi és sportjátékokban ver-
senghettek. 

Petrikné Sereg Ildikó

A 2016. június 22-én megtartott ünnepélyes tanévzárón a követ-
kező tanulóink kaptak elismeréseket:

4 éven át kitűnő és versenyeken szereplőknek intézményvezetői 
dicséretben részesült: Asztalos Barbara Anna, Balogh Hanna, Mecsei 
Sára, Mézes Lizandra, Pákh Lívia, Pöstényi Emília, Szabó Enikő 4/a 
osztályos tanulók.

4 éven át kitűnő teljesítményéért nevelőtestületi dicséretben 
részesült: Mező Máté, Szekerán Virág, Uzonyi Viktória 4/a, Berkes 
Dorina, Simon Viktória Gina 4/b és Kovács Eszter 4/c. osztályos ta-
nulók. 

Kitűnő tanulmányi eredményért, versenyeken való szereplésért 
intézményvezetői dicséretben részesült: Gyüge Vanda, Kondás Tí-
mea, Molnár Petra 6/c és Gólya István 7/a osztályos tanulók.

Kitűnő tanulmányi eredményért nevelőtestületi dicséretet ka-
pott: Csőke Liza, Dobos Dániel, Lovász Máté, Tóth Anna, Tóth Lilla, 
Vándor Hanna 1/a, Bodonovics Dóra, Horváth Dominik, Kiss Kevin 
László, Kiss Milán Máté 1/b, Izsvák Patrik, Lente Evelin, Mecsei Le-
vente, Rácz Vanda, Rézműves Tamás 1/c, Birkás Alexa, Kalóz Fanni, 
Petrik Kiara, Tóth Edina Szilvia 2/a, Nagy-Károlyi Médea 2/b, osztá-
lyos tanulók, illetve Csuhai Zoltán 2/c, osztályos tanuló, aki egyben a  
Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulóján legeredményesebb 

versenyzőnk is, továbbá Lukács Lujza, Magera Laura, Matócsi Bende-
gúz, Nagy Tímea Zsófia, Török Márton 2.c, Kovács Dániel Zsolt, Luk-
ács Gerda, Papp Bettina, Teslér Emőke, Veszprémi Bence Zoltán 3.b, 
Bicskó Sára, Gulyás Márk, Nagy Liliána, Szilvási Luca, Vincze Dávid 
3.c, Siroki Viktória Ildikó 4.c osztályos tanulók

Jeles tanulmányi eredmény és versenyekért intézményvezetői di-
cséretben részesült: Esenczki Felícia 6/c osztályos tanuló. 

Jeles tanulmányi eredményért, versenyekért intézményvezetői 
dicséret, valamint elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által kiírt pályázaton a Magyarország Jó tanulója, Jó sportolója cí-
met: Vitos Zsófia Judit 6/c osztályos tanuló.

Jeles tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, 
szorgalmáért nevelőtestületi dicséretben részesült: Horváth Bálint, 
Pálnok Orsolya 5/a, Kártik Fanni 6/b, Gulyás Enikő, Kapus Réka 6/c, 
Kecskés Fanni 7/d osztályos tanulók.

A Bozsik Programban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért a 
Magyar Labdarúgó Szövetség elismerését kapta: Rontó Richárd 4/c, 
Kiss Péter, Németh Noémi 7/a osztályos tanulóink.

Jó pihenést kívánunk mindenkinek a nyári szünet még hátralévő 
részére, szeptemberben pedig újult erővel várjuk vissza a gyerekeket 
az iskolapadokba! 

JAGSZI hírek • Szerbiai kirándulás, városnézés Szabadkán

A Rákóczi Szövetség pályázati lehetőségeit már többször is sikerült 
kihasználnia iskolánknak. Így volt ez június 7-én is, amikor a Nemze-
ti Összetartozás Napja alkalmából látogathattunk el a Délvidék híres 
városába, Szabadkára, hogy a Politechnikai Iskola tanulóival együtt 
idézzük fel 1920. június 4-e emlékezetét és nemzeti értékeinket.

Tíz órára kellett a szabadkai Politechnikai Iskolába érnünk. Az is-
kolában nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Lehetőséget kaptunk, 
hogy megismerjünk egy magyar tagozatos osztályt. A programunk 
következő részeként előadtuk a nemzeti összetartozásról szóló sze-
rény műsorunkat. Iskolánk tanulói verseltek, táncoltak, citeráztak. 
A műsor után kötetlen beszélgetés következett, közben a vendéglátók 
által biztosított pogácsát és édes sütiket eszegettük.

Az iskola után városnézés következett, két szabadkai tanuló vezetett 
körbe minket a város nevezetességinél, amelyek elképesztőek és látvá-
nyosak voltak.  Első állomásunk a városháza előtti gyönyörű szökőkút 
volt, amely királykék színben pompázott. Itt rengeteg képet készített 
az egész csoport. Következő látnivalónk a szabadkai városháza volt, 
amelynek szecessziós szépségét kívül és belül is megtekinthettük. Az 
ülésterem pompájában és nagyságában a budapesti parlamentet idézte 
számunkra. Némi erőfeszítéssel a városháza kilátótornyába is felmen-
tünk – az egykori tűztoronyba –, ahonnan az egész várost be lehetett 
látni, és még a közeli országokig is elrévedhetett tekintetünk.

A városnézést a két tanuló vezetésével folytattuk, meglátogattuk a híres 
könyvtárat, a színházat és a székesegyházat. Felkerestük a ferencesek temp-
lomát, onnan átsétáltunk egy zsinagógához, melyet most újítottak fel, így 
régi pompájában tündököl. Felkerestük a Kosztolányi-szobrot, és tisztele-
tünket tettük: koszorút helyeztünk el a talapzaton.  Láthattuk azt a gimná-
ziumot, ahova még Kosztolányi is járt, innen tanácsolták el annak idején.

A sétát az iskolában fejeztük be. Elköszöntünk a tanulóktól és ezt kö-
vetően továbbindultunk buszunkkal Palicsra, az állatkertbe. Itt rengeteg 
élőlényt megcsodálhattunk: köztük voltak hüllők, ragadozók, szárnya-
sok, emlősök. Nagy sikere volt a zsiráfoknak, a majmoknak és az elefánt-
nak, de a kis teknősök is sokak érdeklődését felkeltették. 

Szerintünk remek egy kirándulás volt, sok dolgot sikerült megnéz-
nünk, amit soha nem felejtünk el, és sok élményt gyűjtöttünk. Remél-
jük, máskor is visszajöhetünk még ide. 

Ádám Dóra, Bacsa Vivien, Humicskó Eszter, Molnár Zsófia, 9. A
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Foci hírek • Újra megyei I. osztályban Polgár!
Júliusban pozitív fordulat következett be 

a PVSE életében, mikor az MLSZ-től meg-
keresés érkezett a vezetőség felé, melynek 
tárgya a megye I. osztályban való szereplés 
lehetősége. Nem titkolt célja és vágya volt a 
klubnak, hogy már az idei évben feljutó he-
lyen végezzen a PIAC, ez azonban a -8 pon-
tos levonást és néhány elszalasztott pontot 
követően meghiúsulni látszó tervnek tűnt. 
Így a nevezést a megyei II. osztályra nyúj-
totta be az egyesület, de a megyei I. osztá-
lyú licencet is megkértük, remélve, hogy a 
botlás ellenére mégis odaérhetünk az első 
osztályba. Az előrelátó gondolkodás valóra 
váltotta a hozzá fűzött reményeket, így már 
hivatalosan is kijelenthető, hogy a felkérés-
nek köszönhetően Polgárnak ismételten 
megye I-es csapata van.

A döntés meghozatala azonban koránt-
sem volt egyszerű. Ismerve a megye II. és 
a megye I. osztályok közti különbséget, el-
sődlegesen a keret megerősítésének lehető-
ségeit volt szükséges vizsgálni. Az elnökség 
több alkalommal is egyeztetett volt hazai 
játékosokkal, akiket szívesen látott volna a 
városvezetés és az egyesület vezetése is újra 
Polgár színeiben. Ismételten megkerestük 
Dobó Viktort és Bene Leventét, azonban 
tárgyalásaink nem értek célba, így továbbra 
sem a PIAC gárdáját erősítik az említett lab-
darúgók. A meglévő keretben is történtek 
változások, Polonkai László nem vállalta a 
megye I-ben való játékot, Szajevics Patrik 
és Reszegi László pedig szintén a távozó já-
tékosok névsorát gyarapítja. A távozó szán-
dékú játékosokkal tárgyalt az elnökség, 
hogy miként lehetne fenntartani továbbra 
is az együttműködést, de sajnos nem talál-
koztak az elképzelések. Ezúton is szeretném 
nekik megköszönni, hogy ezidáig Polgárért 
játszottak és további eredményes, sikeres 
sportéveket kívánok nekik az egyesület és 
városvezetés nevében egyaránt!

A meglévő kerethez tehát mindenképp 
új igazolások megszerzése vált szükségessé. 
Fontosnak tartja a vezetés, hogy Polgáron 
fő szabály szerint helyi, illetve helyi kötő-
désű sportolók játszanak, hiszen a hazai el-
kötelezettségtől és ezáltal az összetartástól, 
nincs erősebb csapatépítő eszköz. Ponto-
san ezen irányelvet szem előtt tartva Bene 
Levente és Dobó Viktor mellett, további 
polgári, vagy volt polgári labdarúgókat ke-
resett meg az elnökség, annak reményében, 
hogy helybéli focistákkal tudjuk feltölteni 
a csapatot. Mindemellett nem zárkóztunk 
el a környékbeli településekről történő át-
igazolások lehetősége elől sem. A lehetséges 
igazolások így tehát Polgár, Tiszaújváros, 
Tiszacsege és Balmazújváros labdarúgóiból 
tevődnek össze. A teljes keret névsorát a kö-

vetkező újságban fogjuk ismertetni, illetve 
az egyesület Facebook oldalán már koráb-
ban elérhető lesz a keret. Az átigazolási 
időszakra, valamint az átigazolások szabá-
lyaira új rendszert dolgozott ki az MLSZ, 
amely nem feltétlenül könnyíti meg a kis 
egyesületek munkáját. Jelenleg még min-
dig nyitva az átigazolási időszak, így a keret 
még nem végleges. Mindemellett kijelent-
hető, hogy olyan felnőtt csapatot kívánunk 
építeni, amely egységként, összetartásban 
és felkészülten vág neki a 2016/17-es baj-
nokságnak. A felnőtt csapat átlagéletkora 
23-25 év, amely optimális, így terhelhető, 
jó fizikumú labdarúgókkal büszkélked-
hetünk. A vezetőedző továbbra is Varga 
Gábor, akinek munkájával elégedett az el-
nökség. A felnőttek mellett a továbbiakban 
fokozott figyelmet kívánunk fordítani az 
utánpótlás csapatainkra, hiszen az U16-os 
gárdában sok tehetséges labdarúgónk van, 
így kiemelten szükséges ezzel a korosztály-
lyal foglalkozni. Az ifi csapatot szintén meg 
kívánjuk erősíteni, ide Tiszaújvárosból ér-
keznek labdarúgók.  

Nem szabad figyelmen kívül hagyni a 
megye I-ben induló egyesületeket, hiszen 
ez a megyei I. osztály már olyan játékot, 
felkészültséget és technikai képzettséget 
képvisel, amely mára már nem a megye II-
höz, hanem sokkal inkább az NB III-hoz áll 
közel. Pontosan ezért tisztában kell lenni 
azzal is, hogy ezen a szinten már fokozot-
tan átgondolt csapatépítésre van szükség, 
ugyanakkor a gárda felé nem szabad túlzott 
elvárásokat támasztani ebben az idényben. 
Az elsődleges cél a team megerősítése, ösz-
szekovácsolása, egységgé tétele, majd eb-
ből lehet építkezni megfelelő technikai és 
fizikai felkészültséget követően, és haladni 
a tabellán egyre-egyre feljebb. Jelenleg az 
edző és a csapat felé támasztott elvárásként 
a 12-13 hely megszerzését vélte optimáli-
san kitűzött célnak megjelölni az elnök-
ség. Ennek érdekében mind a játékosok, 
mind az edző és mind az egyesület vezetése 
igyekszik hozzátenni a tőlük telhető ma-
ximumot. Bízunk benne, hogy a megyei I. 
osztályú mérkőzésekre egyre több szurkoló 
fog kilátogatni és továbbra is lelkes nézőkö-
zönség előtt bizonyíthatja be a PIAC, hogy 
egyértelműen az első osztályban a helye 
Polgárnak. További fontos információ még, 
hogy Polgár indult a Magyar Kupán is. A 
kupamérkőzések és a bajnoki meccsek idő-
pontját folyamatosan közöljük és plakátolni 
is fogjuk.

Az egyesülettel kapcsolatos híreket és in-
formációkat nyomon követhetik a Facebook 
oldalunkon, illetve az MLSZ adatbankon 
keresztül. 

A megye I-es csapatok névsora:
1. Berettyóújfalui SE

2. DEAC
3. Derecskei LE

4. DASE
5. Hajdúnánás – GB FK

6. Hajdúsámsoni TTISZE
7. Hajdúszoboszlói SE
8. Monostorpályi SE
9. Nagyhegyes KSE

10. Nyíradony VVTK
11. Sárrétudvari KSE

12. Szövetkezetek SE (Hajdúdorog)
13. Téglás VSE

14. Kabai Meteorit SE
15. Polgár VSE

16. Hosszúpályi SE

Nagy Anita, elnök

Szépkorúak 
köszöntése

2016. július 9-én, 90. születésnapja elő-
estéjén népes családja köszöntötte idős 
Kaló Józsefnét, Dankó Margitot. 2 gyer-
meke, kereszt gyermekei, azok házas-
társai, 5 unokája (ketten sajnos külföldi 
munkavállalásuk miatt nem lehettek 
jelen), és a jövőbe tekintő hit: a 8 déd-
unoka köszöntötte a szellemileg friss, jó 
egészségnek örvendő „Nanát”, mert hogy 
a családban mindenki így hívja az ünne-
peltet. A köszöntésen részt vett városunk 
polgármestere, Tóth József is, aki város-
vezetőként tolmácsolta jókívánságait.

Kaló Józsefné
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Lőrinczi Tiborné, Juliska néni 
2016. július 26-án töltötte be 90. 
életévét. E jeles nap alkalmából 
szerettei körében köszöntötte 
Tóth József polgármester és tol-
mácsolta az önkormányzat jókí-
vánságát. További jó erőt és egész-
séget kívánunk!
Fotó: Polonkai Zoltán

Rendőrségi felhívás
Július hónapban  

házasságot kötöttek:
• Papp Brigitta és Rézműves Dávid

• Rézműves Éva és Kiss Tamás
• Rácz Zsuzsanna és Kiss Csaba
• Tar Gizella és Juhász Ferenc

• Németh Nikoletta és Sándor Roland
• Katona Tímea és Répási József
• Kurucz Mária és Balla Tibor
• Papp Nóra és Kovács Attila

• Lindi Erika és Firtkó Richárd
• Molnár Andrea és Ádám Attila

• Nanó Szimonetta Bernadett és Sípos 
Norbert

Akiket újszülöttként  
köszöntünk:

• Krajczár Hanna Emili
• Szabó Emma
• Juhász Adél

• Király Krisztián
• Stefán Noel

• Földvári Jázmin
• Farkas Mirella Kira

• Tóth Botond

Akiktől fájdalommal  
búcsúzunk:

• Szarka Istvánné szül. 
Csuhai Csinos Ilona, élt:    95  évet

• Kapusi Gyuláné 
szül. Németh Anna, élt:    78  évet

• Elek László, élt:    87 évet
• Répási József, élt:    92  évet

• Bíró József, élt:    87  évet
• Balogh József, élt:    65  évet

 Anyakönyvi Hírek
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Köszöntöm Polgár város lakóit! 

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

Nyomozás indult garázdaság vétség és 
könnyű testi sértés vétség megalapozott 
gyanúja miatt egy fiatalkorú ellen, aki 
2016. június 17-én a délutáni órákban vitá-
ba keveredett a Polgár, Hősök úti nemzeti 
dohánybolt előtt egy férfival korábbi vélt 
sérelmei miatt, akit ekkor több alkalommal 
arcon ütött. A cselekménye folytatásában 
az elkövetőt bátyja és édesapja akadályozta 
meg. A sértett a cselekmény során nyolc na-
pon belül gyógyuló könnyű sérülést szen-
vedett. 

Szintén garázdaság vétség megalapozott 
gyanúja miatt indult nyomozás egy polgári 
nő ellen, aki 2016. június 26-án a délutáni 
órákban a tőle külön élő férjét és annak 
barátnőjét bántalmazta a Polgár, Május 1. 
úton, valamint a férjének a gépkocsiját is 
megrongálta. A sértettek a bántalmazás 
során nyolc napon belül gyógyuló könnyű 
sérülést szenvedtek, a gépkocsiban kár ke-
letkezett.   

Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt 
folytatunk nyomozást két polgári fiatalem-
ber ellen, akik 2016. július 6-án a Polgár, 
Toldi úton lévő lakóház udvarára bementek 
és eltulajdonítottak két pulykát, majd ismét 
visszatértek, azonban a sértett észrevette 
őket és értesítette a rendőrséget, azonban 
fiatalok a helyszínről elmenekültek. A helyi 
rendőrök adatgyűjtést és tanúkutatást vé-

geztek, amelyeknek köszönhetően azono-
sították a két feltételezett elkövetőt, akiket 
elfogtak. 

Garázdaság vétség megalapozott gyanúja 
miatt indult eljárás a Polgár központjában 
található egyik vegyesbolt eladója ellen is, 
aki 2016. július 12-én az egyik idős vevő-
vel összeszólalkozott azon, hogy a sör nem 
hideg. A szóváltás során, hogy a vevő az el-
adót sértegette, ami miatt az eladó a vevőt 
az utcán ellökte. A vásárló elesett és ennek 
következtében előreláthatólag könnyű sé-
rülést szenvedett. 

Kábítószerrel visszaélés vétség miatt 
indult nyomozás két fiatal polgári nő el-
len, akiknél a 2016. július 23-án a délutáni 
órákban az egyik szórakozó helyen megtar-
tott ellenőrzés során a rendőrök kábítószer 
gyanús anyagokat találtak. A nőknél alkal-
mazott kábítószer gyorsteszt mindkét eset-
ben pozitív értéket mutatott. A rendőrök 
a kábítószer gyanús anyagokat lefoglalták, 
amelyeket igazságügyi szakértő bevonásá-
val vizsgálnak.  

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

Szépkorúak köszöntése
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Felhívás kitüntető díjak adományozására
Tisztelt Városi Egyesület, Társadalmi Szervezet, Alapítványi 
Kuratórium, Egyházi Tanács, Gazdálkodó Szervezet!

Az önkormányzat által adományozható 
kitüntetésekről és díjakról szóló 
rendelet alapján „Polgár Város 
Díszpolgára” címet, „PRO 
URBE Polgár” Em-
lékérmet, „Önzetlen 
polgár” díjat, „Lokál-
patrióta összefogás” 
díjat, „Polgár Város 
Közszolgálatáért” 
díjat adományozhat 
a Képviselő-testület.

A kitüntető díjak 
adományozására a kép-
viselő-testület tagjai, ál-
landó bizottságainak tagjai, 
a költségvetési szervek vezetői 
és a Polgári Idősügyi Tanácson túl ja-
vaslatot tehetnek a városban működő egye-
sületek, társadalmi szervezetek, alapítványi 
kuratórium, egyházi tanács, gazdálkodó 
szervezet. A kitüntető díjak adományozá-
sára vonatkozó javaslatot indoklással ellát-
va - melyből ki kell tűnni, hogy a kitüntető 

díjra ajánlott személy mennyiben felel meg 
a rendeletben szereplő feltételeknek 

-  2016. augusztus 31-ig a Pol-
gármesteri Hivatalba kell 

eljuttatni. 
A kitüntető díjak 

adományozásáról a 
képviselő-testület a 
szeptember 15-ei ülé-
sén dönt, melyek át-
adására a szeptember 
30-án megrendezésre 

kerülő Önkormány-
zatok napja ünnepségen 

kerül sor.
Az egyes kitüntetések 

adományozására vonatkozó fel-
tételeket az önkormányzat által adomá-

nyozható kitüntetésekről és díjakról szóló 
önkormányzati rendelet tartalmazza, mely 
elérhető és megismerhető a város honlapján 
a www.polgar.hu oldalon, a Hirdetőtábla fő-
menüben, a Rendeletek fül alatt.

Molnár Jánosné, szerk.

Versengés a legszebb konyhakertért
Második alkalommal hirdettünk meg az 

országos programhoz csatlakozva „A leg-
szebb konyhakertek” versenyt. Az idén is 
több helyi lakos jelentkezett a megmérette-
tésre, akik büszkén vállalták, hogy megmu-
tatják veteményes kertjüket egy-egy trük-
köt elárulva a termesztés csínja-bínjáról. A 
program célja az, hogy minél többen mű-
veljenek konyhakertet és az a tudás, amely 
eddig évszázadok során összegyűlt, tovább 
öröklődhessen a generációk között.

Erre van is példa, mivel a benevezettek kö-
réből a legfiatalabb kertművelésbe besegítő 9 
éves, a legidősebb termelő pedig 95 éves. A 
kertek első szemléje során bebizonyosodott, 
hogy milyen nagy gonddal szorgoskodnak 

a kertművelők, szépen megtervezett és be-
ültetett kertekkel találkoztunk, ahol min-
den apró hely kihasználásra került. Külön 
dicsérendő, hogy csak igen kevesen és kis 
mértékben használnak kémiai szereket a 
permetezéshez, a tápanyag utánpótlást kom-
posztálással és szerves trágya felhasználásá-
val biztosítják. Mindannyian tudjuk, hogy 
egy otthon termesztett, vegyszert nem, vagy 
csak alig látott zöldség, gyümölcs mennyivel 
jobb ízű, és egészségesebb, mint a boltban 
vásárolt termék. Ezért is jó látni és tapasz-
talni, hogy vannak még, akik időt, energiát 
fordítanak a kertművelésre. Az lenne a jó, ha 
minél többen művelnék kis kertjüket, élvez-
ve a jól végzett munka gyümölcsét. Egy 25-

30 m2-es kis kert már biz-
tosíthatja egy 4 tagú család 
friss zöldség szükségletét. 
Eredményhirdetésre a 
kertek második szemléjét 
követően a szeptember 
15-ei képviselő-testületi 
ülésen kerül sor. Addig is 
jó munkát, gazdag termést 
kívánok minden kertmű-
velő kertbarátnak!

Molnár János, 
alpolgármester,  

program koordinátor

Gólyafesztivál 
Tiszagyulaházán

A már hagyománnyá vált falunapi rendez-
vényt július 30.-án szombaton rendezték meg 
Tiszagyulaházán. 10 éve már annak, hogy a 
település vezetői a magyar lélekhez oly közel 
álló madarunkról a gólyáról „Gólyafesztivál” 
névre keresztelték a község életében jelentős 
eseményt. 

A hagyományok ápolásán túl az újra is fo-
gékony faluvezetés egy kiállítással igyekezett 
emelni a rendezvény színvonalát.  A kör-
nyékbeli települések nyertek meghívást, hogy 
mutassák be a közfoglalkoztatás keretében 
előállított termékeit.  Felkérést elfogadva há-
rom megyéből 15 település – közöttük Polgár 
- mutatkozott be. Mi a „Helyi sajátosságokra 
épülő egyéb értékteremtő program termékeit 
(hamutartóval ellátott hulladékgyűjtő, pihe-
nőpad, virágláda virágokkal együtt), valamint 
a „Mezőgazdasági program” termékeit mutat-
tuk meg. 

Egy ilyen kiállítás jó alkalom arra, hogy a 
széles nagyközönség képet kapjon arról, hogy 
milyen sokrétű tevékenységet, értékteremtő 
munkát végeznek a települések közmunkásai, 
és jó alkalom a tapasztalatszerzésre, szemlé-
letformálásra is. Láttunk virágládákat, kézi 
hímzéseket, fonott termékeket, a zöldségfélék 
teljes tárházát, (feldolgozva is), házi készítésű 
száraztésztákat, igényes megmunkálású fa- 
és betonipari termékeket. Ezek mind-mind a 
közfoglalkoztatásban dolgozók munkáját di-
csérik.

 Molnár János, alpolgármester

Földgázszállító veze-
ték kiváltása

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. megbízásá-
ból a kivitelező megkezdte  a Testvériség I. 
fölgázszállító vezeték rehabilitációját, mely 
városunk határában haladó vezetékhálóza-
tot is érinti. Tiszaújváros felé haladva ész-
lelhettük, hogy az út két oldalán földmun-
kálatok folynak, melynek során hatalmas 
csővezetékek kerülnek megmozgatásra.

A kivitelezési munkák alatt a gázszolgál-
tatás a lakosság részére zavartalan, illetve 
az érintett szakaszon a közúti és gyalogos 
forgalom is biztosított. A karbantartási 
munkálatok során fáklyázásból származó 
hang- és fényhatás tapasztalható.

Molnár Jánosné, szerk.A fotó csak illusztráció!
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Polgár város gyógyszertárainak 
augusztus és szeptember havi 

készenléti és ügyeleti rendje

AUGUSZTUS

1-7-ig Főnix Patika
8-14-ig Belvárosi Gyógyszertár
15-21-ig Főnix Patika
22-28-ig Belvárosi Gyógyszertár
29-31-ig Főnix Patika

SZEPTEMBER

1-4-ig Főnix Patika
5-11-ig Belvárosi Gyógyszertár
12-18-ig Főnix Patika
19-25-ig Belvárosi Gyógyszertár
26-30-ig Főnix Patika




