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Polgár város 
k ö z b i z t o n s á -
gának 2016. 
évi helyzetéről 
nyújtott beszá-
molót a július 
20-ai képviselő-
testületi ülésen 
dr. Vincze Ist-
ván r. alezredes, 
H a j d ú n á n á s i 

Járási Rendőrkapitányság vezetője. Szóbeli kiegészítőjében elmondta, 
hogy a város területén durva, a lakosság jelentős részét nyugtalanító, 
a társadalomra kiemelten veszélyes bűncselekmények nem fordultak 
elő. A 2016-os év volt az eddigi legeredményesebb, mivel egyrészt az 
értékelt időszakban volt a legalacsonyabb a bűncselekmények száma, 
másrészt ezzel párhuzamosan emelkedő tendenciát mutat a bűncse-
lekmények felderítésének eredményességi mutatója. A beszámoló 
értékelte a bűnügyi helyzetet, a bűnüldöző munka sikerességét, a tu-
lajdon elleni szabálysértéseket, a közlekedésbiztonsági helyzetet, szólt 
a rendészeti tevékenységről, a rendezvénybiztosításokról, a bűn- és 
baleset megelőzésről. Megállapítható, hogy a város bűnügyi helyzete 
kiegyensúlyozott és javuló tendenciát mutat, csökkent a rendőrka-
pitányság illetékességi területén regisztrált összes bűncselekmények 
száma, melyet számadatokkal támasztott alá,  - erről bővebben követ-
kező lapszámunkban olvashatnak -. 

A napirend tárgyalása során, figyelemfelhívásként képviselői hoz-
zászólásban hangzott el a városban tapasztalható kamionos forgalom, 

Városházi Hírek
Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről

a kerékpárosok szabálytalan közlekedése, a kerékpárok hiányos felsze-
reltsége, melyre megerősítésként elhangzott a rendőri szerv részéről, 
hogy mind a kamionos forgalom, mind a kerékpárosok és a gyalogo-
sok szabályos közlekedésének javítása továbbra is a kiemelt feladatuk 
közé fog tartozni. Új problémaként került jelzésre, hogy az utóbbi 
időben a Millenniumi Emlékmű parkját egyesek WC-nek használják, 
melynek fokozott ellenőrzéséről biztosított a rendőrkapitány és a helyi 
őrsparancsnok. Szó volt továbbá az Internetes és a bankszámla elleni 
csalásokról is, melyben fokozott elővigyázatosságra és óvatosságra 
szólították fel a lakosságot.  A rendőrkapitányság 2017. évi főbb célki-
tűzései között lehet megemlíteni:
- az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetének szinten tartását, 

további javítását,
- a közterületeken elkövetett bűncselekmények számának szinten tar-

tását, lehetőség szerinti csökkentését,
- a törvényes, hatékony és szakszerű rendészeti tevékenység erősítését,
- az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel és a polgárőr 

egyesületekkel történő együttműködés hatékonyságának növelését. 
dr. Vincze István r. alezredes összegző gondolatában megfogalmaz-

ta, hogy 2017-ben a meghatározott célkitűzések és feladatok végre-
hajtásával növelni kell a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét, fenn 
kell tartani a rendőrkapitányság illetékességi területén a közrendet, 
közbiztonságot, törekedni kell arra, hogy szakmai tevékenységükkel, 
intézkedéseikkel erősítsék az állampolgárok rendőrségbe vetett bizal-
mát, a rendőri szervezet társadalmi megbecsülését. 

A képviselő-testület a rendőrség munkáját elismerve, egyhangú 
szavazattal elfogadta a beszámolót. 

Molnár Jánosné, szerk.

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről
Már hagyományosan a rendőrségi beszámolóval egyidőben a Pol-

gári Polgárőr Egyesület éves tevékenységéről is tájékoztatást kért a 
képviselő-testület. Szabó Tiborné elnök kiegészítésében elmondta, 
hogy a megalakulás óta 60 főre fejlődött civil szervezet, 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 megszo-
kottá vált, hogy jelenlétükkel biztosítják a városi rendezvények zavar-
talan lebonyolítását, az iskolakezdés időszakában a gyalogos átkelő-

helyeken a biztonságos áthaladást, rendszeresen figyelőszolgálatot, 
járőrözést folytatnak. Irodájukban ügyeleti rendszert alakítottak ki 
a város lakosságával való szorosabb kapcsolattartás érdekében. A me-
zőőrökkel közös szolgálat keretében őrködnek a fa és egyéb lopások 
ellen, a természetvédelmi őrrel együttműködve vigyázzák környeze-
tünket. Közös szolgálatot teljesítenek a rendőrséggel, az elmúlt évben 
is többször fontos, jelzésértékű információval szolgáltak a hatóságok 
felé. Munkaprogramjukat is a segíteni akarásra építették. Diákok ré-
szére tartottak tájékoztató előadásokat a balesethelyzetek elkerülése 
érdekében. Nehéz szociális helyzetben lévő lakosok számára KRESZ 
ismertető előadást tartottak, melyben bemutatták az előírásnak meg-
felelő felszereltséggel rendelkező kerékpárt. Az évekkel ezelőtt beve-
zetett „Szemmozgalom” működése nagyban hozzájárult eredményes 
munkájukhoz. Az elmúlt egy év alatt összesen 5480 munkaórát töltöt-
tek szolgálattal. Működési kiadásukhoz a képviselő-testület is évente 
hozzájárul. 2016-ban összesen 974.000 Ft-ból gazdálkodhattak, mely-
ből 400.000 Ft önkormányzati támogatás, 524.000 Ft megyei polgár 
szövetség által nyújtott támogatás és 50.000 Ft magánszemélyektől 
kapott támogatásból tevődött össze.

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

A Képviselő-testület elismerve a Polgári Polgárőr Egyesület mun-
káját 2016. évben „Lokálpatrióta összefogás” díjat adományozott az 
egyesület részére. 

Molnár Jánosné, szerk.
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Városházi Hírek
A Polgári Települési Értéktár 
Bizottság - a helyi értékek 
összegyűjtője

A Hungarikum törvényben foglaltak szerint a települési ön-
kormányzat települési értéktárat és települési értéktár bizottságot 
hozhat létre, amelynek feladatai közé tartozik a településen fel-
lelhető nemzeti értékek azonosításának szervezése, a településen 
fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény létre-
hozása, valamint azok megyei értéktárba történő megküldése. A 
képviselő-testület döntését követően 2016. május 26-án tartotta 
alakuló ülését a Polgári Települési Értéktár Bizottság, mely az el-
múlt egy évben folyamatosan végezte munkáját. Jogszabályi elő-
írás alapján a bizottság félévente beszámol munkájáról, és így e 
kötelezettségének eleget téve került a beszámoló a képviselő-testü-
let asztalára. Ferenczné Fajta Mária, a bizottság elnöke elmondta, 
hogy a bizottság elsőrendű feladata a településen fellelhető értékek 
összegyűjtése, rendszerezése, ápolása. Javaslatot bárki tehet az erre 
rendszeresített adatlap kitöltésével, mely elérhető online felületen, 
a www.polgar.hu weboldalon, a „Polgári Települési Értéktár” fül 
alatt, vagy személyesen az Ady Endre Művelődési Központ és 
Könyvtárban. 

Eddig az értéktárba felvételre került
- Kulturális örökség kategóriában: az Árvácska Népdalkör és a Ti-

szavirág Citerazenekar, Barankovics István, újságíró és keresz-
ténydemokrata politikus főtéri mellszobra, a Polgári csapásolás, 
„Polgár történte” Monográfia,

- Kulturális örökség - épített környezet kategóriában: Polgári Ró-
mai Katolikus Templom,

- Kulturális örökség – épített környezet, természeti környezet ka-
tegóriában: Kálvária domb,

- Agrár és élelmiszergazdaság kategóriában: a „Polgári Hurka-
Pite”, Dr. Dely Mátyás Polgáron elhelyezett bronz emléktáblája, 
állatorvosi munkássága.  
A bizottság a helyi értékek további felkutatása céljából a jövőben 

nagyobb propagandát kíván fordítani a lakosság minél nagyobb 
körének bevonása érdekében. A bizottság elnöke a képviselő-tes-
tületi ülésen a képernyőn keresztül kérte és buzdította a lakossá-
got, hogy éljenek javaslattételi lehetőségükkel. 

Molnár Jánosné, szerk.

Napelempark a Vásártéren
A képviselő-testület július 20-ai ülésén döntött a vásártér, 

mint önkormányzati ingatlan bérbeadásáról. Ez a 3 ha-os te-
rület hosszú ideje kihasználatlanul áll, már azt, a korábbi ne-
gyedévenkénti szerepét sem tölti be jó ideje, hogy teret nyújt-
son, helyet adjon a vásári forgatagnak. A terület bérbeadásra 
történő kijelölését követően a Zogar Energetikai Kft. ajánlatát, 
mint legkedvezőbb ajánlatot fogadta el a képviselő-testület, 
mely alapján a területen napelempark valósul meg és 25 évre 
vonatkozóan a bérleti díj összege nettó 651.000 Ft/ha/év. A bér-
leti díjból származó bevétel az önkormányzat költségvetését 
erősíti. 

Molnár Jánosné, szerk. 

Közfoglalkoztatás
A Mezőgazdasági Startmunka Program keretén belül a Hajdú 

utcán található „bikaól” elnevezésű ingatlanon felújításokat haj-
tottunk végre. Felújításra és átalakításra került 210 m2 a régi épü-
letszárnyból. Kialakításra került egy szociális helyiség, csoportos 
kocaszállás, kanszállás, 10 férőhelyes kocafiaztató, malacnevelő és 
egy takarmányraktár. Az ingatlan körül kerítést cseréltünk 150 
méter hosszan, valamint kerékfertőtlenítő aknát alakítottunk ki. 

A Móricz utcai korábban volt óvodai ingatlan is teljesen új funk-
ciót kapott. A kormányzati támogatásnak köszönhetően közel 300 
m2-en alakítottunk ki zöldség és gyümölcs feldolgozásra alkalmas 
épületet. Terveink szerint a közeljövőben a mezőgazdasági prog-
ramban termelt friss árut, valamint egyéb megvásárolt árut dol-
gozzuk fel, amelyet a közétkeztetésben hasznosítunk. 

Öntözőrendszert telepítettünk 40000 tő zöldségpalántára. Az 
öntözőrendszeren keresztül gondoskodni tudtunk a növény táp-
anyag és vízutánpótlásáról palántázás után. Jó minőségű árut csak 
öntözés mellett tudunk biztosítani.

Csibi Lajos, projektvezető 

Közfoglalkoztatás 
- Bemutattuk termékeinket

Városunk idén is részt vett Tiszagyulaháza település Gólya-
fesztivál rendezvényén, mely magába foglalja a közfoglalkoztatási 
programokban megtermelt, előállított termékek kiállítását és vá-
sárát.

A fesztiválon résztvevő mintegy 30 önkormányzat – köztük 
Polgár Város Önkormányzata is -  igyekezett bemutatni a köz-
foglalkoztatásban végzett munkájának „gyümölcsét”. Idén a Me-
zőgazdasági programunk mutatta be széles spektrumú tevékeny-
ségének egy részét. A fesztiválra látogatók láthattak konyhakész 
vákumcsomagolt zöldségféléket, melyeket a zöldségfeldolgozó 
üzemünkben próbagyártásban tisztítunk és készítünk elő.

Akik a standunknál jártak megkóstolhatták házi készítésű lek-
várunkat és szörpünkkel frissíthették fel magukat a nagy meleg-
ben. Nagy sikere volt a helyben készült lecsónak és a főtt kukoricá-
nak is, amit bárki megízlelhetett.

Csibi Lajos, projektvezető 
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VAKÁCIÓ-NYÁR-TÁBOR, NYÁRI TÁBOR
Évek óta azon törtem a fejem, hogy a mai gyerekkel hogyan kel-

lene megismertetni a táborozás örömeit. 11 évvel ezelőtt adódott 
egy lehetőség, amikoris egy prospektus arra hívta fel a pedagó-
gusok figyelmét, hogy hagyományőrző táborra van lehetőség egy 
kicsiny faluban a hegyek között. Azonnal felvettem a kapcsolatot 
a szervezővel, s elkezdődött a táborozási „ őrület”. 9 évig Kereszt-
étén voltunk, 2 évig Hejcén, s tavaly Varbóra tettük át a helyszínt. 
Ma már nem hagyományőrzés címen szervezem a tábort, de a cél, 
hogy a helyszín mindenképpen a hegyek között legyen. Cél továb-
bá a természet megszerettetése, kicsit hagyományőrzés is, baráti 
kapcsolatok ápolása, kiépítése, élmények szerzése. Íme két él-
ménybeszámoló egy első illetve egy hatszoros táborozó szemével.

Lukácsné Győrffi Lilla

Az első táborozásom Varbón volt, busszal utaztunk oda. A tábor 
egy szép tó előtt van. Ezt a tavat egy esti túrán körbe is sétáltuk. 
Megtudtuk, hogy ott élnek a varbói óriás békák. Másnap gyalog-
túrán is voltunk a dombok között, nagyon elfáradtunk. A tábor 
közelében egy kalandparkban kalandoztunk. Én végig mentem a 
kispályán. Nagyon élveztem. Ellátogattunk a templomba is, ott fel-
másztunk a haranghoz. Nagyon meredek volt a lépcső, felért egy 
túrával. Volt még vízicsata, lisztfújás, papucsverekedés és lovaglás 
is. Nekem a lovaglás és a vízicsata tetszett a legjobban. Jövőre tuti, 
hogy megint megyek.

Makó Fruzsina  1/a osztályos tanuló   

Miért jó  táborozni? Elsősorban az idei táborozás helyszíne 
Varbó miatt, mert az Északi-középhegység egy kicsi falujában 
voltam, mely gyönyörű tájjal büszkélkedhet. A szálláshelyünk 
előtt egy tó van, amit erdős dombvonulatok vesznek körül. Min-
den reggel erre a látványra keltünk. A társaság is nagyszerű volt, 

a legfiatalabbtól a legidősebbig. Kedvesség és barátságosság jel-
lemzett mindenkit. A viccelődésből sem volt hiány. A programok 
is nagyon érdekesek és mókások voltak. Nekem a túra tetszett a 
legjobban, mely egy forráshoz vezetett, aminek jéghideg volt a 
vize, így feledtette a hőséget, a meredek domboldal kihívásait. A 
kalandpark megtétele sem volt egyszerű, de mindenkinek sikerült. 
A lisztfújás, a pudingetetés, a reggeli csokikutatás és a környezetbe 
nem illő tárgyak felkutatása biztosította a sok mókát. A templom 
és a falumúzeum látogatása sem elhanyagolható, főleg mert utána 
a helyi cukrászdát kerestük fel sütizés céljából. Végeredménykép-
pen a tábor egy hatalmas élmény volt számomra és egyhamar nem 
fogom elfelejteni. Ezúton szeretném megköszönni a pedagógusok-
nak, akik mindezt lehetővé tették. Már biztos vagyok benne, hogy 
jövőre immár hetedjére is ott leszek a táborban.

Vámosi Tibor Flórián, 6. osztályos tanuló

Szünidei Könyvtári Napok
Idén nyáron is megtartottuk – az elmúlt évekhez hasonlóan – a 

Szünidei Könyvtári Napokat, melyre 2017. július 17-21. között került 
sor az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtárban. Az egyhetes 
nyári tábor keretében igyekeztünk a gyerekekből kicsalogatni a krea-
tivitást, a közös munka élvezetét, a felhőtlen vidámságot, a képzeletet, 
a varázslatot.

Miután kölcsönösen megismerkedtek egymással a gyerekek, kez-
detét vette az akvárium halakkal való megtöltése. Volt, aki filc anyag-
ból varrta, volt, aki színes kartonból ragasztotta a saját halacskáját, 
míg meg nem telt az akváriumunk.

Következő napon a mesék birodalmába kerültünk. Megismerked-
tünk, - vagy aki már ismerte, felelevenítette - a Brémai muzsikusok 
című mesét. Most lehetőséget kaptak a gyerekek arra, hogy a kép-
zeletükben megjelenő történetet megvalósítsák. Sorra készültek a 
díszletek. Az erdő fái és a zsiványok kunyhója kezdett megjelenni a 
papíron zsírkréta és tempera segítségével. Akik nem festettek, azok 
a zsiványoknak készítettek elemózsiát só-lisztgyurmából (haladunk 
a korral- készült hamburger és pizza is). Ezután már csak azt kellett 
eldönteni, a mese hősei közül ki melyik szereplő bőrébe bújna bele 
szívesen. Miután a megfelelő álarcot elkészítették, nem volt más hátra, 
mint a mesét eljátszani. 

A varázslatos hét valóban varázsos volt, erről egy valódi mágus 
gondoskodott Fenyves Csaba személyében – néhányan még most is 
azon gondolkodunk, hogyan lehet egy érméből, négy érmét „vará-
zsolni”.

S hogy tovább szárnyaljunk, most már nem a képzelet, hanem a 
szelek szárnyán, ejtőernyőt készítettünk, amelyet csak úgy vitt a szél! 
Szerencsére nem messzire. 

Utolsó nap jött a nagy csobbanás, egy kis strandolás keretében. Már 
nagyon várták a lurkók a vízben való pancsolást. Egy finom búcsú 
ebéd elfogyasztása után minden résztvevő kisdiák egyetértett abban, 
hogy egy nagyon szuper hetet töltöttek a Városi Könyvtárban. 

Nagyné Erdei Judit
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Bemutatkozik Bíró István 
a Művelődési Központ igazgatója

Az Ady Endre Művelődési Központ és 
Könyvtár - mint kulturális intézmény - sze-
repe, hogy a lakosság minden korosztálya 
számára nyújtson kulturális rendezvényeket, 
teret adjon a közösségi művelődéshez, bizto-
sítsa a kulturált társas együttlét lehetőségét 
mindezt úgy, hogy őrizze a hagyományokat 
és szórakoztasson jól megszervezett progra-
mokkal. Nem könnyű feladat az éves rendez-
vényterv összeállítása, majd megvalósítása, 
hiszen összhangban, harmóniában kell lenni 
a választott programoknak a lakosság elvárá-
saival, érdeklődési körével és nem utolsó sor-
ban a rendelkezésre álló költségvetési kerettel. 
E feladatra jelentkezett Bíró István, akit a kép-
viselő-testület 5 éves időtartamra bízott meg 
az intézmény igazgatói feladatainak ellátásá-
val. Szakmai múltja, tapasztalata széles körű-
nek mondható, hiszen dolgozott megyei köz-
művelődési intézményben, városi művelődési 
központban, 36 éve népzenész, jó ismerője a 
magyar népi kultúrának, hagyományoknak, 
továbbá művészetoktatási és felnőttképzési 
gyakorlatot is szerzett. 

Azt gondolom, hogy Polgáron nem vagy 
teljesen ismeretlen a lakosok számára, hiszen 
a néptánc oktatása során már találkozhattak 
veled és a feleségeddel a kisgyermekes szülők, 
de hogy a szélesebb kör is megismerjen, kérlek 
mondjál pár szót magadról, az életedről. 

Gyermekkoromat a Tiszai Erőmű lakótele-
pen töltöttem, édesapám a TMK műhelyben 
dolgozott vasesztergályosként, édesanyám 
árupénztáros volt az Erőmű vasútállomásán. 
Tiszaújvárosban jártam általános és középis-
kolába. Később felvételt nyertem az egri a ta-
nárképző főiskolára. Középiskolás és főiskolás 
éveim alatt kézilabdáztam Tiszaújvárosban, 
de az ottani férfi szakosztály megszűnt, így 
szinte az egész csapat átigazolt Polgárra. Ez 
volt az első kapcsolatom Polgárral, ill. a polgá-
ri lakosokkal. A tanárképző főiskola elvégzése 
után Budapestre kerültem és ott ismerkedtem 
meg a feleségemmel. A sors, Debrecenbe so-
dort bennünket, onnan pedig Tiszaújvárosba. 
Dolgoztam a debreceni Kölcsey Művelődési 
Központban, elvégeztem a Kossuth Egyete-
men a művelődési és felnőttképzési szakot. 
2000-ben megalapítottam a Világ-Virága 

Alapfokú Művészeti Iskolát, melynek itt 
Polgáron is működött néptánc és társastánc 
tanszakon telephelye a művelődési központ-
ban. Két gyermekem van egy leány és egy fiú, 
mind a ketten táncművészek. Feleségem, örö-
kös aranygyöngyös táncos, a népművészet ifjú 
mestere, táncpedagógus, szaktanácsadó és a 
művészeti iskola igazgatója.

Milyennek ismerted meg a mi kis városun-
kat?

Az elmúlt harminc évben a Hajdúság tele-
pülésein dolgoztam. Legutóbb 7 évig voltam 
Hajdúnánáson a művelődési központ igaz-
gatója. Azt gondolom, hogy ismerem Polgár 
adottságait, a földrajzi elhelyezkedésből adó-
dó lehetőségeit. Az elmúlt évek városfejlesztési 
beruházásai igazán széppé, komfortossá tet-
ték a várost. Tiszta, virágos a város központja, 
minden olyan intézmény megtalálható, amely 
szükséges a lakosság igényeinek kielégítésére. 
Érezhető és érzékelhető a városlakók igyeke-
zete a jobb életkörülmények megteremtésé-
ben, a város gazdasági és kulturális életének 
hatékony működtetésében és fejlesztésében.

Az eltelt pár hét alatt sikerült már belelátni, 
megismerni városunk művelődési, kulturális 
életét, tervezett programjait?

Az eltelt néhány hét még nem volt elegendő 
mindenre, de igyekeztem belefolyni a rendez-
vények lebonyolításának operatív részébe, ill. 
az előttünk álló nagy rendezvények forgató-
könyvének megalkotásába. A kötelezően el-
végzendő adminisztratív  tevékenységek mel-
lett a belső működési struktúra változásait is 
elindítottam.

Vezetői programodat, koncepciódat hogyan 
tervezed felépíteni, milyen célok megvalósítá-
sát tartod fontosnak?

Vezetői pályázatomban az egyik legfonto-
sabb célként a művészeti közösségek fejlesz-
tését, ill. a közösségek közművelődési szoká-
sainak, gyakorlatának fejlesztését, bővítését 
tűztem ki. Meggyőződésem, hogy mindenki 
tehetséges valamilyen művészeti ágban, csak 
rá kell találnia a saját útjára. Fontosnak tar-
tom, hogy egy-egy rendezvény kapcsán ne 
csak külső szemlélői legyünk az események-
nek, hanem minél többen részesei. Minél 
többen érzik magukénak a rendezvényt, an-
nál fontosabb, hogy jól sikerüljön. A közössé-
geknek nagyon fontos szerepet tulajdonítok 
és igyekszem őket a lehető legnagyobb mér-
tékben bevonni a Polgáron történő kulturális 
eseményekbe. Nagy hangsúlyt fektetek a fia-
talok kulturális igényeinek alakítására. Ah-
hoz, hogy egy színházi, vagy zenei eseményt 
kellő intelligenciával közelítsen meg a hallga-
tóság, ismernie kell az adott produkció belső 
felépítését. Fontosnak tartom a gyermek és 
ifjúkori művészeti nevelést, amelyet szeretnék 
itt is elkezdeni az általános és középiskolában, 
ismeretterjesztő, interaktív zenei és prózai 

előadások formájában. Fontosnak tartom a 
kulturált szórakozást, az élő produkciókat, a 
sehol máskor meg nem ismételhető pillana-
tok átélését. Egyik nagyon fontos célom, hogy 
olyan előadások szülessenek, amelyek képe-
sek arra, hogy a közönség az előadás után egy 
addig soha nem tapasztalt plusz élménnyel 
gazdagabban térjen haza. 

Az elfogadott éves rendezvényterv teljesíté-
se egyfajta kötöttséget jelent, de ennek ellenére 
tervezel valamilyen újítást a programok, ren-
dezvények, események megvalósítása során? 

A 2017-es évi rendezvényekben nem ter-
vezek változtatást, nyílván a lebonyolítás ter-
vezési és operatív részéhez már lesz egy-két 
szavam. Ugyanakkor a még le nem kötött 
programokhoz szintén szeretném hozzá tenni 
a tudásomat.

A közművelődési tevékenységed mel-
lett 36 éve foglalkozol a népzenével, mint a 
Csürdöngölő Népzenei Együttes vezetője. Mi-
lyen sikereket tudsz elkönyvelni? 

Nagyon sokat köszönhetek a népzené-
nek. Megtanultam odafigyelni az idősebb 
nemzedékre, az általuk hordozott értékekre. 
Megtanultam azt is, hogy a szűkebb környe-
zetünkben is találhatunk fantasztikus értéke-
ket, csak nyitott szemmel kell járnunk. A mi 
zenekarunk elsősorban a Kárpát-medencé-
ben élő falusi muzsikusok zenei kultúrájának 
tovább örökítését, népszerűsítését tűzte ki 
célul. Mondhatom, hogy bejártuk a fél világot 
és mindenütt nagy tisztelettel és csodálattal 
hallgatták a megszólaltatott dallamokat. A 
magyar népzene az egész világon elismerést 
vívott ki magának. Elképesztően gazdag zenei 
kincs van a birtokunkban, amit kötelességünk 
megtartani, az utókor számára megismertetni 
és tovább adni.

Milyen programokra számíthatunk az elkö-
vetkező évben? 

A jövő év programkínálata sok mindentől 
függ. Természetesen a hagyományos nagy 
rendezvények, a kisebb programok más-más 
tartalommal megrendezésre kerülnek. Én 
építkezős típus vagyok. Azt szeretném, ha mi-
nél többen járnának a művelődési központba 
és természetesen a könyvtárba. Elsősorban a 
jó és érdekes programokra, a meglévő, vagy 
újonnan alakuló művészeti közösségekbe, 
egyéb közösségekbe. Jó lenne, ha minél töb-
ben vennének részt egy-egy program meg-
szervezésében, ha minél többen éreznék ma-
gukénak egy-egy rendezvényt. Szeretném, ha 
az emberek megéreznék, hogy értük dolgo-
zunk, nekik szervezzük a programokat, az ő 
életüket szeretnénk egy picit jobbá tenni. Szí-
nesebb és gazdagabb program kínálatunk lesz 
2018-ban, de egyenlőre több konkrétummal 
nem szolgálhatok. 

Az igazgatói munkához sok sikert kívánok!
Molnár Jánosné, szerk.
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Táboroztak a görögkatolikus nevelőszülős gyerekek

Fenntartónk, a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat szervezésében július elején tematikus tánctáborba  mehettek gyer-
mekeink. Jutalomként, de önkéntes érdeklődés alapján Polgárról 5 fő érkezett Hajdúdorogra, a Szent  Bazil Oktatási Központba. 
Népi gyermek játékokat, gyermek dalokat, néptánc alaplépéseit sajátíthattuk el  képzett táncpedagógus, és a Nyírség Táncegyüttes 
két lelkes, fiatal tagja segítségével. Ezúton is köszönjük kitartó munkájukat! A program részeként 1 napot a hajdúdorogi strandon 
is eltölthettünk. Igazi retró hangulatban hamar elszaladt a 4 nap. A gyerekek (és kisérőik is) kellemesen elfáradtak. Új barátságok 
szövődtek.

Köszönjük a fenntartó támogatását, szívesen fogadunk jövőre is hasonló lehetőséget!
Kaló Józsefné, nevelőszülő tanácsadó 

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

Felhívás kitüntető díjak 
adományozására      

Várjuk a Városi Egyesületek, 
Társadalmi Szervezetek, 
Alapítványi Kuratórium, 
Egyházi Tanács, Gazdálko-

dó Szervezetek javaslatait!

Az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjak-
ról szóló rendelet alapján „PRO URBE Polgár” Emlékérmet, „Ön-
zetlen polgár” díjat, „Lokálpatrióta összefogás” díjat, „Polgár Város 
Közszolgálatáért” díjat adományozhat a Képviselő-testület.

A kitüntető díjak adományozására a képviselő-testület tagjai, 
állandó bizottságainak tagjai, a költségvetési szervek vezetői és a 
Polgári Idősügyi Tanácson túl javaslatot tehetnek a városban mű-
ködő egyesületek, társadalmi szervezetek, alapítványi kuratórium, 
egyházi tanács, gazdálkodó szervezet. A kitüntető díjak adomá-
nyozására vonatkozó javaslatot indoklással ellátva - melyből ki kell 
tűnni, hogy a kitüntető díjra ajánlott személy mennyiben felel meg 
a rendeletben szereplő feltételeknek -  2017. augusztus 31-ig a Pol-
gármesteri Hivatalba kell eljuttatni. 

A kitüntető díjak adományozásáról a képviselő-testület a 
szeptember 14-ei ülésén dönt, melyek átadására a szeptember 
29-én megrendezésre kerülő Önkormányzatok napja ünnepsé-
gen kerül sor.

Az egyes kitüntetések adományozására vonatkozó feltételeket 
az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról 
szóló önkormányzati rendelet tartalmazza, mely elérhető és meg-
ismerhető a város honlapján a www.polgar.hu oldalon, a Hirdető-
tábla főmenüben, a Rendeletek fül alatt.

Molnár Jánosné, szerk.

Falunapon debütált a 
Polgári Roma 
Zene- és Tánccsoport

Megalakulásuk óta, Folyás település falunapi rendezvényén 
lépett fel első ízben a megismerést, sikert jelentő színpadra a 
nemrégiben létrejövő Polgári Roma Zene- és Tánccsoport. A 
roma zene- és tánckultúrát ápoló és tovább vivő csoport Folyás 
Község Önkormányzatától kapott felkérést a rendezvényre – 
tudtam meg Szabó Tiborné Esztertől, aki megálmodója, létre-
hozója és vezetője e zenei közösségnek. Nagy örömmel vállal-
ták a bemutatkozást a „nagyérdemű” előtt, és a fellépők (Bakó 
Aranka, Balogh Kálmán, Balog Vanessza, Krajczár Gergő) szí-
nes előadása, sikert aratott a jelenlévők körében. Hamarosan 
városunkban is megmutatkoznak, az augusztus 19-ei ünnepi 
rendezvény fellépői között.  

Molnár Jánosné, szerk.
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Suli Hírek

Rendhagyó időpontban - a kánikulára való tekintettel - jú-
nius 22-én reggel 8-tól tartottuk ünnepélyes tanévzárónkat. A 
műsort a majorette csoport nyitotta meg, s idén is átvehették 
kiemelkedő munkát végzett tanulóink a jutalomkönyveket, s 
elismerő okleveleket.

4 éven át tartó kiemelkedő tanulmányi eredményéért, példa-
mutató magatartásáért és szorgalmáért nevelőtestületi dicsé-
retben részesültek: Lukács Gerda, Papp Bettina, Teslér Emő-
ke, Veszprémi Bence Zoltán 4.b, Bicskó Sára, Nagy Liliána és 
Szilvási Luca 4. c osztályos tanulók.

Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, példamutató maga-
tartásáért és szorgalmáért nevelőtestületi dicséretben részesül-
tek: Balogh Gusztáv, Jamriska Hanna, Kecskés Panna, Kondás 
Boglárka, Makó Fruzsina, Matócsi Nelli, Oláh Viktória, Papp 
Csanád, Pöstényi Sára, Sipos Ramóna, Soltész Krisztina Vámo-
si Zalán 1.a,

Bölcskei Zoltán, Sepsik Orsolya, Szabó Petra, Tiliczki Ágota 
1.b, Farkas Noémi, Jónás Krisztián, Lévai Hanna, Magyar Enikő 
1.c, Csőke Liza, Dobos Dániel, Lovász Máté, Tóth Anna, Tóth 
Lili, Vándor Hanna 2.a, Bodonovics Dóra, Horváth Dominik, 
Kiss Kevin László, Kiss Milán Máté 2.b, Lente Evelin, Mecsei 
Levente, Rácz Vanda 2.c, Birkás Alexa, Kalóz Fanni, Petrik 
Kiara, Tóth Edina Szilvia, Vámosi Regő László 3.a, Csohán 
Máté, Csuhai Zoltán, Horváth Zsombor, Lovász Dávid, Lukács 
Lujza, Magera Laura, Matócsi Bendegúz, Nagy Tímea Zsófia, 
Török Márton 3.c, Kiss Attila 4.a osztályos diákok.

Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, példamutató ma-
gatartásáért és szorgalmáért nevelőtestületi dicséretet kapott: 
Mézes Lizandra, Pákh Lívia, Szabó Enikő 5.a, GyügeVanda, 
Kondás Tímea, Molnár Petra 7.c osztályos tanuló.

Példamutató magatartásáért és szorgalmáért nevelőtestületi 
dicséretet kapott: 

Balogh Hanna, Uzonyi Viktória 5.a, Siroki Viktória 5.c, 
Pálnok Orsolya 6.a, Kártik Fanni 7.b,

Gulyás Enikő 7.c osztályos tanuló.
Jeles tanulmányi eredményéért intézményvezetői dicséretet 

kapott: Asztalos Barbara 5.a osztályos tanuló.

VERSENYEKEN ELÉRT EREDMÉNYEKÉRT KAPOTT 
ELISMERÉST:

Csuhai Zoltán 3.c - Magera Laura 3.c - Török Márton 3.c - 
Mézes Lizandra 5.a - Siroki Viktória 5.c - Oszlánszki Milán 
Szilárd 7.b - Gyüge Vanda, Molnár Petra 7.c - Kondás Tímea 
7.c - Suhajda Zsombor 7.c  osztályos tanulók.

Vitos Zsófia Judit 7.c - a „Kell egy jó könyv!” regionális olva-
sási versenyen, a Megyei Természet- és Környezetvédelmi, va-
lamint sportteljesítményéért. Elnyerte a „Jó tanuló, jó sportoló” 
címet.

Zsófi azóta újabb evezős versenyeken bizonyította rátermett-
ségét: 2017. július 23-án Sukoróban a Magyar Bajnokságon K4-
esben 4000 méteren csapatával ezüst érmet szerzett, valamint 
váltóban 3. helyen végeztek. Büszkék vagyunk eredményeire.

Valamennyi elismerésben részesült diákunknak ezúton is 
gratulálunk! Jó pihenést a szünet hátralévő részére!

Petrikné Sereg Ildikó

Bartók Józsefné, Margitka néni 2017. július 31-én töltötte be a 
90. életévét. E jeles nap alkalmából gyermekei körében köszön-
tötte Tóth József polgármester és tolmácsolta az önkormányzat 
jókívánságait. További jó erőt, egészséget és még nagyon sok, 
családja körében eltöltött örömteli éveket kívánunk!

Szépkorú köszöntése
„Száguldva vágtat, rohan az idő,
Sorra váltják egymást föl a hetek,

Minden nyár gyorsabb, mint az előző,
Az időnek nem mondhatsz „állj meg”-et…”

                                         (Zsoldos Imre)
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Vízosztás a forró napokon

Szikrázó napsütéssel, perzselő meleggel köszöntött ránk az 
augusztus, így III. fokú hőségriasztás volt érvényben az ország 
egész területén. Sokszor hallottuk már, hogy ilyen extrém me-
legben kerüljük a napon való tartózkodást, figyeljünk a meg-
felelő mennyiségű folyadékbevitelre, milyen ételek és italok 
fogyasztását mellőzzük, amennyiben elkerülhető ne keljünk 
útra, próbáljuk meg lakásainkat minél hűvösebben tartani, fi-
gyeljünk a klíma berendezés megfelelő használatára és nem 
utolsó sorban figyeljünk az idősekre, betegekre, gyermekekre és 
embertásainkra. Hőségiradó idején Polgár Város Önkormány-
zata is figyelmet fordít a tikkasztó melegben közlekedőkre és a 
városközpont forgalmas helyén a településőrök közreműködé-
sével napi kétszer vizet oszt a járókelők részére, illetve a busz-
megállóban és a főtéren elhelyezett párakapuval segít enyhíteni 
a hőségérzeten. Amennyire lehet tartsuk be az ilyenkor közzé-
tett jótanácsokat és figyeljünk egymásra!

Molnár Jánosné, szerk.

Strandok Éjszakája
Országosan több fürdőben és strandon került megrendezésre 

a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan 2017. július 28-án a 
Strandok Éjszakája, ahol hosszabbított nyitva tartással, kellemes 
programok mellett élvezhették a fürdőzést a látogatók.

A polgári strandfürdő is várta a Strandok Éjszakáján azokat 
a vendégeket, akik naplemente után a hold fényénél szeretnének 
fürdőzni, éjszakai habpartyn részt venni. A lubickoláson kívül a 
kikapcsolódást és szórakozást  a BLACK STAR  együttes, valamint 
DJ. Picur szolgáltatta.

 Várjuk kedves vendégeinket egy újabb kellemes estére, hosszab-
bított nyitva tartás mellett 2017. augusztus 18-án egészen éjfélig.  
Hangulatfelelősök 18 órától Luca Balduccio, Ádám Pityu, 21 órától 
Dj. Picur. A strandfürdőre napközben megváltott belépők érvé-
nyesek 24.00 óráig!

Mészáros László, egységvezető
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JAGSZI Hírek
Intézményünkben, a BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközép-

iskolájában 33 tanuló tett sikeres érettségi vizsgát. 
Az érettségi vizsgán az alább felsorolt tanulók kaptak szaktárgyi dicséretet a vizsgán 

nyújtott teljesítményükért:
- Baranyai Nikolett Fanni 12/A – magyar nyelv és irodalom és angol nyelv tantárgyakból 

a szóbeli érettségi vizsgán nyújtott teljesítményéért
- Galuska Béla 12/A– történelem és fizika tantárgyakból a szóbeli érettségi vizsgán nyúj-

tott teljesítményéért
- Répási Máté 11/A  – angol nyelvből az érettségin nyújtott teljesítményéért
- Volosinovszki Martin 11/A – angol nyelvből az érettségin nyújtott teljesítményéért
- Tunyi Mária 12/A – földrajz tantárgyból a szóbeli érettségin nyújtott teljesítményéért
- Füz Melinda 12/A – történelem tantárgyból a szóbeli érettségin nyújtott teljesítményé-

ért
- Lipécz Levente 12/B – történelem tantárgyból a szóbeli érettségin nyújtott teljesítmé-

nyéért
- Pataki Dávid 12/B – angol nyelv tantárgyból és informatika ismeretek tantárgyból a 

szóbeli vizsgán nyújtott teljesítményéért
- Kovács Marianna 12/B – angol nyelv szóbeli teljesítményéért
- Salwerovicz Dominik  12/B – informatika ismeretek tantárgyból a szóbeli vizsgán nyúj-

tott teljesítményéért.
Strubáné Fenyves Anita, tagintézmény-vezető

Július hónapban 
házasságot kötöttek:

• Szabó Boglárka - Pataki László 
• Makó Zsanett - Tacsi Zsolt 

• Szilágyi Annamária - Oláh Imre 
• Botos Vivien Éva - Kovács Dániel 
• Oláh Annamária - Papp Krisztián 

• Barna Ildikó - Pusztai Pál 
• Battyáni Bernadett Ildikó 

- Petrik József 

Akiket július hónapban 
újszülöttként köszöntünk: 

• Illés Adrienn
• Létrai Dorka

• Menyhért Panna Ninetta
• Oláh Barbara Brigitta

• Ráthspiller Milán

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk:

• Magyar István élt:  73  évet
• Bártfai Béla élt:  61  évet
• Ilics László élt: 82  évet

• Kurucz Lászlóné 
szül.: Molnár Róza élt:  84  évet

• Szőke Béláné 
szül.: Czifra Piroska élt: 79  évet

• dr. Péter Sándor                                             
élt:  60  évet

• Balázs Ferencné 
szül.: Szabó Jolán élt:  69  évet

• Medve Jánosné 
szül.: Bolgár Mária élt:  86  évet

Anyakönyvi Hírek

Csuhai Bertalan és Csuhai Bertalanné (Belányi Margit) 2017. július 13-án ünnepelték 
57. házassági évfordulójukat. 1960-ban kezdték a közös életet és 2017-ben már 22 fő a 

közvetlen családtag. Ezúton is kívánunk egészségben, örömben együtt eltöltött további 
hosszú éveket!

A család

Házassági évforduló

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

Lapzárta: minden hónap 1-jén.
Felelős kiadó: Polgár Város Önkormányzata • Megbízott szerkesztők: Molnár Jánosné, Takács Károlyné, Kacsándi Bence · 52/573-510 ·  

• Hirdetés: 52/573-510 · polgartarshavilap@gmail.com • Grafika, tördelés, nyomda: Reproprint Kft. · Tiszaújváros, Tisza  út. 2. 
Terjesztés: Polgármesteri Hivatal, Polgár • ISSN: 1217 - 8799

Meg nem rendelt fotókat, kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! Az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Az újság fejléce, 
grafikai megjelenése a szerkesztőség szellemi terméke, tulajdona, mindennemű felhasználása csak a szerkesztőség előzetes írásos hozzájárulása esetén lehetséges!
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Foci Hírek
Összeállt a PIAC kerete a 2017/18-as 

bajnokságra. Ahogy azt korábban írtuk 
a felnőtt csapat edzője Kövér Zsolt lett, 
az ifi csapatot Rácz Ferenc irányítja, míg 
az utánpótlás csapatainkat továbbra is 
Dohány László edzi. A felnőtt gárdában 
az alábbi játékosmozgások történtek: el-
igazoltak tőlünk a Visegrádi testvérek, 
valamint Áfra Tamás, továbbá Vincze 
Sándor, Vincze Csaba, Simon Zoltán, Bay 
Balázs sem Polgár színeiben lép pályára 
a bajnokságban. Új igazolások: Dobó 
Viktor, Szakácsi Attila, Berki Andor, 
Kiss Mihály, Halas Gábor, Rontó Dávid 
István, Gyenes Szilveszter. A PIAC heti 
két edzéssel + edzőmérkőzésekkel ké-
szült a bajnokságra. Sikeres edzőmérkő-
zésen vagyunk túl Egyek, Tiszacsege és 
Tiszapalkonya csapatai ellen.

A jelenlegi felnőtt keret 20 fős: Bodolai 
Bence, Bolgár Dénes, Csorba Tamás, 
Tóth Kristóf, Pöstényi István, Szitai Zol-
tán, Molnár Dávid, Molnár Gergő, Réz-
műves Richárd, Tóth Máté, Reszegi Lász-
ló, Polonkai László, Csőke Márió, Dobó 
Viktor, Szakácsi Attila, Berki Andor, Kiss 
Mihály, Halas Gábor, Rontó Dávid Ist-
ván, Gyenes Szilveszter.

Az ifjúsági csapat 20 fős kerete: Kovács 
Zsolt, Teslér Milán, Rácz Gergő, Rácz 
Márton Levente, Rácz Róbert, Reszegi 
Tibor, Pázmándi Ferenc, Balogh Zoltán, 
Gombos Dávid, Vadász Gergő, Erős Kris-
tóf János, Szilágyi Kristóf, Lukács Ale-
xander, Seres Tibor, Nagy Vencel, Balogh 
József, Balogh László, Bari Viktor, Kiss 
Levente Papp Gergő.

A bajnokság 2017. augusztus 19-én ve-
szi kezdetét, Létavértesre utaznak csapa-
taink. A tabella, sorsolás és eredmények 
folyamatosan nyomon követhetők lesz-
nek az Egyesület Facebook oldalán, to-
vábbá az MLSZ hivatalos honlapján.

Nagy Anita, elnök

Tisztelt Lakosság!

2017. augusztus 1-től Polgár Város Közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetését és kar-
bantartását a Mezei-Vill Kft. végzi.
A közvilágítási hibák bejelentése az alábbi elérhetőségeken tehető meg:

-Egyedi lámpahibák esetén:
Mezei-Vill Kft.
Telefon: 06-54/500-004  06-30-664-9961
Email: mezei-vill@mezei-vill.hu  
Felelős személy: Csordás Tamás

- Csoportos- szakaszhibák nem- világító lámpák esetén:
Az E.On Áramhálózati Zrt. hibabejelentő telefonszáma: 06-80/210-310.
vagy személyesen a Polgári Polgármesteri Hivatal, Műszaki Irodájában.

- Aktív elem hiba (Mezei-Vill Kft.)
Egyedi lámpa biztosíték, csatlakozó vezeték, lámpatesten belüli elektronikai alkatré-
szek - gyújtó, folytó, fényforrás)
- Passzív elem hiba (E.On Áramhálózati Zrt.)
A közvilágítási hálózat hibája, úgy mint kábelhiba (zárlat), csoport biztosíték, kapcso-
ló elektronika, vezérlés.
Hibabejelentés esetén kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy nevük és telefonszámuk meg-
adásával segítsék partnereink munkáját!

Polgári Polgármesteri Hivatal

TÁJÉKOZTATÁS
FÖLDTULAJDONOSOK ÉS 
FÖLDHASZNÁLÓK  RÉSZÉRE

Változások a vadkárral kapcsolatos 
eljárásokban: a 1996. évi LV. vadászati 
törvény és a  24/2017. (V. 17.) FM rendelet 
fontosabb módosításai.

Vadkárnak minősül a vad által okozott 
kár 10%-ot meghaladó része. A mező és 
erdőgazdálkodó köteles tűrni a vadászha-
tó fajok által okozott 10% alatti károkat, 
ugyanis ezt a törvény „természetes önfenn-
tartó értékké” minősítette.

A vadászatra jogosult előírt kötelezett-
ségei nőttek. Az eddigiek mellett kötelesek 
hivatalos kapcsolattartót megadni, az éves 
nagyvadlelövési tervet teljesíteni, fokozott 
vadkárveszély esetén megelőzést-elhárí-
tást szolgáló vadgazdálkodási berendezést 
(magaslest) elhelyezni, és hozzájárulni a 
földhasználó általi más riasztási módszer 
alkalmazásához.

A földhasználónak az eddigi értesítési és 
közreműködési kötelezettsége mellet több 
új nevesített kötelezettséget ír elő a törvény, 
amelyek közül a legfontosabbak:

- a károkozás csökkentése érdekében köz-
vetlenül az erdősült terület szélétől legalább 
5 méter szélességben olyan mezőgazdasági 
kultúrát köteles termeszteni, amely magas-
sága alapján lehetővé teszi az erdőből kivál-
tó vad észlelését és vadkárelhárító vadásza-
tát, (tehát vadkár igényt nem támaszthat 
az a termelő, aki a földjét szegélyező erdő 

vagy nádas és a vetett kultúra között mini-
mum 5 m olyan zónát nem biztosít a vadá-
szatra jogosult részére, hogy az eredményes 
vadkárelhárítást végezzen)

- nagy mezőgazdasági tábla esetén köte-
les hozzájárulni, hogy a vadászatra jogosult 
ideiglenesen vadkárelhárító vadászatok 
célját szolgáló berendezéseket (magaslese-
ket) létesítsen és üzemeltessen

Ha a föld használója e törvény szerinti, 
rendes gazdálkodási körébe tartozó közre-
működési kötelezettségének szakszerű és 
a kár elhárítására, csökkentésére alkalmas 
módon Vtv. 79.§(1) bekezdése a)-g) pont-
jaiban foglaltak szerint nem tesz eleget, 
a vadkárt a föld használójának a terhére 
kell figyelembe venni.

Ha a föld használója vadkárigényt érvé-
nyesíteni kívánja, úgy az észlelést követően, 
legfeljebb 15 nap elteltével, köteles azt a va-
dászatra jogosultnak írásban bejelenteni!

Mindkét fél érdeke, hogy az új és szigo-
rú jogszabályi változásokat minél előbb 
megismerje és a békés egymás mellett élés 
szellemében megtalálja a vadkár megelőzé-
sének és csökkentésének közösen megvaló-
sítható módját. 

Kapcsolat: 20/577 5252, e-mail: 
polgarmentevt@gmail.hu

A Polgármente VT. vezetősége
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