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Augusztus 20. az egyik 
legősibb magyar ünnep, Szent 
István király ünnepének nap-
ja. A keresztény magyar ál-
lamalapítás, a magyar állam 
fennállásának emléknapja, 
mely Magyarország nemze-
ti ünnepe és hivatalos állami 
ünnepe is egyben. E napon, 
illetve ez alkalomból ország-
szerte megemlékezést tarta-
nak, különböző programok-
kal színesítve, tarkítva azt, de 
egy közös programelem biz-
tosan van, az ünnepi beszéd. 

Városunkban hagyományosan augusztus 19-én emlékeztünk 
meg államalapító Szent István király és az új kenyér ünnepéről. 
A rendezvény hivatalos része a felvonulással kezdődött, majd Dr. 
Hatvani Zsolt, önkormányzati képviselő osztotta meg ünnepi gon-
dolatait a jelenlévőkkel, ezt követően a kenyérszentelés eseményre 
került sor. 

Az államalapításról, Szent István királyról elsősorban törté-
nelmi tanulmányaink során hallottunk, olvashattunk róla, vagy 
éppen az István a király rockoperát végignézve érthettük meg e 
történelmi eseményt. Dr. Hatvani Zsolt önkormányzati képviselő 
az előbb említett történelmi ismeretszerzéssel példálozva kezdte 
ünnepi beszédét, melyben kiemelte, hogy számára Magyarország 
nemzeti ünnepei közül Szent István a legnagyobb nemzeti ünnep, 
hiszen nélküle - „Talán, mint a hunok eltűntünk volna, a történe-
lemkönyvek lapjain néhány sorban megemlékeztek volna rólunk, 
de általa itt és most magyarul beszélhettem a 21. században.” Tör-
ténelmi visszatekintésében beszélt a törzsekből álló nomád nem-
zetségről, mely fokozatosan tolódott Keletről-Nyugatra, míg végül 
a Vereckei hágón át Árpád fejedelem vezetésével megérkeztek a 
Kárpát-medencébe. Érintette Géza fejedelem tetteit, majd István 
uralkodásáról többek között az alábbiak szerint szólt:

„Istvánt 1000-ben királlyá koronázták, II. Szilveszter pápától ko-
ronát és apostoli áldást nyert, és a magyar fejedelemség belépett az 
európai keresztény nemzetek sorába. 

István megőrizte függetlenségét és nem lett senkinek a hűbérese. 
István egész uralkodását a Kárpát-medence egységének megterem-
tése és ott a kereszténység elterjesztése jellemezte, ezért is igyekezett 

Városházi Hírek
Ünnepi megemlékezés
Augusztus 20. az államalapítás ünnepe

békében élni szomszédéival. Miután így hatalmát megszilárdította, 
hozzáláthatott országa, egyháza építéséhez. Befejezte a Pannonhal-
mi Bencés Apátság építését, kolostorokat, apátságokat, bazilikákat 
építtetett, szerzetesek telepedtek le, megkezdődött a latin írásbeli-
ség, a kolostorokban iskolák működtek, ezek váltak a művelődés 
szellemi központjává…… Az államalakítás fontos feladata a tör-
vények és rendeletek alkotása. István ezt is megtette. Többek között 
elrendelte, hogy minden tíz falunak templomot kellett építeni és 
gondoskodni kellett papjáról. Elrendelte a vasárnapi munkaszüne-
tet ezekkel a rendeletekkel a hitélet nagymértékben javult. Pénz ve-
retett, bevezette az ezüst dinárt, kivetette az első adókat, új alapra 
helyezte az igazgatást, védte a magántulajdont, korszerűbbé tette 
az örökösödést.”  

Záró gondolataiban az új kenyér ünnepe alkalmából beszélt 
arról, hogy milyen „fontos a kenyér az emberek életében, talán az 
egyetlen olyan élelem, amely nem hiányozhat asztalunkról. Ma 
már kenyeret, szinte minden élelmiszerboltban kapunk, vagy akár 
magunk is süthetünk a kis házi elektromos kemencénkben, de még 
kenyér lesz a búzából nem ilyen sima, egyszerű. Sok álmatlan éj-
szakája van annak, aki búzatermeléssel foglalkozik. Lesz-e elég eső, 
hogy kikeljen a vetés a fagy ki ne vigye, az áradás a belvíz, aszály, 
jégverés, vagy a kártevők el ne pusztítsák, s ha minden összejön a 
minősége és ára is jó legyen a búzának. Régen az aratás nagyon 
nehéz fizikai munka volt. Péter Pál idején rendszerint a nagy me-
legben kaszával, sarlóval, a család apraja, nagyja még a vízhordó is 
ment dolgozni, hisz ettől függött sokszor az egész évi megélhetésük. 
Ma már gépek végzik az aratást, igaz klíma még nincs mindegyik-
ben. A 20. században különösen a 30-as 50-es évek tájékán sok párt 
akarta kisajátítani az új kenyér ünnepét, de véleményem szerint a 
kenyér pártsemleges, ezért nem tartom egyáltalán sértőnek, hogy 
ezt az ünnepet Szent István ünnepéhez kapcsoljuk és remélem, hogy 
ez a szép hagyomány még sokáig fenn fog maradni.” 

A megemlékezés ünnepélyes részét követően testvérvárosaink 
csoportjai, a Tiszaújvárosi Mezei Virág Népdalkör és a Bokréta 
Citerazenekar, majd a Nagykárolyi Harmónia Kórus előadását 
hallhatta és élvezhette a közönség. Taskó Zsuzsanna szavalata 
után bemutatkozott a Polgári Roma Zene- és Tánccsoport hagyo-
mányőrző előadásukkal. Az idén Dobrády Ákos és a TNT Zene-
kar koncertje teremtett könnyed, bulizós hangulatot a közönség 
részére. Az ünnepnap látványos tűzijátékkal zárult, mely fényesen 
csillogva, szikrázó színpompával világította be az eget. 

Molnár Jánosné, szerk.
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IN MEMORIAM - Dr. Baranya György 
(1957-2017)

Ismét szegényebbek lettünk egy  - a 
városunk mindennapjaihoz szervesen 
hozzátartozó – közéleti emberrel. Dr. 
Baranya György váratlan hirtelenséggel 
itt hagyott minket. 

Gyuri 1957. június 29.-én született 
Álmosdon, ikertestvérével – Sanyival 
együtt.

Az ikerpár Ica nővérükkel együtt szü-
lőfalujukban töltötték gyerekkorukat, 
ott nevelkedtek, jártak iskolába. 

Az általános után Debrecenben tanult 
tovább, az Irinyi János Élelmiszeripa-
ri Szakközépiskolában konzervgyár-
tó szakmát szerzett. Egy rövid ideig a 
Debreceni Konzervgyárban dolgozott. 
Ebben az időszakban aktívan sportolt a 
birkózás és cselgáncs sportágakban. Már 
ebben az időben erőteljes volt a közélet 
iránti érdeklődése, amit abban az időben 
az ifjúsági mozgalomban végzett aktivi-
tásával fejtett ki. 

1972-ben a család Tiszapalkonyára 
költözött. Gyuri a Borsod Volán Lenin-
városi telepén helyezkedett el, ahol autó-
szerelőként dolgozott. 1979-től a Polgári 
ÁFÉSZ dolgozója lett. 

Két év múlva levelező tagozaton sike-
res érettségi vizsgát tett a Polgári József 
Attila Gimnáziumban. 

Az ÁFÉSZ továbbtanulásra ösztönöz-
te, így került a Miskolci Jogi Egyetemre. 

Az ÁFÉSZ ösztöndíjasaként szerzett 
jogi diplomát, és hosszú éveken át a szö-
vetkezet jogtanácsosaként dolgozott. A 
tanulás és a munka mellett sokrétű tár-
sadalmi tevékenységet végzett. Aktívan 
tevékenykedett az ifjúsági mozgalom-
ban, és meghatározó személyisége volt 
az akkor Polgár határain túl is ismert 
Polgári Néptánc Együttesnek.

A rendszerváltás idején, amikor az 
újonnan megalakult pártok bontogatták 
szárnyaikat 1989-ben az egyik kezdemé-
nyezője volt itt Polgáron a Demokratikus 
Kerekasztal közéleti fórum létrehozásá-
nak. Ő maga a Szabaddemokrata Szövet-
ség alapító tagja volt. 

Az 1990-es önkormányzati választás 
óta eltelt időben több cikluson keresztül 
volt önkormányzati képviselő. Képvise-
lőként, bizottsági elnökként és két évig 
alpolgármesterként is szolgálta a közös-
séget, ahol élt.

Éveken át szervezője volt a városi ma-
jálisokon visszatérő ulti versenyeknek.

Közben a szakvizsga megszerzését kö-
vetően önálló ügyvédi irodát nyitott. 

 Időközben családot alapított, amikor 
1984-ben házasságot kötött Czaga Eri-
kával. 

Házasságukból három gyermekük 
született; Kinga, Erika és Gyurika, aki-
ket nagy szeretetben, féltő gondoskodás-
sal neveltek fel.  

Gyurit három dolog éltette; a munka, 
a család és a köz iránti tevékenység. 

Az ügyvédi munkája során szerzett ta-
pasztalatot, a tudást a megélhetés mellett 
igyekezett a köz javára fordítani. Több 
civilszervezet, sportegyesület, alapít-
vány alapító okiratát, alapszabályát ké-
szítette el önzetlen segítségként, intézte 

azok jogi ügyeit.
 A Polgár Városért Alapítvány kurató-

riumi tagjaként együtt élt a város közös-
ségével. 

A munka és a közélet mellett a család 
volt számára legfontosabb. A feleségé-
vel közösen megteremtett harmóniában 
mindig arra törekedett, hogy gyerekei 
tanulhassanak, hasznos tagjai legyenek a 
társadalomnak, és minél kisebb gonddal 
indulhassanak el az önálló életkezdés 
útján. 

Új fejezet kezdődött Gyuri életében, 
amikor megszületett kis unokája Ajsa, 
aki boldoggá tette napjait, bearanyozta 
utóbbi éveit. 

Békésen teltek napjai, és egyszer csak 
beütött a váratlan tragédia. Július 21.-én, 
délután mentők szirénája, helikopter zaja 
verte fel a város péntek délutáni csendjét. 
Rövidesen megtudtuk, Gyuriért jöttek. 

Hirtelen jött szívproblémái okozta 
rosszullétből még sikerült újraéleszteni. 
Három hétig küzdöttek érte az orvosok, 
de már nem tért magához. Pedig szerető 
családtagjai is naponta vitték az erőt a 
biztatást…, de hiába minden. Augusztus 
10.-én feladta küzdelmet.

Egy megfontolt, jó szándékú, segítő-
kész, becsületes   emberrel lettünk most 
szegényebbek, aki aktív közéleti tevé-
kenységével beírta magát Polgár Város 
újkori történetébe. 

Hogy voltak-e hibái? Persze! Kinek 
nincs. De Őt így fogadtuk el, így volt ré-
sze az életünknek.

Ezért is érezzük úgy, hogy életünk egy 
darabkáját hantoljuk most el.

Polgár Város Önkormányzata és Hiva-
tala, a Képviselőtestület, az Alapítvány 
Kuratóriuma nevében elbúcsúzunk Tő-
led. Emlékedet megőrizzük. 

Kedves Gyuri!
A kegyelet és az emlékezés otthonában 

velünk maradsz.
Molnár János, alpolgármester

Dr. BARANYA GYÖRGY
Legyen e pár sor köszönet és hála mindazoknak,  akik szeretetük, tiszteletük jeléül részvétüket fejezték 
ki, együttérzésükkel gyászunkban támogattak, mély fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönetet mondunk Molnár Jánosnak és Polgár Város Önkormányzat Képviselő testületének 
a méltó megemlékezésért, továbbá a Korpusz 93 Kft.  és a Polgári Polgárőr Egyesület dolgozóinak a 
segítőkészségükért.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
„Elmentem, 

mert mennem kellett, 
de a szívetek mélyén 

örökké veletek leszek.”
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A rendezvény kísérőprogramja volt a 
főzőverseny, melyen közel 20 közösség 
igyekezett a legfinomabb étel elkészí-
tésében. A zsűri értékelése alapján ez a 
vöröskereszt helyi csapatának sikerült, 
második helyen az Élet Virága Egészség-
védő Egyesület étele végzett, míg a do-
bogó harmadik fokán egy vendégcsapat 

kapott helyet.  E 
versenyszámban 
különdíjat is osz-
tottak, melyet 
Gálné Tóth Ilona 
érdemelte ki, aki 
hét éve látja ven-
dégül a rendez-
vény szervezőit 
ízletes ételeivel. 

„Minden jó, ha 
a vége jó” szoktuk 
mondani, és úgy 

gondolom ebben sem volt hiba, hiszen 
a rendezvény  sztárvendége az Animal 

Cannibals  volt, akik rap/hiphop zenei 
stílusban előadott viccesebb, de mégis 
mondanivalóval bíró szövegeikre moz-
gattak meg kicsit, nagyot egyaránt. 

Találkozunk 2018. augusztus második 
szombatján, amikor is újra vízre száll-
nak a sárkányhajók!

Molnár Jánosné, szerk.

Ismét vízen a sárkányhajók

Az elmúlt évek alatt hangulatos fesz-
tivállá fejlődött a szokásosan augusztus 
közepén - immár hetedik alkalommal 
- megrendezett Sárkányhajó Feszti-
vál. A sárkányhajó egy olyan speciális, 
hagyományos terv alapján megépített 
hajó, melyet elől sárkányfej, hátul pedig 
sárkányfarok díszit. A hajóban megha-
tározott számú lapátos két oldalt ülve 
egytollú lapáttal, a dobos adta ütemre, 
a kormányos irányításával hajtja előre a 
hajót. A sárkányhajózás olyan közösség 
teremtő, építő és fejlesztő sport, amely-
ben egyszerre többen küzdenek egy cé-
lért, természetesen a gyözelemért. 

A Polgári Strandfürdő remek hely-
szín e sporteseményre, csónakázó tava 
ideális teret nyújt a verseny lebonyolí-
tására. Az idén 15 csapat nevezett be a 
megmérettetésbe, melyek között voltak 
olyanok, akik már rutinosnak számítot-
tak, jártasok az evezősport területén, de 
természetesen voltak amatőr versenyzők 
is. A sorsolást követően a csapatok páro-
sával mérkőzhettek és minden forduló-
ban azok juthattak tovább, akik az üte-
met érezve, egyszerre és a legyorsabban 
eveztek. A sportot űzők véleménye sze-
rint a sárkányhajózás gyorsan elsajátít-
ható vízisport, legfontosabb eleme, hogy 
a csapattagok összhangban legyenek, 
együtt és egyszerre próbálják legyőzni a 
víz és az ellenfél erejét. A verseny hangu-

latát fokozta a parton álldogáló szurkolói 
kör, erőt, önbizalmat, kitartást adva az 
egyre csak fáradó evezősöknek. Könnyen 
elsajátítható sportág ide vagy oda, még-
iscsak bebizonyosodott, hogy legyőzhe-
tetlen a rutin és az edzett fizikum, hiszen 
a győztes címet a Tiszaújvárosi Kajak 
Kenu Sportegyesület baráti csapata vívta 

ki megérdemelten. Éppen csak lemarad-
va a dobogó felső fokáról második he-
lyezett lett a Polgári Vízi SE csapata. A 
harmadik helyen holtverseny alakult ki a 
Synergy dragonfly és a Borsodi lendület 
versenyzői között. 

A fesztiválhoz kapcsolódóan a Ma-
gyar Vöröskereszt Helyi Szervezete által 
a Vámpírok éjszakája programon belül 
az idén is véradás került megszervezésre, 
melynek keretében 43 fő adakozott véré-
vel mások gyógyulásáért.

A vámpírok elképzelhetetlenek – leg-
alább is ezen a rendezvényen – boszorká-
nyok nélkül, melynek tagjai ismét a Nap-
sugár Óvoda és Bölcsőde alkalmazottjai 
közül kerültek ki. A szerephez stílusosan 
ötletes jelmezbe bújva táncos bemuta-
tóval kezdték „boszorkánykodásukat”, 
majd különböző ügyességi versenyjáté-
kokra várták az érdeklődő gyerekeket. 
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Vámpírok, boszik és szellemek lepték el a 
strandot a vámpírok éjszakáján

Az ovi- vámpírok, ovi-boszik és ovi-szellemek várták a bátor, 
versenyezni és nyerni akaró gyerekeket a strandon a „vámpírok 
éjszakája” elnevezésű és már sokadszor megrendezett véradás 
alkalmával. Felkérést kaptunk a Polgári Vöröskereszttől és ezt a 
felkérést szívesen vállaltuk: hogy szervezzünk a gyerekeknek a 
véradáshoz illő, azzal kapcsolatos  versenyeket. Hogyan is tudjuk 
a gyerekeket közel hozni ehhez a nagyon fontos eseményhez a vér-
adáshoz? Hogyan tudjuk velük megértetni, de inkább elfogadtatni 
ezt a nagyon fontos eseményt?  Mi óvónők úgy gondoltuk csakis 

játékosan. Ezért ötleteltünk sokat és születtek meg a vérrel, me-
sebeli alakokkal színesített versenyjátékaink. Míg a szülők, hoz-
zátartozók vért adtak addig sok, érdekes és meghökkentő játék-
ban próbálhatták ki magukat a vállalkozó szellemű gyerekek. A 
megérdemelt jutalmak: vámpír-, boszi-,  szellem bátorság-érmek, 
meglepetés ajándékok voltak. Olyan erőpróbákat kellett kiállniuk,  
mint a szellemcsemege, frászkarika, véraláfutás, vérszívás, szel-
lemirtás, szellemidézés, vérátömlesztés,  boszi vágta,  pókhálóból 
kiszabadulás, Jancsi kiszabadítása a boszi karmaiból.. stb. 

Szép nap volt. Eredményes nap volt. Mintegy 80 gyermek vett 
részt a játékos véresen komoly „vérpróbákon”, 3-18 éves korig. 

A versenyek lebonyolítói: Baráth Zoltánné, Baráth Van-
da, Földváriné Zeller Orsolya, Gyöngyösi Barbara,  Lesó Lili, 
Lesóné Matócsi Krisztina, Icsu Ferencné, Molnár Nikolett, Nagy 
Dorina, Özse Anita, Tóth Mariann, Tóthné Soltész Timea, Vámo-
si Rebeka. A szükséges kellékeket készítették: Esenczki Fruzsina, 
Esenczki Fanni  és Oláh Zsuzsanna diákmunkások. Köszönöm 
mindannyiójuk segítségét és közreműködését. 

Örülök, hogy a Polgári Vöröskereszt munkájában részt vehet-
tem, azt segíthettem kolléganőimmel együtt. 

Icsu Ferencné intézményvezető

Templombúcsú
Augusztus 13-án dél-

előtt, Nagyboldogasszony 
ünnepére, templombú-
csúra hívta a harang a 
polgári római katolikus 
egyházközség tagjait. 
A helyi katolikus hívek 
mellett a szomszédos 
falvak (Tiszagyulaháza, 
Újtikos, Görbeháza), va-
gyis az egyházközséghez 
tartozó fílíák tagjai is 
részt vettek.  A szentmise 
főcelebránsa főtisztelen-
dő Darvas László atya 
volt, aki idén ünnepelte 

pappá szentelésének 50. évfordulóját.  László atya szentbeszédében 
Szűz Máriáról, az édesanyáról beszélt, őt állította példaképnek a 
hívek elé. Ugyanis Mária nélkül nem lett volna megváltónk. Nem 
lett volna Jézus, aki legyőzte a halált. Mária és Jézus elválasztha-
tatlanok, ezért Jézus felvette őt a mennybe és megkoronázta az an-
gyalok királynőjévé. A szentmise második részében két díjat adott 
át Maga László plébános atya. Idén Bökőné Nagy Ildikó és Darvas 
László atya kapta a Pro Ecclesia Polgariensis díjat. A kitüntetés 
annak elismerése, hogy életükkel példamutató módon tettek hit-
vallást Krisztushoz és az egyházhoz való hűségükről. A templom-
búcsú elengedhetetlen része volt ezúttal is a szentségi körmenet, 
melyben az Oltáriszentséget a templomból kivonulva, körbevitték 
a templom körül, ezzel is megmutatván Jézust és hitüket a város 
lakóinak. Az ünnep végén pedig mindenkit közvetlen hangulatú 
szeretetvendégség várt a templomkertben.

Római Katolikus Egyházközség

Nyári oratórium

A polgári római katolikus egyházközség idén is két alkalommal 
kínált lehetőséget jókedvre, játékra a közösségre vágyó hittanos 
gyerekeknek, melyet a lassan hagyományossá váló Nyári Oratóri-
um nyújtott számukra. A programok megszervezésében a Szent-
írás volt segítségünkre, első héten az ószövetség, második héten 
az újszövetség. Minden napunk valamilyen bibliai történetet je-
lenített meg… csak hogy néhány eseményt említsek, például Jó-
zsefként álomfogót, Dávidként parittyát készítettünk, a 10 csapás 
napján különböző akadályokat küzdöttünk le, a kenyérszaporítás 
csodájára pogácsát sütöttünk titkos üzenetekkel, Jézus gyógyításá-
ra váró béna helyzetét átérezve, szájjal festettünk gyönyörű, színes 
képeket, a zarándokútjaink Egerbe és a hajdúnánási strandfürdőre 
vezettek. Közben sokat énekeltünk, játszottunk, beszélgettünk, s 
természetesen szentmiséken is részt vettünk. Az oratórium sikere 
alapján bátran kijelenthetjük, hogy gyerekként, szervezőkként, se-
gítőként, lelkipásztorként, keresztényként jó volt nekünk itt lenni.

Andrási Viktória
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Becsengettek – Interjú az oktatási 
intézmények kinevezett vezetőivel

Augusztus 31-én véget ért a diákoknak a két és fél hónapos nyá-
ri vakáció, szeptember 1-jén megkezdődött a 2018. június 15-éig 
tartó tanév. Valószínűleg sok újdonságot fog tartogatni mind a di-
ákok, mind a tanárok részére az új tanév, de elmondhatjuk, hogy 
pedagógusaink felkészültek, nagy gyakorlati tapasztalattal rendel-
keznek és nem utolsó sorban mind a két oktatási intézmény élén 
szakmailag arra érdemes személy áll. 

A Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola és a Berettyóújfalui 
Szakképzési Centrum József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziu-
ma és Szakközépiskolája intézményeinél bekövetkezett vezetővál-
tások következtében az idén a kinevezett intézményvezetők köré-
ben köszönthetjük Bene Lászlónét az általános iskola és Strubáné 
Fenyves Anitát a középiskola élén. Bár személyük, tudásuk, felké-
szültségük nem ismeretlen, de mégis úgy gondolom, hogy kicsit 
másabb, felelősségteljesebb feladat egy intézmény élén állni, azt 
vezetni, döntéseket meghozni, mint akár oktatóként, vagy netán 
helyettes vezetőként teljesíteni. Ennek apropójából kerestem meg 
Bene Lászlóné intézményvezetőt és Strubáné Fenyves Anita tagin-
tézmény vezetőt és kérdeztem vezetői programjaikról. 

- Korábban mind a ketten intézményvezető-helyettesi, majd meg-
bízott intézményvezetői feladatot láttatok el. Mennyiben, esetleg 
miben másabb a kinevezett intézményvezető feladata? 

B.L-né: 2017 márciusában kap-
tam meg intézményvezetői ki-
nevezésemet. Előtte, tizenhárom 
évig intézményvezető-helyettes-
ként dolgoztam. A tizenhárom év 
alatt sok tapasztalatot szereztem 
minden alapvető vezetési funkció 
területén. Az intézményvezetői 
tevékenység azonban összetettebb, 
sokrétűbb és nagyobb felelősség-
vállalást igényel. Az intézmény-
vezető egy személyben felelős az 
intézmény szakszerű és törvényes 
működtetéséért, a meghozott dön-
tésekért.  

S-né F. A.: Maga a vezetői feladat semmit sem változott, hiszen 
a középiskola eddig is működött. Két évig láttam el megbízottként 
vezetői feladatot az intézményünkben, ezért a jelenlegi kinevezé-
semmel folytatom a korábban elkezdett munkát legjobb tudásom 
és szándékom szerint. 

- Hogyan jellemeznétek vezetői programotokat? Milyen célok ve-
zérelnek intézményvezetőként? 

B.L-né: Az intézményben folyó szakmai munka tartalmi eleme-
it az intézmény elfogadott pedagógiai programja, az értékrendszer, 
a hagyományok és a helyi adottságok határozzák meg. Vezetői 
programomban megfogalmaztam, hogy nem akarok egy teljesen 
új rendszert felépíteni.  Meg kell őrizni a múltból mindazt, ami jó, 
tartalmas, sikeres volt, másrészt nyitott vagyok arra, hogy a folya-
matosan változó igényekhez, körülményekhez alkalmazkodjam. 
Alapvető célkitűzésem, hogy a fenntartóval, valamint munkatár-
saimmal együttműködve olyan intézményt működtessünk, ahol a 
legfőbb érték a gyermek.

S-né F. A.: Egy város életében a középiskola meghatározó szere-
pet tölt be. Ennek a feladatnak iskolánk meg tud felelni, a társadal-
mi és a helyi kihívásokkal lépést tud tartani, a változásokra mobi-

lan tud reagálni. Szükséges 
újragondolni az elmúlt év-
tizedek eredményeit, de 
hibáit is. Célom egy olyan 
iskola vezetése, ahol a ta-
nulók jól érzik magukat, a 
szülők biztonságban tud-
hatják gyermekeik iskolai 
oktatását és neveltetését, 
ahol az alkalmazottak-
nak biztos munkahelyet és 
megélhetést tudok biztosí-
tani, ahol Polgár és vonzás-
köretének munkaerő piaci 
igényeit kielégítő képzési 
struktúrával, kínálattal és 
támogató, együttműködő 

stabil tantestülettel tudom céljaimat megvalósítani, ahol a jogsza-
bályoknak és a fenntartó elvárásainak megfelelő szakmai munka 
folyik.

- Vannak-e fejlesztési elképzelések, megoldandó feladatok?
B.L-né: Egy vezető - legyen az városvezető, vállalatvezető vagy 

intézményvezető – arra törekszik, hogy az általa vezetett terület 
minél jobban működjön. Ehhez elengedhetetlen a fejlesztés. Így 
természetesen nekem is vannak elképzeléseim a szervezeti kultú-
ra, a humánerőforrás, a nevelés-oktatás és a tárgyi feltételek ja-
vítása területén egyaránt. Ezek közül a tárgyi feltételek javítása 
nem feltétlenül a vezetőn múlik, hiszen ehhez anyagi forrásra van 
szükség. Vezetőként azt szeretném még elérni, hogy a Zólyom ut-
cai iskolaépület felújítása megtörténjen. A nyílászárók cseréje, a 
fűtés korszerűsítése, a vizesblokkok, a tető szigetelése, a WC-k és a 
tornatermek felújítása fontos lenne. 

S-né F. A.: Jelenleg közel 260 fő tanulója van iskolánknak. Cé-
lom a tanulói létszám növelése mellett egy stabil tanulói létszám 
kialakítása. Ehhez szükséges az iskola ismertségének növelése, me-
nedzser típusú vezetői gyakorlat bevezetése. Célom a közeljövőben 
a szakmai és érettségi vizsgák eredményeinek javítása, melyhez el-
engedhetetlen a pedagógusok szakmai elkötelezettsége. Iskolánk-
ban szakmai érettségit adó szakgimnáziumi képzés és középfokú 
szakmai végzettséget biztosító szakközépiskolai képzés folyik. Is-
kolánk léte úgy biztosítható, hogy fenntartói támogatással a hát-
térben álló helyi és környékbeli társadalmi, gazdasági igényeknek 
megfelelő képzési struktúrát kínáljon a felnövekvő nemzedéknek. 

- Milyen lehetőségeket láttok együttműködés, partneri kapcsola-
tok erősítése terén?

B.L-né: Az iskolának, mint közoktatási intézménynek elsősor-
ban a fenntartói, szülői és tanulói elvárásokat kell figyelemmel 
követni.  Az iskola sikere a partnerek együttműködésén is múlik. 
Fontosnak tartom a kölcsönös tájékoztatáson alapuló, folyamatos 
kapcsolat fenntartását. Az óvodával és helyi középiskolával is évek 
óta jól kialakult partneri viszonyt működtetünk, de a jövőben 
igyekszünk jobban figyelembe venni egymás érdekeit, igényeit a 
programok összehangolásánál.

S-né F. A.: Szoros kapcsolatot ápolunk a város intézményeivel. 
Napi rendszerességgel tartjuk a kapcsolatot a Szociális Szolgálta-
tó Központ munkatársaival, az általános iskolával a beiskolázási 
tevékenységünk szorosnak mondható. Tanulóinknak az érettségi 
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vizsga megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesíté-
se. A város számos intézménye, civil szervezete részt vállal, ezen 
tevékenység megvalósításában. A képzéseink gyakorlatának tel-
jesítése érdekében számos kereskedelmi és vendéglátó egységgel 
vagyunk napi kapcsolatban. 

- A szakmai munkához adottak-e a személyi, tárgyi feltételek?
B.L-né: A nevelőtestülete szakmailag, módszertanilag jól képzett 

pedagógusokból áll. Minden tantárgyat megfelelő szakos végzettsé-
gű pedagógus tanít. A szakmai, pedagógiai munkához rendelkezés-
re állnak az alapvető eszközök. Az intézmény IKT eszközellátottsága 
viszont nem megfelelő. Remélem, hogy a Digitális Oktatási Stratégia 
intézményünkben is változást hoz ezen a területen.

S-né F. A.: A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum különös 
gondot fordít és erőforrást biztosít az épületek állagmegóvására és 
a képzés eszközeinek folyamatos fejlesztésére. Az Önkormányzat 
közfoglalkoztatási programjának köszönhetően irodai kisegítők 
segítik a napi munkánkat. Lehetőségünkhöz mérten, igyekszünk 
valamennyi pályázati forrást kihasználni az infrastrukturális fej-
lesztések érdekében. 

Egy iskola hatékony működésének egyik alappillére a humánerő-
forrással való gazdálkodás. A képzési struktúrának megfelelő szakos 
ellátottság nagyon fontos. Sajnos tantestületünkről ez jelen pillanat-
ban nem mondható el, ezért lényegesnek tartom egy stabil, közösen 
gondolkodó, módszertanilag megújult, tantestület kialakítását. Fon-
tosnak tartom, a pedagógus továbbképzéseken történő részvételt és az 
ott megszerzett ismeretek átadását belső tudásmegosztással. 

- Milyen eredményeket könyvelhet el az intézmény az oktató-ne-
velő munka területén?

B.L-né: Az eredményességnél mindenképpen meg kell említeni 
a tehetséggondozást. Évek óta sikerrel készítjük fel a tanulóinkat a 
tanulmányi versenyekre. Büszkék vagyunk arra, hogy tanulóink 
az elért eredményükkel sok esetben maguk mögé utasítják a tan-
kerületi és a debreceni iskolák tanulóit is. Azt is fontos megemlíte-
ni, hogy a továbbtanulás terén is megállják a helyüket tanulóink, 
akár szakközépiskolában, szakgimnáziumban vagy a gimnázium-
ban tanulnak tovább.

S-né F. A.: Elmondható, hogy a szakközépiskolai és szakgimná-
ziumi képzést választó tanulók között kevés a szakmatanulás iránt 
motivált tanuló. A tanulmányi eredmény és ezzel összefüggésben a 
tanulók szorgalma csökkenő tendenciát mutat. Ezen a téren össze-
hangolt, következetes oktató-nevelő munkára van szükség a tantes-
tület részéről, A tanórákon csoportbontással, differenciált oktatás-
szervezéssel, tanórán kívül felzárkóztató foglalkozások tartásával, 
érettségi és szakmai vizsgára, versenyekre történő felkészítéssel 
biztosítjuk a hatékony oktatást. Nagy gondot fordítunk a tehetség-
gondozásra is, melynek célja a szervezeti kultúra fejlesztése, a ta-
nulóbarát légkör biztosítása, az iskolai lemorzsolódás csökkentése, 
és a tanulás iránti motiváció erősítése. Következetes, differenciált, 
személyre szabott oktatással tudunk csak eredményt elérni. 

Nem könnyű feladat egy oktatási intézmény élén állni. Felelős-
ségteljes de egyben szép és nemes feladat a tudásátadás, mely ha 
befogadókra talál, érezheti igazán sikeresnek magát egy pedagógus. 
Ehhez a szakmai munkához kívánok vezetőként, pedagógusként to-
vábbi sikereket! Köszönöm az interjút. 

Molnár Jánosné, szerk. 

Hajdúk Világtalálkozója

Immár negyedik alkalommal szervezte meg Hajdúnánás Vá-
ros Önkormányzata a Hajdúk Világtalálkozóját, 2017. augusz-
tus 4.-én és 5.-én. 

A szervezők többek között történész konferenciával, csataje-
lenetekkel, népi játékokkal, népművészeti vásárral, kulturális 
műsorokkal a „Hajdú Ízek” főzőversenyével tisztelegtek Bocs-
kai István dicső fejedelem és a hajdú ősök emléke előtt, erősítve 
a hajdúvárosok közötti kapcsolatot. 

Polgár Város 
Önkormányzata 
– mint a hét törté-
nelmi hajdú város 
egyike – három 
műfajban képvi-
selte Polgárt. 

A bemutatkozó 
standon a folt-
varrók mutatták 
be termékeiket, 
valamint a Vegi 
Pont Kft. tartott 
termékbemutatót 
a savanyító üzem 
termékeiből.

A Tiszavirág 
citera zenekar 
hangulatos mű-
sorral lépett fel. 
(Sikerüket példázza az, hogy a fellépés után több sátorba is 
meghívták Őket citerázni, nótázni.) 

Nagy nézőközönsége volt  Baja Gábor  köcsögjeinek. A Gábor 
vezette főzőcsapat századokra visszanyúló múltidéző „konyha-
technológiával” főzte a köcsögbabot. A látványosságnak is be-
illő köcsögökben készült el a finom babgulyás és desszertként 
a főtt kukorica.

Molnár János, alpolgármester



2017. szeptemberPolgárTárs8. 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 • 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!

Kék Hírek
A város közbiztonsága számadatokban

Polgár város területén a rendőri eljárá-
sokban regisztrált bűncselekmények szá-
ma a 2015. évhez viszonyítva a 2016. évben 
12,1 %-kal 174-ről 153-ra csökkent.

A kiemelten kezelt bűncselekmények szá-
ma gyakorlatilag stagnált, 2015-ben 108, 
2016-ban pedig 107, ebbe a kategóriába tarto-
zó bűncselekmény regisztrálására került sor.

A bűnözés struktúrájában Polgáron 
sem következett be lényeges változás. A 
fő kategóriákon belül továbbra is a vagyon 
elleni bűncselekmények fordulnak elő a 
legnagyobb arányban. A gyakoriságuk 
alapján legjellemzőbb bűncselekmények a 
lopás, a testi sértés és a garázdaság.

Az előző évhez viszonyítva a lopások 
száma a városban nem változott, mindkét 
évben 56 lopást regisztráltunk.  

A Polgáron regisztrált testi sértések 
száma 2016-ban 20-ról 29-re emelkedett. 
A testi sértések között továbbra is közel 
azonos arányban fordulnak elő a családon 
belüli veszekedés során elkövetett, illetve 
szórakozó helyen vagy annak közelében 
elkövetett cselekmények.

A közterületen elkövetett bűncselekmé-
nyek alakulását vizsgálva megállapítható, 
hogy a garázdaság bűncselekmények szá-
ma 23-ról 16-ra csökkent. 

2016-ban a városban a vagyon elleni 
erőszakos bűncselekmények körébe tarto-
zó rablás nem történt.

Polgár városban a 10 ezer lakosra ve-
tített bűncselekmények száma 220,6-ról 
193,5-re csökkent az elmúlt évben. Ez a 
változás 12,3 %-os csökkenést jelent ebben 
az összehasonlításban.

Az összes rendőri eljárásban regisztrált 
bűncselekmények számának csökkené-
sével fordított arányban változott a nyo-
mozási- és felderítési eredményességünk 
is. Előbbi mutatónk 72,3 %-ról 75,8 %-ra 
3,5 százalékponttal, míg utóbbi 58,4 %-ról 
64,7 %-ra 6,3 százalékponttal javult az 
összes regisztrált bűncselekmény vonat-
kozásában.

Az egyes kiemelten kezelt bűncselekmé-
nyek körében a testi sértések nyomozási 
eredményessége 88,9 %-ról 90 %-ra nö-
vekedett, ezen belül a súlyos testi sértések 
tekintetében ez a mutató 86,4 %-ról 92,3 
%-ra emelkedett. A garázdaságok nyomo-
zási eredményessége 92,3 % volt, ami 4,6 
százalékpontos javulást jelent a 2015-ös 
87,7 %-hoz képest.

A vagyon elleni bűncselekményeken 
belül a lopások nyomozásának eredmé-
nyessége az értékelt évben 63,4 % volt, ami 
16,5 százalékpontos emelkedést jelent a 
megelőző évben mért 46,9 %-os adathoz 
viszonyítva.

A Hajdúnánási Rendőrkapitányságon 
2016-ban is kiemelten kezeltük a tulajdon 
elleni szabálysértések visszaszorítását, az 
ismeretlen elkövetők felderítését, valamint 
ezen belül a tettenérések számának növe-
lését, és az őrizetbe vételek melletti gyorsí-
tott bíróság elé állítások végrehajtását. 

A 2016. évben Polgáron a tulajdon elleni 
szabálysértések száma az előző évek ten-
denciáját követve tovább csökkent 91-ről 
86-ra, ami 5,5 %-os mérséklődést jelent. 
Polgár városban a tulajdon elleni szabály-
sértési ügyek felderítési mutatója az érté-
kelt évben 49,12 % volt.

A hazai közlekedéspolitikai célkitűzé-
sekkel összhangban 2016. évben is egyik fő 
célunk az volt, hogy az illetékességi terü-
letünkön bekövetkezett személyi sérüléses 
balesetek számát és ezzel párhuzamosan a 
közlekedési balesetben megsérült szemé-
lyek számát tovább csökkentsük.

A bekövetkezett személyi sérüléssel járó 
balesetek száma az elmúlt évhez viszo-
nyítva 4,2 %-kal (48→46) csökkent, míg 
a területünkhöz tartozó útszakaszokon 6 
személlyel (63→57) kevesebben sérültek 
meg, ami mintegy 9,5 %-os csökkenésnek 
felel meg.

A közúti közlekedésben az egyik leg-
nagyobb veszélyforrás az ittas állapotban 
történő járművezetés. Az így okozott köz-

lekedési baleseteket elemezve megállapít-
ható, hogy azok száma a 2015. bázis évhez 
képest 71,4%-kal (7→2) csökkent, a csök-
kenés következtében az összes balesethez 
viszonyított aránya 4,3%-ra mérséklődött 
az előző évi 14,6 %-ról. 

A baleseti fő okokat vizsgálva megál-
lapítható, hogy a bázis évhez viszonyítva 
2016-ban továbbra is az elsőbbségi szabá-
lyok megsértése volt a vezető fő ok, ami 
közlekedési balesethez vezetett. Számsze-
rűen az összes baleset 32,6 %-a követke-
zett be az elsőbbségi szabályok megsértése 
miatt. A „második helyezett” a sebesség 
helytelen megválasztása és a kanyarodási 
szabályok megsértése volt, amelyek 10-10 
alkalommal vezettek személyi sérüléssel 
járó közlekedési baleset bekövetkezéséhez. 
Ez a három fő ok, amely évek óta felvált-
va vezeti a baleseti statisztikákat, és ami 
miatt a rendőrkapitányság területén a sze-
mélyi sérüléssel járó közlekedési balesetek 
több, mint kétharmada bekövetkezett.

A balesetek okozóinak a vizsgálata so-
rán megállapítást nyert, hogy azok több 
mint felét, összesen 58,7 %-át a személy-
gépkocsi-vezetők (27 esetben) idézték elő. 
A személygépkocsi-vezetőket a kerékpá-
rosok 15,2 %-kal (7 esetben) követik. 

Polgáron 2016-ban az előző év adataihoz 
képest 16-ról 21-re emelkedett a személyi 
sérüléssel járó közúti közlekedési balese-
tek száma. 2016-ban 1 halálos kimenetelű 
közlekedési baleset történt a város illeté-
kességi területén található közutakon. Az 
értékelt időszakban a súlyos sérüléssel 
járó balesetek száma 7-ről 4-re csökkent, 
a könnyű sérüléssel járó balesetek száma 
pedig 9-ről 16-ra emelkedett. Az ittas ve-
zetésből adódó közlekedési baleset nem 
történt a város illetékességi területén.

Dr. Vincze István r. alezredes, rendőrsé-
gi tanácsos, kapitányságvezető
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Augusztus hónapban 
házasságot kötöttek:

• Veres Viktória – Bihari Renátó
• Benda Ágnes – Tóth Attila

• Trankusz Nelli – Balogh Attila
• Lajtos Jennifer – Bohács Pierre István

• Soltész Brigitta – Aranyos József
• Barta Barbara – Veres Péter
• Sári Alexandra – Biró Barna

• Lakatos Zsanett – Szitai János
• Bártfai Enikő – Zombori Zsolt Ferenc

Akiket július hónapban 
újszülöttként köszöntünk:

• Gyenes Maja
• Kiss Brenda Leila

• Jakab Nolen

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk:

• Dr. Baranya György élt:  60 évet
• Molnár Jánosné szül.: Elek Gizella

élt:  68 évet
• Barta István élt:  76 évet

• Hajas Jánosné 
szül.: Murvai Margit élt:  69 évet

• Fejes Ferencné 
szül.: Zilahi Erzsébet élt:  73 évet

• Cserbák Árpád élt:  60 évet
• Jónás János élt:  66 évet

• K. Molnár Tiborné 
szül.: Szabó Piroska élt:  92  évet

• Papp Jánosné szül.: Béres Mária 
élt:  67  évet

• Virágh Istvánné 
szül.: Tóth Margit élt:  80  évet

• Gulyás Sándorné 
szül.: Máró Katalin élt:  69 évet

• Hocza István élt:  59 évet

Anyakönyvi Hírek
Nyári szabadidős foglalkozás a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál

A nyári szünet beköszöntével sok csa-
ládnak gondot jelent, ki vigyázzon a gye-
rekekre. A Polgár Város Önkormányza-
tának Szociális Szolgáltató Központjának 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata nyári 
szabadidős program igénybevételének le-
hetőségével nyújtott segítséget.

A korábbi évekhez hasonlóan a Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálat idén is 
meghirdette egy hetes nyári szabadidős 
programját a vakáció 2 hetében, az iskolás 
gyermekeknek.

A részvételben előnyt élveztek a hátrá-
nyos helyzetű gyermekek, illetve azok a 
diákok, akiknek a szülei dolgoznak és fel-
ügyeletük emiatt nem volt biztosított.

A program megrendezésére 2017. július 
10-14. és 2017. augusztus 07-11-e között, 

egy-egy héten keresztül, 
közel 20 fő részvételével, 
ahol a gyermekjóléti szol-
gálat munkatársai gondos-
kodtak a délelőtt folyamán 
a gyermekekről. 

A diákokat reggel 8 órá-
tól 12 óráig fogadtuk heti 
turnusban. A program 
központi helye a Szociális 
konyha éttermi része és 
udvara volt, ám a résztve-
vők számos további hely-
színre is ellátogattak. 

A gyermekek előszeretettel számhábo-
rúztak a templom kertben és a Kálvária 
területén. Meglátogatták a mentőszolgála-
tot, ahol megismerkedhettek a mentősök 
munkájával.

A programok között szerepeltek még: 
sorversenyek, ügyességi játékok, Ki-Mit-
Tud?, kirándulás Béke Antal autótelepére, 
ahol a veterán autókat nézhették meg diá-
kok, valamint lovas kocsikázáson vehettek 
részt Murvai Zsolt jóvoltából.  Egy bizo-
nyos, nem mentek haza élmények nélkül 
a gyermekek. A hét zárasaként a család- és 
gyermekjóléti szolgálat dolgozói meglepe-
tés ajándékkal és a részvételüket igazoló 
emléklappal készültek számukra. Kedves 
gyerekek, jövőre találkozunk!

Bartók-Varga Anikó, szakmai vezető

Házassági évforduló

Kacsa János és Kacsa Jánosné 
(Szánóczki Bernadett) 

2017. augusztus 11-én ünnepelték 
házasságkötésük 55. évfordulóját. 

E jeles alkalomból szeretettel 
gratulálnak, további jó egészséget 

kívánnak nekik: 
Gyermekeik és unokáik 

Házassági évforduló
„Az évek múlásával a ránc elmélyül,

a papír megsárgul,
de a szeretet ha igaz, soha nem fakul,

a kötés – életre szól!”

Vámosi László és Hegyi Anna 
60. házassági évfordulója alkalmából 
sok boldogságot kívánnak lányaik és 
családtagjaik. Az esküvő időpontja: 

1957. augusztus 24. 
Köszönetnyilvánítás 

Gyermekeim és unokáim nevében 
őszinte tisztelettel megköszönöm 
mindazoknak, akik  részt vettek 
Molnár  Jánosné  (Elek Gizella) 

búcsúztatásán, és azoknak is akik 
más módon fejezték ki együttérzé-
süket.  Hatalmas erőt és vigaszta-

lódást jelentett ez számunkra.
                                                                                                                         

Molnár János
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Nyáresti kultúrvarázs

Sikerrel debütált az első nyári sza-
badtéri színház Polgáron a BSZC József 
Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája díszudvarán 2017. 
augusztus 11-én este. 

Az Anconai szerelmesek című két fel-
vonásos zenés színdarab az Ady Endre 
Művelődési Központ és Könyvtár szer-
vezésében a Fregoli Színház vendégjáté-
kaként került bemutatásra. A meseszerű 
történetben olyan remek művészek já-
tékát láthattuk, mint Gregor Bernadett, 
Nyírő Bea, Köllő Babett, Csengeri Attila, 
Gieler Csaba, hogy csak a legismertebbe-
ket említsem. 

Igazi nyáresti üdítőként hatott ez a 
fordulatokban gazdag, pikáns, zenés 
kavalkád, ami visszarepített minket a 
’70-es évek Olaszországába, az Adria 
partjára. Megvolt benne minden, amit 
egy temperamentumos olasz történettől 
várhattunk: a korosodó, lányát egyedül 
nevelő amoroso Don és az ő könnyűvé-
rű szobalánya, szomszédja a magányos 
panziósnő, a pocsék kávét felszolgáló 
kávéház-tulajdonos, az idevetődő hát-
rányos helyzetű utcazenész és egy tűzről 
pattant magyar lány regénye, jól össze-
gyúrva sok-sok szerelemmel, kacagtató 
poénokkal, csipetnyi erotikával, nosztal-

giát idéző slágerekkel. A vígjáték „happy 
end”-je, a visszafojtott érzelmek tűzijáté-
kaként robbant a darab végén, magával 
ragadva a lelkes közönséget, aki elragad-
tatott tapssal hálálta meg a színészeknek 
a nagyszerű alakításokat és a cukormá-
zas, könnyed, vidám estét.

Péterné Kiss Petronella

Közös út, közös jövő
Az EURÓPAI MOBILITÁSI HETET 

minden évben szeptember 16. és 22. 
között rendezik meg Európa számos or-
szágában. 

Ezen a héten az európai önkormány-
zatok fokozott erőfeszítést tesznek a 
fenntartható közlekedési megoldások 
bevezetésére és népszerűsítésére, arra 
ösztönözve a lakosságot, hogy próbál-
ják ki a gépkocsi mentes közlekedés al-
ternatíváit.

Az idei évben városunk is csatlakozik 
az Európai Mobilitás Hét kampányá-
hoz. Az egy hetes program lezárásaként 
megrendezésre kerülő Autómentes Na-
pon a résztvevő városok egy, vagy több 
területet foglalnak le egész napra a gya-
logosoknak, biciklistáknak és közösségi 
közlekedést használóknak. 

Az EURÓPAI MOBILITÁSI HÉTEN 
minden évben kiemelt hangsúlyt kap 
egy szűkebb téma a fenntartható mo-

bilitás kérdéskörében. Az idei téma a 
„Tiszta, közösségi és intelligens mo-
bilitás”, mely a közösségi mobilitási 
megoldásokat népszerűsíti, kiemelve a 
tisztább közlekedési módok előnyeit. 

A program keretében a lakosságot 
arra ösztönzik, hogy a városok határain 
belüli és azok közötti, illetve külvárosi 
közlekedésben egyaránt használják ki a 
közösségi mobilitás nyújtotta lehetősé-
geket. 

A hét programjairól bővebb tájé-
koztatást kaphatnak a www.polgar.hu 
weboldalon, intézményünk Facebook 
oldalán (https://www.facebook.com/
Ady-Endre-Művelődési-Központ-és-
Könyvtár), valamint plakátjainkon, 
szórólapjainkon. 

Ady Endre Művelődési Központ és 
Könyvtár

Érdekesség – 7,6 milliárdan 
vagyunk a Földön

2017. július 11-e a Népesedési Vi-
lágnap. A Központi Statisztikai Hiva-
tal által közzétett sajtóanyag szerint 
2017. július 1-jén 7,6 milliárd ember 
élt a Földön. Az 1950. évi 2,5 milliár-
dos népesség napjainkra a háromszo-
rosára gyarapodott. Ha lassuló ütem-
ben is, de ezután is tovább növekszik 
a Föld lakossága. A világ népessége 
előzetes számítások alapján 2050-re 
9,8 milliárdra nő, és 2100-ra már 11 
milliárd fölé emelkedik. A népesség-
növekedés az egyes földrészeket elté-
rő módon érinti. Míg napjainkra az 
afrikai kontinens lakossága az 1950-
ben mért számadatokhoz képest a 
duplájára emelkedett, addig Euró-
pában volt a legkisebb növekedés, 
mindössze 1,4-szeres gyarapodással. 

Forrás: www.ksh.hu



2017. szeptember PolgárTárs 11. oldal

Álláslehetőség
A Berger Házak egy megújult szereplő az építőipari pia-

con, melynek alapítója a több tízéves múlttal rendelkező Be-
regszászi Gerendaházak vállalat. Új vállalkozásunkat azzal 
a céllal hoztuk létre, hogy a hazai piacon még egyedülálló, 
Nyugat-Európában azonban már régóta alkalmazott auto-
matizált technológiával magas minőségű kezeltfa elemekből 
és környezetbarát anyagokból időtálló családi házakat és 
középületeket építsünk.

Jelenleg a nagypaneles készház technológia legjelentősebb 
hazai, 5000 nm alapterületű üzemének átadása előtt állunk a 
Polgári Ipari Parkban, és a termelés beindításához keresünk 
a gyártás előkészítés és termelés több területére képzett szak-
embereket.

Gerenda és Készházak termelési csapatába keresünk 
(Polgári telephely):

» Munkavédelmi koordinátort
» Termelési műszakvezetőt
» Gyártósori összeszerelőt
» Takarítót (elsősorban Megváltozott munkaképességűek 

jelentkezését várjuk) 
A részletekkel kapcsolatban érdeklődni lehet a 

+36 30 668 9047 telefonszámon

Gerenda és Készházak kivitelezési csapatába keresünk 
(az országban több helyszínre):

» Kivitelezési csoportvezetőt
» Ácsot
» Asztalost
» Villanyszerelőt
» Kőművest
» Épületgépészt
» Bádogost
» Hideg és Meleg Burkolót
» Építőipari tapasztalattal rendelkező segédmunkást
» Építőipari tapasztalattal NEM rendelkező segédmunkást

A részletekkel kapcsolatban érdeklődni lehet 
a +36 30 943 8319 telefonszámon

A további részletekről az alábbi lehetőségek bármelyikén 
több információt kaphat, illetve leadhatja jelentkezését:

Web : http://gerendahaz.hu
Email: allas@bergerhazak.hu

Postai úton: Beregszászi Trade Kft., 
4244 Újfehértó, Ady Endre u. 34.  

(fizetett hirdetés)



(fizetett hirdetés)


