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Városházi Hírek
Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről       

Polgár város közbiztonságának 2017. évi 
helyzetéről számolt be a július 26-ai képvise-
lő-testületi ülésen dr. Vincze István r. alezre-
des, Hajdúnánás Rendőrkapitányság vezető-
je. Szóbeli kiegészítőjében elmondta, hogy a 
város területén durva, a lakosság jelentős ré-
szét nyugtalanító, a társadalomra kiemelten 
veszélyes bűncselekmények nem fordultak 
elő. Az előző évekhez hasonlóan az elmúlt 
év is eredményes adatokat tartalmaz, mivel 
egyrészt az értékelt időszakban csökkent 
a bűncselekmények száma, másrészt ezzel 
párhuzamosan emelkedő tendenciát mutat 
a bűncselekmények felderítésének eredmé-
nyességi mutatója. A beszámoló értékelte a 
bűnügyi helyzetet, a bűnüldöző munka si-
kerességét, a tulajdon elleni szabálysértése-
ket, a közlekedésbiztonsági helyzetet, szólt a 
rendészeti tevékenységről, a rendezvénybiz-
tosításokról, a bűn- és baleset megelőzésről. 
Megállapítható, hogy a város bűnügyi hely-
zete kiegyensúlyozott és javuló tendenciát 
mutat, csökkent a rendőrkapitányság illeté-
kességi területén regisztrált összes bűncse-
lekmények száma, melyet számadatokkal 
támasztott alá. 

A napirend tárgyalása során, a Polgári 
Idősügyi Tanács képviselője tolmácsolta az 
általuk megfogalmazott kérdéseket, mely 
irányult a létszámbővítésre, migránsok 

jelenlétére, az üzletek éjszakai nyitva tar-
tásában bekövetkezett változás, valamint a 
térfigyelő rendszer pozitívumaira, a mezei 
őrszolgálattal való együttműködés tapasz-
talataira. Problémaként került megemlí-
tésre mind a várost elkerülő úton, mind a 
város belterületén időnként tapasztalható 
nagy sebességgel közlekedő motoros és au-
tós magatartás.

A képviselők közül többen is megfogal-
mazták azon javaslataikat, hogy a város 
belső útjain is célszerű lenne időnként se-
bességmérést végezni a szabályos és bizton-
ságos közlekedés érdekében. 

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről      
Már hagyományosan a rendőrségi beszá-

molóval egyidőben a Polgári Polgárőr Egye-
sület éves tevékenységéről is tájékoztatást 
kért a képviselő-testület. Szabó Tiborné el-
nök kiegészítésében elmondta, hogy a meg-
alakulás óta 70 főre fejlődött civil szervezet, 
rendvédelmi szervként végzi munkáját, áll a 
város és a lakosság szolgálatában, melynek 
minden tagja képzett polgárőr, akik az elő-
írásnak megfelelően rendelkeznek a szüksé-
ges alapvizsgával. Az egyesület fő célkitűzé-
se a bűnmegelőzés, a városban élő emberek 
közrend nyugalmának fokozása, a bűnelkö-
vetések és szabálysértések megakadályozá-
sa, visszaszorítása. Mindannyiunk számára 
megszokottá vált, hogy jelenlétükkel biz-
tosítják a városi rendezvények zavartalan 
lebonyolítását, az iskolakezdés időszakában 
a gyalogos átkelőhelyeken a biztonságos 
áthaladást, rendszeresen figyelőszolgálatot, 
járőrözést folytatnak. Irodájukban ügyeleti 
rendszert alakítottak ki a város lakosságával 

Dr. Vincze István r. alezredes válaszában 
elmondta, hogy jelenleg nincs napirenden 
a Rendőrőrs létszámbővítése. Megnyugta-
tó választ adott arra vonatkozóan, hogy a 
rendőrkapitányság illetékességi területén 
nincs és nem volt migráns. Kiemelte az üz-
letek éjszakai nyitva tartásának szabályo-
zásában történt változást, melynek pozitív 
hatása érezhető. Szólt a térfigyelő kamera-
rendszer kettős jótékony hatásáról is, mely-
lyel egyrészt megelőző hatást lehet elérni, 
másrészt nagy segítséget nyújt az utólagos 
felderítésben. Fogadókész volt a sebesség-
mérés város egyéb útjain történő alkalma-
zására is. 

Összegző gondolatában megfogalmazta, 
hogy 2018-ban a meghatározott célkitűzések 
és feladatok végrehajtásával növelni kell a la-
kosság szubjektív közbiztonságérzetét, fenn 
kell tartani a rendőrkapitányság illetékes-
ségi területén a közrendet, közbiztonságot, 
törekedni kell arra, hogy szakmai tevékeny-
ségükkel, intézkedéseikkel erősítsék az ál-
lampolgárok rendőrségbe vetett bizalmát, a 
rendőri szervezet társadalmi megbecsülését. 

A képviselő-testület a rendőrség mun-
káját elismerve, egyhangú szavazattal elfo-
gadta a beszámolót. 

 szerk. 

való szorosabb kapcsolattartás érdekében. 
Krízishelyzetben – téli rendkívüli időjárás 
– 24 órás ügyelet biztosításával nyújtottak 
melegedőt a rászorulók részére. A mező-
őrökkel közös szolgálat keretében őrködnek 
a fa és egyéb lopások ellen, a természetvé-

delmi őrrel együttműködve vigyázzák kör-
nyezetünket. Közös szolgálatot teljesítenek 
a rendőrséggel, az elmúlt évben is többször 
fontos, jelzésértékű információval szolgáltak 
a hatóságok felé. Munkaprogramjukat is a 
segíteni akarásra építették. A Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal által városunkban folytatott 
ellenőrzési tevékenységéhez is hatékony se-
gítséget nyújtottak. Az évekkel ezelőtt beve-
zetett „Szemmozgalom” működése nagyban 
hozzájárult eredményes munkájukhoz. Az 
elmúlt egy év alatt összesen 5978 munkaórát 
töltöttek szolgálattal. Működési kiadásuk-
hoz a képviselő-testület is évente hozzájárul. 
A Polgári Polgárőr Egyesület olyan civil em-
berekből álló szervezet, akik szinte minden 
nap jelen vannak önzetlen munkájukkal an-
nak érdekében, hogy városunk biztonságos 
település legyen és az is maradjon a jövőben 
is. A képviselő-testület elismerését és köszö-
netét fejezte ki az egyesület részére. 

szerk.
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Beszámoló a város tűzvédelmi helyzetéről
A katasztrófavédelem is beszámolt elmúlt 

évi tevékenységéről. Városunk, elhelyezke-
déséből adódóan olyan sajátos, de minden 
bizonnyal nem egyedi helyzetben van, hogy 
két tűzoltósághoz is tartozik. Vonulás szem-
pontjából a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnoksághoz, illetékesség szempontjá-
ból pedig a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi 
Kirendeltséghez. A képviselő-testületi ülésen 
mindként szerv képviselője jelen volt, akik 
saját feladatellátási munkájukról nyújtottak 
betekintést. Szabó Norbert tű. alezredes, a 
Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség vezetője kiegészítőjében elmondta, hogy a 
hivatásos tűzoltók a káresetek felszámolásán 
túl részt vesznek a polgári védelmi-, iparbiz-
tonsági-, és hatósági feladatok végrehajtásá-
ban is. Ezek közül is kiemelte a helyi tűzvé-
delmi hatósági ellenőrzéseket. Németh Viktor 
tű. őrnagy, a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokság parancsnoka  mentő tűz-
védelmi tevékenységüket tekintve elmondta, 
hogy 1026 km2 területen 33 település tartozik 
hozzájuk. Térségünk esetében mind a civili-
zációs, mind a természeti veszélyforrás jelen 

van, előbbit az ipari üzemek jelentik, utóbbit 
a Tisza, Sajó folyó, valamint száraz, füves ve-
getációs területek nádasok. Az elmúlt évben 
420 vonulási eseménye volt a tűzoltó-parancs-
nokságnak, melyből 6 szándékos megtévesz-
tő jelzés volt, 107 esetben téves jelzés és 38 
esetben kiérkezés előtt sikerült a lakosságnak 
felszámolni a tűzesetet. Az ülésen szó esett a 
Polgári Ipari Parkban működő Gumiégető 
működéséről is, melyben megtudtuk, hogy 
a korábban bekövetkezett két tűzeset újbóli 

Felhívás kitüntető díjak 
adományozására

Várjuk a Városi Egyesületek, Társadalmi 
Szervezetek, Alapítványi Kuratórium, Egyházi 
Tanács, Gazdálkodó Szervezetek javaslatait!

Az önkormányzat által adományozha-
tó kitüntetésekről és díjakról szóló 
rendelet alapján „PRO URBE 
Polgár” Emlékérmet, „Ön-
zetlen polgár” díjat, „Lokál-
patrióta összefogás” díjat, 
„Polgár Város Közszolgála-
táért” díjat adományozhat 
a Képviselő-testület.

A kitüntető díjak adomá-
nyozására a képviselő-testület 
tagjai, állandó bizottságainak 
tagjai, a költségvetési szervek vezetői 
és a Polgári Idősügyi Tanácson túl javasla-
tot tehetnek a városban működő egyesületek, 
társadalmi szervezetek, alapítványi kuratóri-
um, egyházi tanács, gazdálkodó szervezet. A 
kitüntető díjak adományozására vonatkozó 
javaslatot indoklással ellátva - melyből ki kell 

43 év munkásság 
méltó lezárása

Icsu Ferencné a Napsugár Óvoda és Böl-
csőde volt intézményvezetője 43 év óvoda-
pedagógusi pályát maga mögött hagyva, 
augusztus 23-tól megkezdi nyugdíjas éveit. 
Ez alkalomból a képviselő-testületi ülésen 
Tóth József polgármester köszöntötte, meg-
köszönve az önkormányzat nevében ezt a 
több évtizednyi, lelkiismeretes munkát.  

Hosszú, boldog és tartalmas nyugdíjas 
éveket kívánunk!

szerk. 

előfordulása megakadályozásának érdekében 
dupla mennyiségű tűzérzékelésre alkalmas 
műszer került beépítésre. Képviselői kérdés-
ként merült fel, hogy kötelező-e a lakosságra 
nézve a kéményseprés elvégeztetése. Szabó 
Norbert kirendeltségvezető elmondta, hogy 
a jogszabály nem teszi kötelezővé a kémények 
seprését, de mindenképpen javasolt. A lakos-
ság részére ingyenes mind a kéményseprés, 
mind a gázkészülék ellenőrzés szolgáltatás, 
de csak megrendelés útján látják el a feladatot. 
Tóth József polgármester aggodalmát fejezte 
ki a tiszaújvárosi gyárban  gyakorta tapasztalt 
úgynevezett fáklyázás környezetre és egész-
ségre ártalmas hatásairól, mely mint megtud-
tuk egy olyan a gyártási folyamatba beépített 
rendszer, amely a gyártás során el nem hasz-
nált anyag megsemmisítését végzi, mely a biz-
tonságos működés velejárója. 

A képviselő-testület a tűzvédelmi szervek 
tevékenységéről nyújtott beszámolót egyhan-
gúlag elfogadta és munkájukat elismeréssel 
illette. 

szerk.

tűnni, hogy a kitüntető díjra ajánlott személy 
mennyiben felel meg a rendeletben szereplő 
feltételeknek -  2018. augusztus 31-ig a Polgár-

mesteri Hivatalba kell eljuttatni. 
A kitüntető díjak adományozá-
sáról a képviselő-testület a szep-

tember 13-ai ülésén dönt, me-
lyek átadására a szeptember 
28-án megrendezésre kerü-
lő Önkormányzatok Napja 
ünnepségen kerül sor.

Az egyes kitüntetések 
adományozására vonatkozó 

feltételeket az önkormányzat 
által adományozható kitünteté-

sekről és díjakról szóló önkormány-
zati rendelet tartalmazza, mely elérhető 

és megismerhető a város honlapján a www.
polgar.hu oldalon, a Hirdetőtábla főmenüben, 
a Rendeletek fül alatt.

 szerk.

Tisztelt Lakosság!
A Tigáz-DSO Zrt. megbízásából a Terra-Rossa Kft. a Polgár, Kiss Ernő u. – Szabadság u és a 
Zólyom u.  -Barankovics tér közötti területeken középnyomású gázelosztó vezeték kiváltását 
végzi. A kivitelezés várhatóan augusztus végén, szeptember elején fejeződik be
A kivitelezésért felelős építésvezető: Kovács Zoltán 06 30/228-6584. Műszaki ellenőr: Molnár 
Árpád 06 70/6983892. Kérjük a lakosságot, hogy az érintett munkaterületen a balesetek elkerü-
lése érdekében fokozottan figyeljenek!

Polgári Polgármesteri Hivatal



2018. augusztusPolgárTárs4. oldal

,,Nagyi Napközije”
A Szociális Szolgáltató Központ Idősek Nappali ellátásának egyik 

nyári szünidei programja a „Nagyi Napközije” - egyhetes nyári foglal-
kozás -  ami június végén immár 3. éve került megrendezésre. A prog-
ram célja az volt, hogy ápoljuk a generációk közötti kapcsolatot és hogy 
a helyi iskolások és óvodások színesítsék időseink mindennapi életét. A 
gyerekek lássanak bele, ismerjék meg klubunkat, ne féljenek az idősek-
től szeressék, tiszteljék őket, és hogy bármikor merjenek bejönni kedves 
kis közösségünkbe. Ezek a célok által született a „Nagyi Napközije”. 
Itt ellátottjaink unokáikkal közösen vehettek részt foglalkozásainkon. 
Igyekeztünk olyan programokat szervezni, amit a nagyszülők és az 
unokák együtt tudnak élvezni. 

Az első napot ismerkedéssel kezdtük, és megbeszéltük, hogy melyik 
napon mit készítünk. Folytatván a napot a gyerekek műanyag flako-
nokból kreatív ötleteik alapján különböző remekműveket készítettek. 
pl. virágtartó, ceruzatartó, kismalac, teknősbéka, tavirózsa. A második 
napon bábokat varrtunk, ahol mindenki elkészíthette megálmodott 
mesehősét, amihez elkelt a nagyi varró tudománya is. A harmadik 
napon gipszképeket, kavicsokat festettünk, és gyönyörű, kreatív mun-
kák készültek. A negyedik napon díszüvegeket, valamint magvakból 
kirakott képeket készítettünk, addig a klub udvarán szorgos tagjaink 
slambucot főztek (saját készítésű tésztából) mellyel megvendégeltük a 
résztvevő gyerekeket. Az utolsó nap szabadidős játékokat tartottunk az 
udvaron és aszfalt rajzversenyt rendeztünk, aminek témája: Mi volt a 
legnagyobb élményem „a Nagyi Napközijében”?

A napot egy kiállítással zártuk a héten készített tárgyakból, amit ter-
mészetesen mindenki hazavihetett emlékül.

Örömmel tapasztaltuk, hogy évről-évre egyre több nagyszülő és 
gyermek vesz részt nyári napközinkben, ami egyben visszajelzés is szá-
munkra, hogy a következő évben is érdemes a „Nagyi Napközije” nyári 
foglalkozást rendezni. A célok megvalósultak, a nagyszülők és a gyer-
mekek is pozitív élményekkel gazdagodtak, és ez a visszajelzés ad okot 
a program újbóli megszervezésére.

Molnár Marianna

Azt mondják, hogy legvarázslatosabb szeretet a nagyszülők unokák 
iránt érzett szeretete – határtalan, feltétel nélküli és örökkévaló. A szülői 
felügyelet béklyója nélkül a nagyszülők és az unokák közt, gyakran olyan 
kötődés alakul ki, mint senki más között. Legtöbbünk szívét melegség tölti 
el, ha a nagyszüleinkre gondolunk. Emlékeinkben felbukkannak azoknak 
a csodálatos élményeknek a képei, amikor nagymamával megsütöttük az 
első sütinket, vagy ahogy nagyapával órákon át szereltünk, bütyköltünk. A 
„Nagyi Napközije” programon résztvevők is egészen bizonyosan hasonló-
képpen emlékeznek majd vissza a közösen eltöltött napokra. 

Megkeresve három résztvevő nagyit, kérdeztem a közösségi rendez-
vény tapasztalatairól. 

Hogyan gondol vissza a „Nagyi Napközije” hétre?
Gálné Tóth Ilona: Minden percét élveztem a nagyis-unoka hétnek. 

Molnár Marianna ötletivel lekötötte a figyelmét a kétéves kicsi leányká-
nak (játszósarok kialakításával) és a 90 éves Erzsike néninek is. Csodá-
lattal néztük az ügyes kezecskéket, ahogy rajzolnak, festenek, ragaszta-
nak. Én második alkalommal veszek részt, most „fogadott unokákkal”. 
Tavaly ott volt az én unokám is, aki Budapesten lakik és nagyon jól érezte 
magát, sőt barátokra is talált, akikkel a mai napig tartja a kapcsolatot. 

Sándor Jánosné: Nagyon jó ötletnek tartjuk ezt a már többször 
megrendezett hetet, hisz ilyenkor gondtalanul együtt lehetünk, és 
kreatívkodhatunk az unokákkal.

Lukács Albertné: Mi a napközi hetet már vártuk, melyen harmadik 
alkalommal vettünk részt a három unokámmal.  Mindennap lelkesen 
jöttek hozzám és mentünk együtt. Gyorsan eltelt az idő 9-11-ig, kérdezték 
is már menni kell? Én azt hiszem mi jövőre is megyünk, remélem újra 
megszervezésre kerül ez a nagyszerű program. 

Volt olyan kedvenc program, amit szívesen kiemelne?
Gálné Tóth Ilona: Talán a gipszképek festése, a közös játék, de nagy 

élmény volt mikor a 20 kg krumpliból közösen készített slambucot jóízű-
en falatoztuk.

Sándor Jánosné: Különösebben nem tudnék kiemelni egyet sem, min-
den nap színes programok voltak, és jó volt látni ahogy a gyerekek felhőt-
lenül, örömmel ügyeskednek emellett új barátságok is születtek. 

Lukács Albertné: Nehéz csak egyet kiemelni a heti programból, de talán 
a gipszfestést említeném, annál is inkább, mivel nagyon kreatívak az uno-
káim.  Nagyon tetszett nekik az üvegdíszítés is, pamuttal és egyéb anya-
gokkal, csiga, gomb rátéttel készítették. A kiállításkor láttuk egyben a heti 
„termést”, magam is elcsodálkoztam mennyit ügyesedtek tavaly óta.

A nagyik mellett egy unokát is kérdeztem a kedvenc programjáról.
Vándor Hanna: Nekem az egész hétből az a nap tetszett a legjobban, 

amikor bográcsban cserászkát főztünk. Amíg mamáék az ebédet készítet-
ték, addig mi bent ügyeskedtünk, utána pedig az udvaron játszottunk. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy mind a nagyszülők, mind pedig 
az unokák szívesen látogatták és vettek részt a közös foglalkozásokon, 
ami azt igazolja, hogy sikeres kezdeményezés volt  ez a Polgári Szociális 
Központ részéről. Mert nagyival mindig jó lenni!

Szerk. 

FIGYELEMFELHÍVÁS
Tisztelt Adózók!
Felhívjuk a lakosság, az egyéni vállalkozók és gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy 2018. január 1-jétől bevezetésre került az elekt-

ronikus ügyintézés. Ennek megfelelően Polgár Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala köteles biztosítani az ügyek elektronikus 
intézését. A lakosság számára továbbra is csak lehetőség az elektronikus ügyintézés, mert papír alapon, postai úton vagy személyesen is 
kezdeményezhetik az ügyeik intézését. A gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók számára azonban jogszabály írja elő, hogy kizárólag 
elektronikusan (ügyfélkapun, cégkapun keresztül) intézhetik hivatalos ügyeiket. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a második féléves adóegyenleg értesítők a kizárólag elektronikus ügyintézésre kötelezettek számára az elekt-
ronikus tárhelyükre fog érkezni. Az esetleges problémák elkerülése miatt kérjük, folyamatosan gondoskodjanak saját tárhelyük megtekin-
téséről, valamint a küldemények letöltéséről. A lakosság számára továbbra is papír alapon fogjuk eljuttatni az értesítőket, valamint az adók 
befizetéséhez szükséges csekkeket. A második féléves adók befizetésének határideje 2018. szeptember 17. 

Polgármesteri Hivatal 
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Magyarok Kenyere 2018

Polgáron is gyűlik a Magyarok Kenyere alapanyagát szolgáló búza. 
Immár nyolcadik esztendeje kerül meghirdetésre a Kárpát -  meden-
cében Korinek László professzor ötlete nyomán ez a jótékonysági ak-
ció, amely egyben a nemzeti összefogást, összetartozást is jelképezi. A 
Nemzeti Agrárkamara koordinálásával Hajdú – Bihar megyében  öt 
hely lett kijelölve gyűjtőpontnak. Ezek között találjuk a Hajdú Gabo-
na Zrt. polgári telephelyét is. Szarka József telepvezető tájékoztatása 
szerint augusztus 1-ig 22,2 tonna búzát szállított be 24 környékbeli 
gazda Hajdúnánásról és Polgárról, erre a nemes célra (augusztus 10-ig 
fogadja a felajánlást).  A telepvezető elmondta még, hogy a megyében 
összesen 60 tonna gyűlt össze augusztus 1-ig. A nánási és a polgári 
gazdák dicséretesen kitettek magukért, hisz az öt gyűjtőponton ösz-
szegyűlt búza több mint egyharmadát ők adták össze. 

A búza egy jelképes mennyisége Pécsre kerül, ahol összeöntik a 
Kárpát – medence területén összegyűlt kenyérnekvalót, majd liszt és 
kenyér formájában gyermekszervezetek között lesz kiosztva. A Hajdú 
– Bihar megyében összegyűlt búza nagyobb részét a Hajdú Gabona 
Zrt. Hajdúnánáson a malomban megőrli és öt segélyszervezet segítsé-
gével juttatják el a rászorulók részére. 

Molnár János, alpolgármester

Augusztus 4 -én rendezték meg a hagyományos Halászléfőző 
fesztivált Tiszaújvárosban a Szigeten. Polgár várost a „Szabó Méhé-
szet” csapata (Szabó Balázs és családja) képviselte. Dicséretesen!

Elnyerték az István nádor Borlovagrend Különdíját, valamint a 
főtt hal kategóriában az aranyérmet. Már az étel neve is ínycsiklan-
dó: „Méhviaszban puhított kecsegefilé, vargányával, libamáj habbal, 
sáfrányos rizs körettel.”

Gratulálunk!
Molnár János, alpolgármester

Bemutattuk termékeinket

Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Csemete Szociális Szövet-
kezet részt vett az immár negyedik alkalommal megrendezett közfoglal-
koztatási kiállításon Hajdú-Bihar megyében, amelyet Tiszagyulaházán 
tartottak 2018. július 28-án.

A rendezvényt Dr. Tiba István országgyűlési képviselő és dr. Hoffmann 
Imre, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Ál-
lamtitkárságának helyettes államtitkára nyitotta meg. A kiállításon 41 
önkormányzat, 3 szociális szövetkezet mutatta be termékeit.

Dr. Hoffmann Imre megnyitó beszédében elmondta, hogy „a széles 
merítésű tömeges közfoglalkoztatás egy területileg koncentrált kormány-
zati eszköz. Egy olyan beavatkozás, amely mind a munkahelyteremtés-
ben, mind pedig a kínálat alakításában eredményeket ért el. A közfoglal-
koztatással kapcsolatos kutatásokból tudjuk, hogy a programok szociális 
szempontú célzása megfelelő. A közfoglalkoztatás területpolitikai célokat 
is követ, értékteremtő munkalehetőséget biztosít a leghátrányosabb hely-
zetű járásokban. A közfoglalkoztatás eredményeket tudott felmutatni az 
inaktívak aktivizálásában is.”

Polgár Város Önkormányzatának standjánál megtalálhatóak voltak 
mindazok a termékek, amelyeket a közfoglalkoztatás során állítunk elő. 
Különböző zöldség- és gyümölcsfélék, valamint annak feldolgozott ter-
mékei. Egy látványos kalodában látható volt az általunk tartott tojótyúk, 
gyöngytyúk és fácánállomány két-két példánya. A város főteréről kiállí-
tottunk virágládákat, amelyek tovább színesítették a standunkat. A láto-
gatók számára készítettünk cserászkát, lepcsánkát, csőrögét a Csemete 
Szociális Szövetkezet pedig főtt kukoricát kínált a vendégeknek.

Csibi Lajos, projektvezető 

Halászléfőző fesztivál a Szigeten.
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Kossuth-díjas 
zenekar Polgáron

Augusztus 19-én, a Szent István Napi Hagyományőrző Fesztivál 
záró koncertjén vendégünk lesz a 2013-ban, Kossuth-díjjal kitüntetett 
Csík zenekar. A hazai művészeti életben dolgozó előadók legmaga-
sabb elismerését magáénak tudó zenekar 90 perces koncerttel örven-
dezteti meg a város lakosságát és az ide látogató közönséget. Régóta 
tartó személyes kapcsolat fűz a zenekar tagjaihoz, akiknek névadó-
ja, vezetője, prímása és énekese Csík János, kedves jó barátom. Igaz 
az élet elsodort minket egymástól, de mivel nagyjából egy időben 
kezdtünk el a népzenével megismerkedni és foglalkozni, így sokat 
muzsikáltunk együtt a budapesti táncházakban. Ez még az elmúlt 
évezredben volt, de a zenész barátság, az örök. A táncház mozgalom-
ban eltöltött évtizedekben ismerkedtem meg a zenekar többi tagjával 
akik, hol néptánc együttesek kísérő zenekarában, hol egy-egy zenei 
fesztiválon, vagy táncházakban muzsikáltak.  Szabó Attilával egy fő-
iskolára jártunk és tanúja voltam Makó Peti kezdő klarinétos szárny 
próbálgatásainak is Nyíregyházán. Mindannyian a szakma kiválósá-
gaihoz tartoznak és amikor egy zenekarrá összeálltak, szinte boríté-
kolható volt a siker. Nem csak azért mert tehetséges és szorgalmas 
zenészek, jó és segítőkész emberek, hanem, mert kreatív gondolkodók 
is, akik nem elégedtek meg azzal amit elértek, hanem új ötletekkel 
keresték és keresik az új zenei lehetőségeket. Bátran kísérleteznek a 
zenei stílusok társításával egy egyéni hangzásvilág megteremtése ér-
dekében, miközben nem tagadják meg a népzenét, ahonnan elindul-
tak. Honlapjukon olvasható mottójuk: „A jelenkor művészetévé, élő 
városi folklórrá varázsoljuk csodás örökségünket a magyar népze-
nét”. Felsorolhatatlan azon zenészek köre, akikkel együtt dolgoztak, 
vagy dolgoznak. A teljesség igénye nélkül néhány név: Presser Gábor, 
Dresch Mihály, Ferenczi György, Kiss Tibor (Quimby), Lovasi András 
(Kispál és a Borz). A koncerten hallható lesz a közös munkából szüle-
tett összeállítások sora. Szintén a teljesség igénye nélkül: „Most múlik 
pontosan”, „Te majd kézen fogsz és hazavezetsz”, stb. Remélem, hogy a 
Csík zenekar muzsikájának egyéni hangzásvilága sokszínű élménnyel 
gazdagítja és megérinti mindazok lelkét, akik kilátogatnak augusztus 
19-én 21 órakor Polgár város főterére. Kívánom mindenkinek, hogy 
érezze meg ennek a zenének sodró lendületét, lelket simogató, szívet 
melengető muzikalitását.

Bíró István, igazgató

Kedves rajtam segítő 
Embertársaim!

Köszönetet mondani általában nem nehéz, de méltóképpen meg-
köszönni valamit már sokkal nehezebb. Mert „A hála érzés, és mint 
ilyen, megfoghatatlan, felmérhetetlen és emberi értékfogalmakkal ki 
nem fejezhető”, ahogyan Wass Albert fogalmaz. És igaza van…

Amikor közzétettem kérésemet az irányított véradásra, nem is 
gondoltam, hogy ebben a felgyorsult, kevéssé empatikusnak tartott 
világban ilyen sokan készségesen segítenek rajtam. Közel 200 ember-
társam adott vért, hogy életben tudjak maradni, és azért, hogy ez elő-
remozdíthassa majdani gyógyulásomat. Ezúton is hálásan köszönöm 
mindenkinek! Köszönöm az ismeretleneknek, ismerősöknek, bará-
toknak az önzetlen segítséget, felém irányuló jótettüket mindaddig, 
amíg a gyógyulás útjára nem lépek és újra a régi, jó kedélyű ember-
ként személyesen is köszönetet mondhatok majd.

A vér minden cseppje élet,
köszönöm, hogy segítségetekkel élek!

-Bihari Ferenc köszönete irányított véradásért-

A Polgáriak Polgár Város Közéletért és Fejlődéséért Egyesület 2018 
június 30-án saját szervezésű ruhaosztást tartott a Hősök útja 97 alatt. 
Nagyon sokan jelentek meg az idén immár második alkalommal 
megtartott osztáson. Az Egyesületünknél hagyománnyá vált az arra 
rászorulók segítése. A következő osztást szeptember elsején tartjuk jó 
idő esetén, az előbbi helyszínen. 

Papp Imre, elnök

Tájékoztatás az ebrendészeti feladatok
végrehajtásáról

2018. évben ezidáig 3 alkalommal került sor kóbor ebek befogá-
sára. Az ebek befogását azért kezdeményeztük, mert a jelenlétük 
megszaporodott a közterületeken, jellemzően a párzási időszakban, 
amit a telefonos bejelentések is megerősítenek. Előzetes egyeztetést 
követően az egyeki gyepmesteri telepre történik a befogott kóbor 
ebek elszállítása. 2018. márciusban 7 db, áprilisban 7 db, júliusban 
8 db, összesen 22 db kóbor eb került befogásra. Augusztus hónap 
második felében az egyeztetés értelmében 10 db kóbor eb befogását 
tervezzük. 

Brieger Sándor közterület-felügyelő

Már korábban olvashattak a PolgárTárs újság olvasói arról, hogy 
ebben az évben 5 fő óvodapedagógus, 1 fő intézményvezető, 1 fő 
dajka kerül nyugdíjazásra, valamint további 1 fő óvodapedagógus 
és 1 fő technikai dolgozó távozik saját döntése alapján az intéz-
ményből. Így az óvodapedagógusok pótlása mellett intézmény-
vezető kinevezésére is szükség lesz, melyre vonatkozó pályázat 
megjelentetésre került. A pályázat sikeres elbírálásáig a képvise-
lő-testület dr. Baranya Györgyné intézményvezető helyettest bízta 
meg az intézményvezetői feladatok ellátásával. A megbízott intéz-
ményvezető a szülők megnyugtatására az ülésen elmondta, hogy  
az új tanév beindításakor minden óvodai csoportban biztosított 
lesz a megfelelő képzettségű óvónő. Az egyes csoportokhoz be-
osztott óvónők személyéről az intézményben tájékozódhatnak az 
érintettek. 

szerk.  

Egyesületi munka

Megbízott intézményvezető a Napsugár Óvoda 
és Bölcsődében
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Ovi Hírek

Suli Hírek

A Bessenyei úti óvodában a Környezetvédelmi Világnap alkalmá-
ból egy játékos délelőttöt rendeztünk, ahol a figyelem középpontjá-
ba a környezetünkre való odafigyelés került. Az óvodás csoportok 
csapatokká szerveződve hét helyszínen hét „tudáspróbát” teljesítet-
tek. Az állomáshelyeken az ügyességi, mozgásos játékok mellett volt 
madárhang-és kép felismerés, gyógynövény illatazonosítás, béka-
mentés, tótisztítás, halászás, szelektív válogatás. A feladatok megol-
dásánál a gyerekek nagy lelkesedéssel és érdeklődéssel vettek részt. 
Reméljük, hogy a megszerzett tapasztalatok hatására később is sokat 
tesznek majd környezetük védelme érdekében.

Tóth Tiborné óvodapedagógus

Környezetvédelmi nap 
az oviban

A 2018. június 22-én megtartott tanévzáró ünnepségünkön a követ-
kező elismerések kerültek átadásra:

Négy éven át kiemelkedő tanulmányi eredményéért, példamutató 
magatartásáért nevelőtestületi dicséretben részesült: PETRIK KIARA, 
TÓTH EDINA SZILVIA 4.a, CSOHÁN MÁTÉ, HORVÁTH ZSOM-
BOR, LOVÁSZ DÁVID, MAGERA LAURA, MATÓCSI BENDEGÚZ 
4.c osztályos tanulók.

Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásá-
ért és szorgalmáért nevelőtestületi dicséretet kapott: HÉJJAS TÜN-
DE REBEKA, SZÉKELY NOÉMI JUDIT 1.a, BALOGH BRENDON 
SZEBASZTIÁN, MÉZES BOGLÁRKA, PALLAGI REGŐ ZOLTÁN 
1.b, MÉZES NIKOLETT, ORGOVÁN ENIKŐ 1.c, JAMRISKA HAN-
NA, KONDÁS BOGLÁRKA, KECSKÉS PANNA, MAKÓ FRUZSINA, 
MATÓCSI NELLI, OLÁH VIKTÓRIA, PAPP CSANÁD KORNÉL, 
PÖSTÉNYI SÁRA, SOLTÉSZ KRISZTINA 2.a , BÖLCSKEI ZOL-
TÁN, BERKI VIKTÓRIA BIANKA, TILICZKY ÁGOTA 2.b, BÖDE 
DOMINIK TAMÁS, KOVÁCS TEODÓRA, MAGYAR ENIKŐ 2.c, 
CSŐKE LIZA, DOBOS DÁNIEL, LOVÁSZ MÁTÉ, TÓTH ANNA, 
TÓTH LILI, SZÉKELY MANNA DÓRA, VÁNDOR HANNA 3.a , 
BODONOVICS DÓRA, HORVÁTH DOMINIK, KISS MILÁN MÁTÉ 
3.a , LENETE EVELIN, MECSEI LEVENTE, RÁCZ VANDA, RÉZ-
MŰVES TAMÁS 3.c

Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért 
nevelőtestületi dicséretben részesült: KISS KEVIN LÁSZLÓ 3.b osztá-
lyos diákunk.

Megyei Természet- és Környezetvédelmi Versenyen elért eredmé-
nyéért nevelőtestületi dicséretet kapott: CSOHÁN MÁTÉ, LOVÁSZ 
DÁVID, MATÓCSI BENDEGÚZ, KINDLA AIDA MAGDOLNA, 
BOHÁCS ANNA, MAGERA LAURA 4.c.

A Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen nyújtott eredményes 
teljesítményéért, valamint a Zrínyi Ilona Matematikaverseny legered-
ményesebb intézményi versenyzőjeként nevelőtestületi dicséretben ré-
szesült: PAPP CSANÁD KORNÉL 2.a

A Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen nyújtott eredmé-
nyes szerepléséért nevelőtestületi dicséretet kapott: DOBOS DÁNIEL, 
TÓTH ANNA 3.a

A Zrínyi Ilona Matematikaversenyen való eredményes teljesítményé-
ért nevelőtestületi dicséretet kapott: VÁMOSI ZALÁN 2.a

A „Barátunk a könyv” megyei versenyen elért eredményéért nevelő-
testületi dicséretet kapott: TÓTH LILI ÉS VÁNDOR HANNA 3.a

A Benedek Elek Megyei Szavalóversenyen elért eredményéért neve-
lőtestületi dicséretben részesült: JAMRISKA HANNA, PÖSTÉNYI 
SÁRA 2.a, TILICZKY ÁGOTA 2.b

A Magyar Labdarúgó Szövetség Intézményi Bozsik Program körzeti 
rendezvényein nyújtott kiemelkedő teljesítményéért dicséretben része-
sült: TÓTH PATRIK 1.c

A Tudásbajnokságon végzett kitartó és kiváló tanulmányi munkájá-
ért a szervezők által adományozott elismerésben részesült: KONDÁS 
BOGLÁRKA 2.a

Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartá-
sáért és szorgalmáért nevelőtestületi dicséretben részesült: MÉZES 
LIZANDRA, PÁKH LÍVIA, SZABÓ ENIKŐ ÉS UZONYI VIKTÓRIA 
6.a osztályos tanuló.

Példamutató magatartásáért és szorgalmáért nevelőtestületi dicséret-
ben részesült: GALUSKA FRUZSINA, PAPP BETTINA 5.b, BICSKÓ 
SÁRA, NAGY LILIÁNA, PÁSZTOR MARTIN CSABA, SZILVÁSI 
LUCA 5.c, BALOGH HANNA 6.a

Az Országos Diákolimpia döntőjében Atlétika versenyszámban 

nyújtott kiemelkedő teljesítményéért intézményvezetői dicséretet ka-
pott: KARIKÓ ZSOLT 6.a - távolugrás 11. hely, BALOGH REBEKA 7.b 
- magasugrás 15.hely

A „Te aranyok Aranya” Arany János Szavalóverseny országos döntő-
jében nyújtott kiemelkedő teljesítményéért intézményvezetői dicséretet 
kapott: ASZTALOS BARBARA ANNA 6.a

A Diákolimpia megyei döntőjében Atlétika versenyszámban elért 
eredményéért intézményvezetői dicséretet kapott: SZILÁGYI ELEMÉR 
7.a - súlylökés 4.hely, TÓTH IVETT DORINA 7.b - súlylökés 6. hely

A Lakatos Menyhért Megyei Szavalóversenyen elért eredményéért in-
tézményvezetői dicséretet kapott: BERECZKI ÉVA 6.c - 2. hely PUSZ-
TAI VIRÁG 5.c - 3. hely, SIROKI VIKTÓRIA ILDIKÓ 6.c- különdíj

Területi Elsősegélynyújtó versenyen elért eredményéért intézmény-
vezetői elismerésben részesült: GALUSKA FRUZSINA, HORNYÁK 
MÁRK LÁSZLÓ 5.b, PÁKH LÍVIA, SZABÓ ENIKŐ 6.a- csapatban 
elért 3. hely

A Magyar Labdarúgó Szövetség Intézményi Bozsik Program körzeti 
rendezvényein nyújtott kiemelkedő teljesítményéért dicséretben része-
sült: FERENCZ PETRA 5.b

Gratulálunk elismerésben részesült diákjainknak, pedagógusaiknak, 
valamint szüleiknek!”

Petrikné Sereg Ildikó
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Anyakönyvi Hírek

Házasságot kötött:
Kurucz Rita – Török Ferenc

Forgó Eszter – Baráth Roland

Akiket újszülöttként 
köszöntünk: 
• Horváth Loretta

• Csibi Lajos
• Tar Viktor

• Regdon Benett
• Aranyos Abigél
• Pöttör Mirella
• Béke Csongor

• Jánvári Botond
• Polonkai Nimród
• Horváth Roland

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk:

• Kozma Tibor élt: 81 évet
• Berkes Jánosné 

szül.: Markovics Mária élt: 77 évet
• Csordás Lajosné 

szül.: Kovács Irén élt: 70 évet
• Krajnyák László élt: 33 évet
• Vanek György élt: 62 évet

• Elek László élt: 66 évet
• Gazdag Tibor élt: 41 évet

• Kiss József  élt: 89 évet
• Vida Béláné 

szül.: Bajzáth Anna Mária élt: 69 évet
• Kis László Lukács élt: 64 évet

• Józsa Jánosné 
szül.: Szabó Mária élt: 67 évet

Megint eljött a nyár. A gyerekek mindenképpen várták a tanév befejezése miatt, a nya-
ralás lehetősége miatt, meg még sorolhatnánk, hogy mi miatt. A tábor Varbón most is 
szuperre sikeredett. Állítom ezt az utolsó esti élménybeszámolók alapján. Mindenki mást 
emelt ki. Volt aki hetedszerre sem unta a pudingevő versenyt, volt akinek a túrázás vitte 
a pálmát, a bográcsozásért odavolt mindenki, a lovaglás, a kalandpark, a  vízi csata, az 
éjszakai állatkeresés, a kézműveskedés, a versenyek, a viháncolások, no meg a foci világ-
bajnokságon a kedvenc csapatért együtt szurkolás pirítóst majszolgatva, mind hozzájárul-
tak az élményszerzéshez. Rengeteg móka és kacagás volt. Az első táborozók is elégedetten 
mentek haza.

A címben „veszélyt” jeleztem. Az internet segítségével eleinte napi rendszerességgel 
küldtük az eseményekről a képeket. Aztán nem lett wifi. Élmények voltak, képek is ké-
szültek, melyeket  itthonról tettem fel, így lett pótolva. A gyerekek hoztak magukkal okos 
telefonokat. Fényképezni, de nem elsősorban ezért, hanem azért, hogy játszanak rajta úgy, 
mint otthon. Ez sem baj, csakhogy olyankor nem beszéltek egymással, nem akartak jönni 
a felkínált lehetőségekre, eseményekre. Tettem egy merészet, összeszedtem a telefonokat, s 
elfelejtettem visszaadni. Egyre hangosabb lett a tábor (imádtam). Beszélgettek egymással, 
vihogtak, viccelődtek, s a felkínált eseményeken is ott voltak, sőt még jól is érezték magu-
kat. Ők mondták.

Nagy úr ez az okostelefon. Elveszi tőlünk a gyerekeket, a gyerekektől az igazi élmé-
nyeket. Vigyázzunk, és ne hagyjuk! Mert, nekünk felnőtteknek a feladatunk, hogy mit 
kínálunk fel gyermekeink számára, milyen korlátokat szabunk. Igaz van úgy, hogy har-
colunk esetleg vitatkozunk csemeténkkel, de amikor látjuk örülni, élvezettel játszani, sőt 
kinyílvánítja, hogy legyen legközelebb is, csak megéri. Mert, ha felnőtt lesz, azt fogja saját 
gyerekének továbbadni, amit tőlünk látott. Végezetül szeretném kinyílvánítani köszöne-
temet a mostani táborozóknak is, hogy a három pedagógus most sem fáradozott hiába, jó 
volt veletek, köztetek.

   Lukácsné Györfi Lilla, pedagógus

„VESZÉLY!” 
- Észrevétel táborozás közben

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk 

köszönetet mindazoknak a 
kedves rokonoknak, 

ismerősöknek, barátoknak, 
kollégáknak és jó 

szomszédoknak, akik férjem, 
ELEK LÁSZLÓ 

végső búcsúztatásában részt 
vettek vagy bármilyen formában 

együttérzésüket fejezték ki.
 A gyászoló család

Július hónapban is köszönthettünk szép 
kort megért polgári lakost. 

Bolgár Emil bácsi július hónapban 
ünnepelte  90. életévét. 

E jeles alkalomból kereste fel és köszön-
tötte az ünnepeltet Tóth József polgármes-

ter és adta át az önkormányzat jókíván-
ságait. További jó egészségben eltöltött, 

boldog éveket kívánunk!
Szerk.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik drága 

halottunk 
Kozma Tibor 

temetésén megjelentek, 
ravatalára virágot helyez-
tek, részvéttel osztoztak 

fájdalmunkban.      
Gyászoló család

Szépkorú köszöntése
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Pályázat „Kerékpárbarát 
munkahely 2018” 
cím elnyerésére

Hazánkban, 2018-ban tizenhetedik alkalommal rendezik meg 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása alatt 
az Európai Mobilitási Hetet, amelynek célja, a környezetbarát és 
fenntartható városi közlekedés népszerűsítése.

A programhéthez kapcsolódóan keressük azokat a helyi cége-
ket, vállalatokat, munkahelyeket, akik a munkavállalóik körében, 
kiemelt figyelmet szentelnek a biztonságos, kerékpáros közlekedés 
népszerűsítésére. Célunk a kampánnyal, hogy növeljük a minden-
napokban kerékpározók számát. A kampányhoz csatlakozó sze-
mélyek és munkahelyek nyereményjátékban vehetnek részt, mely-
nek fődíja egy kerékpár, ill. a „Kerékpárbarát munkahely 2018” 
címmel járó emléktábla elnyerése. 

A program időtartama: Európai Mobilitási Hét időszaka: 2018. 
szeptember 16-22.

A nyertes kihirdetése: 2018. szeptember 22.
Pályázhatnak mindazon cégek, vállalatok, intézmények, mun-

kahelyek, akik polgári székhellyel, ill. telephellyel rendelkeznek. 
Vállalják, hogy a portájukra telepítenek egy gyűjtőládát és a prog-
ram időtartama alatt, naponta abba gyűjtik a munkavállalók ál-
tal a munkakezdéskor leadott „Kerékpárbarát munkahely 2018” 
kuponokat. A kuponok, a szeptemberi PolgárTárs lapjain jelennek 
meg és onnan vághatók majd ki. További részleteket a szeptemberi 
PolgárTársban olvashatnak.

Várjuk a munkahelyek jelentkezését.
Részvételi feltételek és jelentkezés az Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtárban (4090 Polgár, Barankovics tér 6) illetve 
telefonon a 06/52 573-420-as telefonszámon.

Művelődési Központ

Dobos Antal Itt megkaptam mindent c. versével különdíjat 
nyert el Az én városom versíró pályázaton. 

Itt megkaptam mindent

Itt élek itt születtem meg
Itt járom az utcát itt nevelkedtem

Itt mutattam meg első lépésem
Itt mutattam ki első érzésem

Itt tapasztaltam színes sok csodát
S a városomnak szólító hangját
Itt tanítottak engem ékes szóra

Hogy később majd bölcseket szóljak 
Itt találtam meg első jó barátom
Kire akár az életem is rábízom
Itt ahol most napjaimat is élem

Kétségek közt, de inkább reménységben
Itt kapok borút derűt, jókedvet

És sohasem hagyom, hogy ezeket feledjem
Mert itt ahol sohasem felejtek

Veletek nevetek és titeket szeretlek
Mert itt ahol mindent szeretek

Baj sohase lehetett, mert veletek lehetek.

Népszerű beat és rock slágerek adták az alapot a július 7-én, 
szombaton városunk főterén megrendezett idei második Nyári 
Bulieste hangulatához. 

A kellemes nyáresti program alkalmával elsőként a debreceni 
Kovács Tamás Band lépett színpadra. A 2014-ben alakult kiváló 
zenekar népszerű pop-rock nótákkal és saját szerzeményekkel 
szórakoztatta a lelkes közönséget. A többféle korosztály zenei íz-
lését kiszolgáló repertoárnak köszönhetően mindenki számára 
adott volt a jó hangulat a bulizáshoz. Ez alkalommal is lehetőség 
nyílt a csoportos tánctanulásra. A zenekarok átállási szünetében, 
Tályai András a Salida Tánc Sport Egyesület  táncpedagógusa se-
gítségével, kisebb koreográfiákon keresztül, bárki könnyedén el-
sajátíthatta pár standard tánc alapvető lépéseit. A ráhangolódás 
jegyében Beatles totót és interaktív ki-mit tud játékot hirdettünk, 
melynek helyes megfejtői, válaszadói kisebb ajándékcsomagokat 
nyerhettek.  Az est második felében a The BlackBirds Beatles em-
lékzenekar nyújtott felejthetetlen koncertet, idevarázsolva az örök 
zenekart és máig népszerű slágereit. A színpad előtti tér megtelt 
táncospárokkal, de az asztaloknál kedélyesen beszélgető, poha-
razgató társaságok körében is  érezhető volt a vidám, nosztalgi-
kus légkör. Az idei nyári buliesték szpíkere Kovács János, kiváló 
házigazdaként, ezúttal is könnyed nagyszerűséggel irányította a 
rendezvény eseményeinek fonalát. 

P.K.P. 

A zene szárnyán

PATIKA NAP - 25 éve az Önök 
szolgálatában 

A FŐNIX PATIKA  ebben az évben  ünnepli 25. évfordulóját, 
mely alkalomból  augusztus  31-én egy különleges

PATIKA NAPOT szervezünk a lakosság részére. Az ünnepélyes 
megnyitó 10.00 órakor kezdődik, ahol a résztvevőket  tortával és 
üdítővel várjuk!

2018. augusztus  1-től minden 3000 Ft feletti vásárlás esetén egy 
SORSJEGYET adunk.  A  sorsjeggyel TV-t, robotgépet, mikrohul-
lámú sütőt lehet nyerni. 

Sorsolás :  2018. 08. 31-én 16 órakor. Ha a sorsoláson NINCS 
jelen a nyertes, új sorsjegyet húzunk!

A Patika Nap programja:
2018. augusztus 31-én 9.00 -17.00-ig egy SZŰRŐBUSZ áll az 

érdeklődők rendelkezésére, ahol csontsűrűség mérést, anyajegy, 
melanoma szűrést és szemészeti vizsgálatot fognak a szakembe-
rek elvégezni. Időpontokat augusztus 13-tól lehet előjegyeztetni a 
Patikában.

Az óvodásokat és a kisiskolásokat kreatív játszóházba hívjuk! A 
foglalkozások 9.00, 10.00, és 11.00 órától kezdődnek a Patika előt-
ti téren és kb. 45 percesek lesznek. Az elkészített  mesterműveket 
mindenki haza viheti!

A felsős és középiskolás gyermekeknek ügyességi sportversenyt 
szervezünk a Rendelőintézet parkolójában 9.00 órától, azt követő-
en az Iskola udvarán folytatódik a vetélkedés. Minden résztvevő 
sorsjegyet kap (ha mind a két helyszínen versenyez 2 sorsjegyet 
vehet át)..Fődíj egy ConCord  Sity Board, kisorsolunk még egy 
Bottari MTB kerékpárt és egy rollert. Aki a sorsoláson nincs jelen, 
az automatikusan  lemond a nyereményéről!

Délután 15.00-tól az Időskori fájdalom csillapításról  hallhatunk elő-
adást, majd az Otthonápolás lehetőségeit és  eszközeit mutatjuk be.

A nap zárásaként 16.00-tól kisorsoljuk az ajándékokat!
Töltsünk el együtt egy kellemes napot, tegyünk az egészségünk 

érdekében!
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK 2018. 08. 31-én

a FŐNIX PATIKA kollektívája
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Tájékoztatjuk a lakosságot az ünnepnapokra 
eső szállítások időpontjáról:

Ünnepnapi szállítási időpontok 
2018. második félév:

2018. augusztus 20. helyett 2018. augusztus 18.
2018. október 23. helyett 2018. október 20.

2018. november 01. helyett 2018. november 03.
2018. december 25. helyett 2018. december 22.
2018. december 26. helyett 2018. december 23.

2019. január 01. helyett 2018. december 29.

Információ és további tájékoztatás: tel: +36/52/561-375, 
email: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu

(fizetett hirdetés)
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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, Hágen Bence · 52/573-510 ·  

• Hirdetés: 52/573-510 · polgartarshavilap@gmail.com • Grafika, tördelés, nyomda: Reproprint Kft. · Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 5.
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
Köszöntöm Polgár Város Lakóit! 

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

Lopás vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indult büntetőeljárás ismeret-
len tettesek ellen, akik 2018. május 25-én a 
déli órákban a kerítést átmászva bejutottak 
egy polgári ingatlan udvarára, ahonnan fém 
eszközöket tulajdonítottak el. A nyomozás 
során megállapítást nyert, hogy a bűncselek-
mény elkövetésével egy felnőtt korú testvér-
pár gyanúsítható, akik a cselekmény elköve-
tésekor magukkal vitték rokonaik kiskorú 
gyermekeit is, így ellenük kiskorú veszélyez-
tetése miatt is folyik a büntetőeljárás.

Súlyos testi sértés bűntett kísérlet elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt rendelt 
el hatóságunk nyomozást egy polgári férfi 
ellen, aki 2018. július  3-án családi veszeke-
dés során bántalmazta élettársát oly módon, 
hogy a nőt több alkalommal, ököllel arcon 
ütötte, valamint egy alkalommal egy késsel 
combon szúrta. A nő a beszerzett orvosi vé-
lemény alapján könnyű sérülést szenvedett, 
azonban a férfi cselekménye alkalmas lett 
volna súlyos sérülés okozására is. Hatósá-
gunk a nyomozást szakértő bevonásával 
folytatja. 

Felhívás néhány szabályra a biztonságos 
közlekedés érdekében

Tilos kerékpározni:
Járdán! Kivéve a 12. életévnél fiatalabb 

gyerekek, akik főútvonalon még nem kerék-
pározhatnak, ezért ők haladhatnak a pár-
huzamos járdán, valamint lakott területen 
levő olyan úton, ahol az úttest kerékpáros 
közlekedésre alkalmatlan, lehet kerékpárral 
a járdán közlekedni, de csak a gyalogos for-
galom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/
óra sebességgel.

Polgár területén az úttest mindenütt alkal-
mas a kerékpáros közlekedésre, így értelem-
szerűen a járdákon kerékpáron fent ülve 
közlekedni tilos!

Egyirányú utcába tilos a forgalommal el-
lenkező irányból behajtani kerékpárral is, 
kivéve, ha a kerékpárt jelző kiegészítő tábla 
ezt megengedi.

A fentiekből egyértelműen következik, 
hogy a kerékpárosok sem a központi busz-

megállóban, sem egyéb egyirányú útsza-
kaszon (pl. Barankovics téren a templom 
mögötti útszakaszon az iskola irányából) 
nem közlekedhetnek forgalommal szem-
ben, (járdán se) ugyanis az ezt engedélyező 
kiegészítő tábla a városban nem került kihe-
lyezésre!

A biztonságos közlekedés érdekében a 
gyalogosok csak a kijelölt gyalogátkelőhelyet 
vegyék igénybe az úttesten való átkeléshez, 
míg a gépjárművezetők a részükre előírt el-
sőbbségadási kötelezettségüknek tegyenek 
eleget! A gyalogosok, ahol járda van kiépít-
ve, úgy ott azon kötelesek közlekedni, ahol 
nincs ott az úttest szélén egy sorban.

A fenti szabályok be nem tartása balese-
tekhez vezethetnek és ezek megelőzése, vala-
mint a közlekedés biztonság javítása érdeké-
ben a rendőrök ellenőrzéseket végeznek és a 
szabálysértőkkel szemben intézkednek.

Kérem a tisztelt járművezetőket, hogy 
fokozottan tartsák be a közlekedési szabá-
lyokat, megfelelően válasszák meg a jármű 
sebességét, kerüljék a veszélyhelyzettel járó 
előzéseket, manővereket, és tegyenek eleget 
az elsőbbségadási kötelezettségüknek.  

Ismételten felhívom a figyelmet a par-
kolási szabályok betartására mind a 
Barankovics tér, mind a buszmegálló kör-
nyékén. Felhívnám a figyelmet arra is, hogy 
az egyirányúsított buszmegállóban a bizton-
ságos, és zavartalan közlekedés érdekében 
megfelelően lettek kialakítva és útburkolati 
jellel felfestve a parkoló helyek.  Sem az út-
test szélessége, sem az azon átmenő buszfor-
galom nem teszik lehetővé az ettől eltérő par-
kolási rendet.  Így kérem, akik bizonytalanok 
saját parkoláshoz szükséges manőverezési 
képességükben, vagy nincs elegendő hely a 
szabályos megállásra, akkor haladjanak to-
vább és keressenek megfelelő helyet a parko-
lásra (kb. 10-200 méteren belül a Táncsics u., 
Szabadság u. elején kialakított parkolók) és 
ne okozzanak veszélyhelyzetet, és akadályt 
az autóstársaiknak, valamint a buszoknak! 

A Város egyéb útjaira vonatkozik a Kresz. 
azon szabálya, miszerint járművel megáll-
ni kétirányú forgalomra alkalmas úton- ha 
közúti jelzésből más nem következik - csak 
az úttest menetirány szerinti jobb szélén, az-
zal párhuzamosan, egy sorban szabad.  

A megállni tilos táblánál forgalmi, vagy 

műszaki okot kivéve nem lehet megállni, 
így az ATM automatánál, és a boltok előtti 
utas ki-és beszállását a jogszabály továbbra 
sem engedi, még arra a kis időre sem! 

A fenti és egyéb nem részletezett szabályok 
be nem tartása esetén, a közlekedés bizton-
ságára tekintettel továbbra is szankciókat 
fogunk alkalmazni.

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

 Monoki Viktor r. alezredes, őrsparancsnok

Világtáncok– Edzőtábor 
- Normandiai Turné

A Polgári Mazsorett és Táncegyüttes 
három nagy eseményt is maga mögött 
mondhat július hónapban. 

Először 6-án, pénteken tartották meg 
5. alkalommal táncestjüket, mely ez év-
ben a Világ Táncok címet kapta. A hazai 
csapat, a Polgári Roma Hagyományőrző 
Zene- és Táncegyesület, a Polgári Fitt-
Dance Tánccsapat és a Tiszaújvárosi 
Derkovits Majorett Csoport összesen 17 
táncstílust mutattak be.

Majd következő héten 13-án már 
utaztak is a lányok Tiszalúcra, ahol 3 
napos edzőtáborban voltak. A táborban 
a próbák és gyakorlások mellett egy új 
táncot is megtanultak.

Végezetül a felnőtt csoport 3 tagja 
(Niki, Szandi, Zsani) és Zsola július 19-
én elindult a debreceni Feeling Tánccso-
port lányaival és a Soroksári Zenekar 
tagjaival Normandiába turnézni. 6 nap 
alatt 3 fesztiválon vettek részt és egy éj-
szakai felvonuláson! 

A csoport a nyáron még bemutatko-
zik Újszentmargitán, Tiszagyulaházán, 
Gelejen, Pesterzsébeten és itthon, Pol-
gáron is.

Török Judit Kinga, művészeti vezető




