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A tartalomból:

– Augusztus 20: 3.
ünnep testvérvárosokkal,
térátadással. 

– 2013-2014: 5.
beindult az iskolai nagyüzem. 

– 20 kilogramm: 6.
harcsavég a csónakázó tavon.  

– Labdarúgás: 9.
a java még hátra van.               

Ünnep

Tanévnyitás

Sárkányozás

A Rózsa illata 
Biztos forrásból tudom, hogy ennyi bizonyta-
lanság még sosem árnyékolt be tanévkezdést,
mint most. A pedagógusok az utolsó pilla-
natnak a leges legutolsó utolsó pillanatában
tudták csak tájékoztatni a szülõket az õket és
gyermekeiket érintõ kérdésekben. Káosz ala-
kult ki a tankönyvosztás körül is. Kap, mikor
kap, ki és milyen feltételekkel (befizetés meg-
történt-e) kap majd tankönyvet. Csak azt
nem értem, miért kellett az eddig jól bevált
gyakorlatot egy teljesen másra, kevésbé ola-
jozottan mûködõ rendszerre cserélni? Talán
mert a 21. században vagyunk és a régi már
elavult? Ha igen, akkor az lenne a cél, hogy
egy gördülõ rendszert építsünk, építsenek ki,
nem pedig egy idõben visszafelé haladót. Fö-
löslegesen stresszelve ezzel a pedagógusokat,
szülõket, a szülõkön keresztül pedig a gyer-
mekeket. A probléma végül is megoldódot-
tnak látszik, persze vannak még elemek, pu-
dingok, melyek próbája az evés, vagyis a
mindennapokba ültetett gyakorlattá alakítás
lesz a próbája. Ezek csiszolásához, kialakítá-
sához, zökkenõmentes mûködtetéséhez sok
sikert, erõt és kitartást kívánok a pedagógu-
soknak. Szükségük lesz rá. A “Rózsa” illata
belengte egész Magyarországot, mindenhol
érezhetõ volt és ez az illat egy kicsit orrfacsa-
ró volt. De tegyük félre a magyarokra igen-
csak jellemzõ pesszimista hozzáállást és te-
kintsünk örömmel a jövõbe. Örüljünk an-
nak, hogy pedagógusaink az életpálya mo-
dell bevezetésével valóban egy jól mûködõ,
hangyabolyhoz hasonlítható rendszer tagjai-
vá válnak, melyben mindenki tudja hol a he-
lye, mi a dolga. És örüljünk annak, hogy
mindehhez a bérek rendezése is társulni fog.
Aggódva pedagógusainkért nagyon remélem,
hogy amikor mindez végbemegy, a magyar
közoktatásban dolgozók nem orrfacsaró sza-
got éreznek, hanem finom illatot, a “Rózsa”
illatát. 

Fenyves Attila
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Soros soron kívüli
Újabb soron kívüli ülést tartott a város
képviselõ-testülete augusztus 15-én. A
városatyáknak ismét határidõhöz kötött
napirendi pontok megvitatása miatt kel-
let összeülniük. 
Módosította a képviselõ-testület az ön-
kormányzat által adományozható kitün-
tetésekrõl és díjakról szóló rendeletét,
kibõvítve az adományozható kitüntetések,
elismerések körét, valamint lehetõséget
adva a civil szervezeteknek a jelölésre.
Jogszabályváltozás miatt döntött a testület
a Napsugár Óvoda és Bölcsõde
2013/2014-es nevelési év alkalmazotti
létszámáról, melyet 43+1 fõben határo-

zott meg. Módosították a képviselõk a
mûvelõdési ház alapító okiratát és a város
közbeszerzési tervét, míg a települési
értéktár létrehozásáról szóló elõterjesztés
kapcsán úgy döntöttek, a város nem
kívánja azt létrehozni. Eredményesen
zárult a júniusban kiírt területi védõnõi
pályázat elbírálása. A felhívásra két fõ
nyújtotta be pályázatát, a képviselõ-
testület Madarné Kovács Bernadettnek
szavazott bizalmat a feladatellátásra. Az
egyebek napirendi pont alatt mindössze
egyetlen témát tárgyaltak a képviselõk, ez
pedig a városközponti rehabilitáció pro-
jektzárásának az idõpontja. A kivitelezõk

és az önkormányzat között kötött legú-
jabb szerzõdés értelmében az építtetõk
október 15-ei befejezési határidõvel adják
majd át Polgár megújult városközpontját.

FA

Augusztus 29-én, mintegy 150 pol-
gári lakos vett részt azon a kataszt-
rófavédelmi tájékoztatón, melyet a
katasztrófavédelmi törvény értelmé-
ben minden településen meg kell
tartani végzettség, életkor és mun-
kahely alapján kiválasztott szemé-
lyek részére. 
A hatórás tájékoztató elsõ részében a
katasztrófavédelmi jogszabályokkal a
törvény végrehajtási rendeleteivel, a
szervezetek megalakításával kapcso-
latos jogokkal és kötelezettségekkel
ismertette meg a jelenlévõket Kovács
Katalin tûzoltó fõhadnagy, a Hajdú-
nánási Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség polgári védelmi felügyelõje. A
szakember tájékoztatást adott továb-
bá a szervezetek fajtáiról, a kitelepí-
tési, befogadási és mozgósítási elõ-
írásokról. Az elkövetkezõ két évben
újabb elõadások lesznek, amelyek
már a különbözõ egységek (egész-
ségügyi, mûszaki) dolgozóinak spe-
cifikus felkészítését szolgálják, majd
a harmadik évben gyakorlattal zárul a
katasztrófavédelmi felkészítés.

Katasztrófa-
védelmi

tájékoztató

Katasztrófahelyzet esetén, jó ha
tudjuk mi a tennivaló

FELHÍVÁS
Felhívjuk a városban mûködõ egyesületek, társadalmi szervezetek, alapítványi
kuratóriumok, egyházi tanács, gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy az önkor-
mányzat által adományozható kitüntetésekrõl és díjakról szóló 21/2013. (VIII.
16.) önkormányzati rendelet alapján a város általános fejlõdése, hagyományainak
megõrzése, várospolitikai, gazdasági, tudományos, kulturális (mûvészeti), sport
vagy szakmai területen kifejtett tevékenység elismeréseként az alábbi városi kitün-
tetésekre, díjakra, címekre vonatkozóan javasolhatnak személyeket, szervezeteket:

- „Polgár  Város Díszpolgára” címre,

- „PRO URBE Polgár” Emlékéremre,

- „Önzetlen polgár” díjra, 

- „Lokálpatrióta összefogás” díjra,

- „Polgár Város Közszolgálatáért” díjra.

Az elismerések adományozásának rendjét a rendelet tartalmazza, mely elérhetõ a
www.polgar.hu oldalon.

A kitüntetõ díjak adományozására vonatkozó javaslatokat indoklással ellátva -
melybõl ki kell tûnni, hogy a kitüntetõ díjra ajánlott személy mennyiben felel meg
a rendeletben szereplõ feltételeknek -  2013. szeptember 16-ig a Polgármesteri
Hivatalba kérjük eljuttatni.

Polgármesteri Hivatal



2013. szeptember 3. oldal

Idén kétnapossá nõtte ki magát államala-
pítónk Szent István király és az új kenyér
ünnepe. Hagyományõrzõ programok, tér-
avatás, testvérvárosi delegációk látoga-
tása, koncertek és a kicsikre gondolva
vurstli is várta az érdeklõdõket.
Hangolódva az ünnepre, augusztus 18-án
“Tiéd a Tér” elnevezéssel egész napos hagy-
ományõrzõ programokkal várták az érdek-
lõdõket a Kálvária domb elõtti téren. A lovas
huszárok - mint mindig - most is nagy sikert
arattak, a nap folyamán bemutatót is tartot-
tak “Huszárvilág” címmel. A kicsiket kéz-
mûves játszóház várta, de népi játékokkal is
lehetõségük volt megismerkedni. Délben
tájjellegû ételeket kóstolhattak a résztvevõk,
délután pedig az újszentmargitai Százszor-
szép Dalkör mûsorát tekinthették meg az
érdeklõdõk. 

Az ünnep köré szervezett partnervárosi
találkozó 17-én Tiszaújvárosban a település
testvérvárosainak képzõmûvészeti kiállításá-
val kezdõdött, majd a Derkovits Kulturális
Központban folytatódott, ahol újváros test-
vérvárosainak mûvészeti csoportjai mutat-
koztak be. Polgárt a Tisza Dráma és Tánc-
színház képviselte színvonalas produkcióval. 
Polgáron, a hagyományokhoz híven augusz-
tus 19-én délután várták az ünneplõket. A
színpadon elsõként Tóth József polgár-
mester, Maga László plébános és Borozdin
Szergej Oroszország debreceni fõkonzulja
köszöntötték a jelenlévõket, majd átvágva az
Orosz hõsi emlékmû szalagját, ünnepélyesen
is átadták a város lakóinak. 
Az ünnepség az Énekszó Baráti Kör
mûsorával folytatódott, majd a kórus után
Tóth József lépett a színpadra. A pol-
gármester köszöntõjében szólt többek
között a településen zajló fejlesztésekrõl, de

Ünnep átadással, hagyományõrzéssel

néhány jövõbeni tervet is megemlített: 
…..”A magyar egy életre való nép, eltipor-
hatatlan nemzet, s e magyar nemzet büszke
tagjai vagyunk mi is. Napi gondjaink köze-
pette, a belsõ vitáink ellenére ezt egy pil-
lanatra sem felejthetjük el. Részei vagyunk a
nagy egésznek, a nemzetnek mi is. Magyar-
országnak egy kis szeletét jelenti Polgár
városa is, az egyre elöregedõ lakosainkkal,
életben maradásért küszködõ vállalkozóink-
kal, jelentõs számú munkanélkülivel, etnikai
feszültséget is magában hordozó lakossági
összetétellel. Naponta küzdünk önmagun-
kért, családért, a betevõ falatért, a kenyér-
ért. A mai nap, az új kenyér ünnepe.
Augusztus 20-a, a szorgalmasan dolgozó
munkások napja, a szántó-vetõ emberek
ünnepe is.
A városlakók nevében is megköszönöm ara-
tást végzõk áldozatos munkáját, mellyel biz-
tosították a búzát a mindennapi kenyerünk-
höz. Az ünnep a számadás és az értékelés
ideje is. Szólnunk kell arról, hogy meddig
értünk el és merre tartunk a szûkebb pát-
riánkban. Ha egy mondatban kell rá vála-
szolnom, azt mondom:
A gazdasági válság negatív hatásaink köze-
pette is, - hátszél nélkül, olykor ellenszél-
ben, - jó formán saját pénz nélkül, - és biz-
tosan nem hibátlanul, - de tesszük a dol-
gunkat nagy igyekezettel, a legjobb tudá-
sunk szerint. Mûködtetjük, és ha lehetõ-
ségünk adódik, fejlesztjük a várost. A kö-
zelmúltban megépült az óvoda-bölcsõde és
megvalósult térséget is szolgáló járó-beteg
szakellátó. A városközpont is megújul, sétá-
nyok, terek, parkolók és a közintézmények
munkálatai néhány hét múlva befejezõdnek.
Ez év õszén lezárul a Nagyváradi úti és
Arany János úti táj-rehabilitáció, közismer-
tebb nevén a szeméttelep felszámolási prog-
ram. Hamarosan, de legkésõbb tavasszal
megindul a központi buszmegálló korsze-
rûsítése. És reméljük, hogy a Zólyom úti
iskola komplex fejlesztésére kidolgozott
pályázatunk is támogatást kap. 2014-ben új
hulladék-szolgáltatási rendszer hozunk
létre, az ingatlanonkénti szelektív hulladék-
gyûjtés és a lakossági komposztálás meg-

szervezésével. 2015. év végéig pedig a
szennyvízhálózat további kiépítését tervez-
zük, több mint 20 utcában, közel 600 lakás-
nak a rendszerre kötésével.”…….
A polgármester ünnepi beszédét követõen
Maga László plébános és Papp Dorottya
Tünde református lelkésznõ lépett színpad-
ra, akik megszentelték az új kenyeret és
megáldották a jelenlévõket, majd Tóth József
megszelte az új búzából készült kenyeret. 

A színpadon Polgár testvérvárosaink képvi-
selõi mellett Tiszaújváros partnervárosának
képviselõi is köszöntötték a polgáriakat, ez-
alatt az ünneplõket pálinkával és az új
kenyérrel kínálták.

Az ünnepi szertartást követõen Polgár test-
vérvárosának Nagykárolynak a fiataljai lép-
tek színpadra. Az 1991-ben alakult Rekettye
Néptánccsoport kraszna-menti páros tán-
cokat, szatmári verbunkot és csárdást, szi-
lágysági verbunkot, valamint Bennem van a
szerelem címmel mezõségi táncokat mutat-
tak be a közönségnek. 

Az augusztus 20-i ünnepségsorozat a
Hooligans együttes nagysikerû koncertje
után Kiss József “Bürcz” és zenekara kon-
certjével ért véget.

FA

A lovasokat mindenki szereti

Az ünneplõk hamar birtokba vették
a "lépcsõlelátót"

Az új kenyér ünnepén

Fogyasszák egészséggel 

Színpadon a Rekettye Néptánccsoport

Sokan táncra perdültek a téren
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Pontos válasz - jogi kérdéseire
Vitája van a munkáltatójával? Vállalkozást indítana?

Táppénz, GYES, nyugdíj problémája van?
Válik vagy családi jogi kérdése van? Az adóhatósággal egyeztetne?

Ingyenes, minőségi, személyre szabott
jogi szolgáltatás
az alábbi témakörökben: 

• munkajog • társadalombiztosítás • társasági jog (cégjog) •
közigazgatási jog • családi jog, pénzügyi és adójog.

JOGPONT+ mini szolgáltatás már Polgáron, Komádiban és Tiszacsegén is.

Keressen bennünket, segítünk: www.jogpontplusz.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
EGÉSZSÉGTUDATOSABB ÉLET A POLGÁR ÉS CSEGE COOP-NÁL!

A Polgár és Csege Coop Zrt. az Új Széchenyi Terv
keretében Európai Uniós finanszírozású

egészségfejlesztési pályázatot valósított meg. 
A projekt célkitűzése: dolgozók egészségének megőrzése,

az egészségtudatos szemléletmód kialakítása.

Társaságunk számára fontos dolgozóink egészsége, ezért célunk olyan
munkahelyi egészségfejlesztési stratégia kialakítása volt, amely megcélozza,
hogy előzzük meg a betegségeket, növeljük az egészség megtartásának
lehetőségeit és a munkahelyi jó közérzetet. Olyan ismereteket és mód-
szereket adjunk át, amelyek az egészségtudatos magatartást és életmódot
segítik megvalósítani.
Reményeink szerint a programban részt vevő munkavállalók közvetlen
környezetükben, családjukban, barátaik, gyermekeik körében is terjesztik
majd ezen ismereteket.
Célunk megvalósításban a TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0139-es projektje segített
minket. Nyertes pályázatunk lehetővé tette, hogy az egészséges életmódhoz
kapcsolódóan heti rendszerességgel szerezzenek dolgozóink naprakész
elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatokat. 
A program 9 hónapja alatt a táplálkozás, valamint a baleset - és
munkavédelem területéről szereztek a mindennapokban is igen hasznos
tudást kollegáink, illetve korunk egyik népbetegségét, a stresszt is megta-
nulták kezelni különféle technikák elsajátításával. 
Mivel Egészségtervünk részét képezi a rendszeres testmozgásra való
ösztönzés is, így gyalog és kerékpártúrákkal, valamint kézilabda és ping-pong
bajnoksággal is színesítettük programunkat.
Egy egészségnap keretén belül pedig kipróbálhattuk a sárkányhajózást is,
ami nagy sikert aratott a munkatársak körében, a bogácsi tábor pedig remek
csapatépítő hatással bírt.
Céljainkat és a program eddigi eredményeit figyelembe véve a vállalati
Egészségterv megvalósítása és folyamatos aktualizálása ezentúl is szerves
részét képezi majd életünknek! 

Polgár és Csege Coop Zrt.
4090 Polgár Hősök út 6.
Telefon, fax: 52/573-020, 52/573-021
www.polgarcoop.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Polgár Város központjának
funkcióbővítő megújítása

2013. augusztus. 19.

Az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Program
keretében meghirdetett pályázaton (ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-
2011) Polgár Város Önkormányzata 777.153.323,- Ft vissza
nem térítendő támogatást nyert a "Városfejlesztés Polgáron
I. ütem" című projekt megvalósítására. A beruházás kereté-
ben került sor az Orosz Hősi emlékmű környékének rehabil-
itációjára és a Kálvária-domb előtti tér korszerűsítésére.

Orosz Hősi emlékmű és környe-
zetének rehabilitációja során a
Kálvária történelmi főbejáratának
rendezése (új bejárat, kapu és ke-
rítés készítése), a meglévő beton
obeliszk elbontása, egy megújított
emlékhely kialakítására került sor.
Az emlékmű átalakítása az Orosz
Konföderáció jóváhagyásával tör-
tént. A program része a főbejárat
előtt meglévő vasbeton lépcső tel-
jes felújítása, valamint a Kálvária
domb előtti tér városi térré ala-
kítása.  A megvalósítás 1170 m2

területet érintett.

Szabadság utcai parkoló felújítása 
A Szabadság utcai parkoló közvetlenül kapcsolódik a térrende-
zéséhez. A beavatkozás során a vízelvezetés, a parkolókhoz kap-
csolódó, azt körülvevő zöldterületek rendezésére került sor,
burkolati jel felfestésével.

Táncsics Mihály utcai parkolók kialakítása
A kialakítandó 19 férőhelyes aszfalt burkolattal ellátott parkoló-
hoz megépítésre került a csapadékvíz elvezető rendszer, mely
szintén kapcsolódik az emlékmű előtti térhez. 

A fejlesztés keretében valósult meg a Római katolikus templom
mögötti parkolók felújítása.
A parkolók felújítása a templom mögötti közterületi ingatlanon
valósult meg. A felújítást követően, 26 férőhelyes térkő burkolat-
tal ellátott parkolóval bővült a parkolási lehetőség.

A település rehabilitációs fejlesztése a városi környezet és
funkciók minőségi javításával a közterek, zöldfelületek és
parkolók kialakításával, a kapcsolódó vonalas infrastruktúra és
közvilágítás korszerűsítésével, a közterület térburkolattal való
ellátásával, új utcabútorok elhelyezésével, valamint a térfigyelő
rendszer kiépítésével valósul meg.

Bővebb információ: 
Polgár Város Önkormányzata 
Cím: 4090 Polgár Barankovics tér 5 
E-mail: polgarhiv@polgar.hu
www.polgar.hu
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A Vásárhelyi Pál Általános Iskola tanu-
lói, az augusztus 30-án délután rende-
zett ünnepélyes tanévnyitóval kezdték
meg a 2013/2014-es tanévet. Az iskolá-
ba járó 603 diáknak azonban még ma-
radt két napja a lelki felkészülésre, az
elsõ “munkanap” ugyanis csak szeptem-
ber másodikán kezdõdött. 
A 2013/2014-es tanévben 4 osztályban,
összesen 85 elsõs kisdiák kezdi meg tanul-
mányait. A 603 tanuló (24 tanulócsoport)
munkáját a tanévben 44 pedagógus ve-

Tanévnyitó

Tanévnyitó a Polgári
József Attila Gimnázium és

Szakképzõ Iskolában

zényli, újdonság, hogy az 1-8 évfolyam ta-
nulói számára 16 óráig tart az oktatás. Az
iskola számos délutáni foglalkozást kínál
tanulóinak, lesz drámaóra, tömegsport
rendezvények, kézmûves és sportfoglalko-
zások, versenyekre, valamint a másnapra
történõ felkészítések is délután zajlanak
majd. A délutáni foglalkozások alól a szü-
lõk természetesen kérhetik a gyermekek
felmentését, ami annyit jelent, hogy a
szülõnek vállalnia kell a tanuló otthoni
felkészítését. 

2013. szeptember 3-án, reggel nyolc óra-
kor kezdõdött a tanévnyitó ünnepség a
Polgári József Attila Gimnázium és
Szakképzõ Iskolában.
A hagyományoknak megfelelõen Vajda
László igazgató köszöntötte az ünnepsé-
gen megjelent tanulókat, szülõket és peda-
gógusokat. A tanévre vonatkozó szokásos
információkon túl az új köznevelési és
szakképzési törvény hozta változásokról is
tájékoztatta a megjelenteket, majd bemu-
tatta az intézmény új tanárait.
A tanévnyitó ünnepség keretein belül ad-
ták át az elõzõ tanév legfontosabb osztály-
szintû elismerését, a József Attila-osztály
díját, melyet kiemelkedõ teljesítménye

jutalmaként a tavalyi 9. A osztály vehetett
át. Az új József Attila-osztály osztályfõnö-
ke Pallagi Józsefné tanárnõ.

2013/2014-es tanévben
16 óráig tart az oktatás

Az új tanév elsõ napján

Szeretettel várjuk mindazon
évfolyamtársainkat, akik

1963-ban végezték el a
nyolcadik osztályt a

polgári Állami Általános Iskolában.

A találkozó idõpontja:
2013. szeptember 28

(a hónap utolsó szombatja),
délután 2 órától

Helyszín:
a Móricz úti iskolaegység

(a római katolikus templom mögött)

JELENTKEZÉS és bõvebb
felvilágosítás a szervezõknél az

alábbi telefonszámokon,
szeptember 20-ig:

06/52/391504, 06/52/573110
06/52/391129

MEGHÍVÓ
50 éves általános
iskolai találkozóra

Táncos éremesõ
A Vásárhelyi DSE csapatai a nyáron sem
pihentek, nemzetközi táncversenyen
csapatban elért ezüst és Drótár Zsófia,
Tuza Nikoletta összetételû páros ezüst-
érme után, Balmazújvárosban a közép-
iskolások már elsõ helyezést értek el. A
csapat tagjai: Drótár Zsófia, Elek
Adrienn, Budinszky Petra, Simon Alexa,
Barta Boglárka, Tuza Nikoletta. A felsõ
tagozatosok ezüstérmet szereztek a kö-

vetkezõ összeállításban: Heinrich Zsófia,
Takács Enikõ, Takács Eszter, Boros
Henrietta, Balogh Boglárka, Péntek
Klaudia, Bukta Napsugár. A két korosz-
tály tagjai ezen kívül egyéni összetettben
és szerenkénti döntõben még tizennégy
(!) érmet hozhattak el. A picik közül
Molnár Petra 3.C ugrás egyéniben és csa-
patban is bronzérmes lett. Felkészítõk: Dr.
Szrogh Vivien és Komlósné Oláh Mária.A sikeres lányok csapata
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A városban történt aktuális eseményekrõl,
képviselõ-testületi döntésekrõl és a város-
központi fejlesztésekrõl Tóth József pol-
gármester háromhavonta ad tájékoztatást
a polgári nyugdíjas klubok, egyesületek
tagjainak. Legutóbb a hónap végén, 30-
án, három helyszínen járt a városvezetõ.
Az idõsek klubjában tett látogatása alkalmá-
val Tóth József polgármester elsõként a vá-
rosközpont felújításának jelenlegi állásáról
adott tájékoztatást, majd ismertette az év
végig még hátralévõ programokat, köztük

A nyugdíjasok igénylik a tájékoztatást
az Idõsek Napja ünnepét, melynek lebony-
olításához, ezen belül a klubok és az
Idõsügyi Tanács segítségét kérve a korláto-
zott számú ünneplõk kiválasztásához. Fel-
hívta továbbá az idõsek figyelmét arra, hogy
a hónap elején tartott soron kívüli testületi
ülésen a képviselõk az adományozható ki-
tüntetésekrõl alkotott rendeletet módosítva
új rendeletet fogadtak el, amely bõvítette az
önkormányzati kitüntetések körét. Jelezte; a
képviselõk és az intézményvezetõk mellett, a
város civil szervezeteitõl, klubjaitól, nyugdí-
jas egyesületeitõl, e hónap közepéig most is
várják a kitüntetésre javasolt személyek
neveit. Aktuális és mindenkit felháborító
témáról, a temetõben történt síremlék-
lopásról is szólt a polgármester. Mint
mondta; a hasonló eseteket megelõzendõ az
önkormányzat felülvizsgálja majd a temetõk
rendjérõl szóló rendeletét, egyúttal hangsú-
lyozta: a rendõrség munkáján felül a lakos-
ság ébersége, összefogása is szükséges
ahhoz, hogy a közrend, közbiztonság
megfelelõ legyen a városban. 

Az Idõsek Klubja után a TVK-s Nyugdíja-
sok Klubjának összejövetelére látogatott a
polgármester. A vegyipari cég egykori dol-
gozói hagyományos bográcspartit tartottak.
Míg az udvaron rotyogott a toroskáposzta,
addig a nyugdíjasok a Tiszavirág Citeraze-
nekarral erõsítve dalolták kedvenc nótáikat.
- A klubtagok igénylik az ilyen jellegû, fõ-
zéssel egybekötött összejöveteleket, hisz
ilyenkor a kikapcsolódás mellett a minden-
napi problémák, gondok és persze örömök

megbeszélésére is lehetõségünk nyílik -
mondta Sánta József klubvezetõ. A bogrács-
parti résztvevõi a vacsora elõtt hallgatták
végig a polgármestert, aki itt is kihang-
súlyozta; az önkormányzat minden, a
település életét érintõ kérdésben számít a
polgári nyugdíjasok véleményére. 

FA

Az idõsek szívesen osztják meg
véleményüket a polgármesterrel 

Az információéhség elmúltával a
toroskáposzta következett

Azt mondják, a horgászat csúcspontja, ha
valaki kapitális pontyot, vagy harcsát
szákol meg. Nos, a polgári Tóth Istvánnak
ha nem is kapitális, de egy 20 kilogram-
mos harcsát sikerült kifognia a Strand-
fürdõ horgásztavából. A folyami hal 29-én
este éhezett meg és nyelte el a horgot,
amin egy tenyérnyi kárász szolgált csali-
ként. A horgász társadalomban a harcsa
közkedvelt zsákmány, hiszen fehér,
szálkamentes húsát sokféleképpen el lehet
készíteni, sokan esküsznek rá, hogy a
harcsából a legjobb fogás a harcsa-
paprikás. A tavat ismerõk állítják, a víz
ennél jóval nagyobb harcsát is rejt, már
csak a szerencsén és persze a jó csalin és
idõzítésen múlik, mikor adhatunk hírt egy
újabb, még nagyobb példány kifogásáról.

Horogra akadva

Kárász okozta vesztét 

Az idei kánikula egyik legforróbb nap-
ján telefonos bejelentés érkezett egy jó
szándékú állampolgártól, hogy hét kis-
kutya van magukra hagyva és kirakva
egy dobozban a Selypes parton.
A Közterületfelügyelõ irányításával a
polgári településõrök behozták a Pol-
gármesteri Hivatalba a szomjazó és
éhezõ kisállatokat, ahol a dolgozók
“összedobott” adományából megetet-
ték és megitatták a nagy melegtõl eltik-
kadt kiskutyusokat.

Sajnos a környezõ települések állatvédõ
szervezetei különbözõ okok miatt nem
tudták befogadni a kis árvákat, de végül
a sárospataki Kutyaotthon jelezte foga-
dókészségét, s ott lesz majd ideiglenes
lakhelyük a polgári kiskutyáknak. Addig
Halas Sándor településõr vette gondo-
zásba a játékos, egészséges kiskutyákat,
és a saját portáján látja el õket.
Ebben az embert és állatot egyaránt
próbára tevõ “kutya melegben”, a kí-
méletlen “kutyasors” végül jóra fordult.
Köszönjük a segítõkészséget, a jó szán-
dékot mindenkinek, aki ebben a men-
tõakcióban részt vett.
Az pedig, aki a kiskutyákat sorsukra
hagyta, - állatvédelmi törvényt meg-
szegõ - lelketlen és felelõtlen ember, -
szégyellje magát! Minden jóérzésû em-
ber elítéli az ilyen cselekedet!

Kiskutyákat mentõ
településõrök

A nyugdíjasok igénylik a rendszeres
tájékoztatást



2013. szeptember 7. oldal

2013. október 4. (péntek)
14:00: Ünnepi testületi ülés
Kitüntetések átadása:
- Polgár város Díszpolgára
- Pro-Urbe
- Lokálpatrióta
- Önzetlen polgár
- Polgár Város Közszolgálatáért

díjak átadása

2013. október 5. (szombat)
9:00: Mûvelõdési Központ szolgáltatásait
ismertetõ, bemutató nyílt nap 
13.00: Idõsek Napja ünnepség

2013. október 6.(vasárnap)
09:30: Ünnepi szentmise a polgári Római
Katolikus Templomban
10.30: Barankovics István szobrának
avatása és áldása a Fõtéren

2013. október 7. (hétfõ)
14:00: Rajz kiállítás megnyitása: “Az én
városom” címmel
Rajzpályázat díjazása

2013. október 8. (kedd)
8:00-12.00: Ki tud többet Polgárról?-
szellemi vetélkedõ-általános iskolai felsõ
tagozatosoknak és középiskolásoknak

2013. október 9. (szerda)
10:00: Bemutatkozik a könyvtár:
Rendhagyó könyvtári óra általános iskolá-
soknak

2013. október 10. (csütörtök)
Játszóház óvodásoknak

2013. Október 11. (péntek)
14:00: “Megyesi-fivérek” terem avatása 

2013. október 12. (szombat)
15:00 Könyvbemutató: 
- C. Tóth János:

Polgár mûvelõdéstörténete a
20. században

- “Polgár szépségei és árnyoldalai”
fotópályázat eredményhirdetése

- PolgárTárs Várostörténeti vetélkedõ
eredményhirdetése

„20 éves a
város”

rendezvénysorozat
2013. október 4-12-ig

Az Ady Endre
Mûvelõdési Központ és Könyvtár

költözés miatt
elõreláthatólag

2013. szeptember 20. - 2013. október 4.-ig

zárva tart
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Várostörténeti vetélkedõ
Végéhez ért az ötfordulós vá-
rostörténeti vetélkedõsorozat,
most már elárulhatjuk a kérdé-
seket összeállító személy nevét
is, akit köszönet illet, nélküle
ezt a játékot nem tudta volna a

szerkesztõség megvalósítani. Köszönet tehát
Herbák István amatõr költõnek, írónak a kér-
déssorért és természetesen köszönet illeti azo-
kat is, akik lelkiismeretesen, hónapról hónapra
játszottak. A játék persze hasznos is volt, hiszen
ezáltal városunk történelmébe, eseményeibe
mélyebb betekintést nyerhettek, újabb tudással
gyarapodtak a megfejtõk és talán azok is, akik
nem játszottak. A várostörténeti vetélkedõhöz a
következõ szervezetek, személyek csatlakoztak:

- Ezüsthajnal Nyugdíjas Klub
- Power World Gym

- Bella Presszó
- Lokálpatrióta Mozgalom
- Napsugár Óvoda és Bölcsõde
- Polgári Nyugdíjasok Klubja
- Polgári Polgárõr Egyesület
- Dr. Váli Zoltán
- Id. Nábrádi Benedek
- Mézes József

Volt még egy csapat, a Lilaakác köz, aki el-
kezdte a versenyt, de sajnos nem adta lesz az
összes megfejtést, ezzel úgy járt, mint Kukorica
János az iskolában, lemorzsolódott. 
Tökéletes megfejtés nem volt, a 10 versenyzõ
közül kilencen 49 pontot értek el (a legtöbben az
utolsó forduló 43. kérdésénél rontottak), míg
egy megfejtõ 48 ponttal zárta a vetélkedõt
(reklamáció esetére a szerkesztõség megõrizte a
kérdéseket és a megfejtéseket). Az ünnepélyes

eredményhirdetés, sorsolás, a város újbóli
várossá nyilvánításának 20. évfordulója alka-
lmából rendezett ünnepségsorozat keretén belül,
2013. október 12-én (szombat) a 15 órakor
kezdõdõ C. Tóth János: Polgár mûvelõdéstör-
ténete a 20. században címû könyvbemutatója
után lesz megtartva, melyre a szerkesztõség ez-
úton szeretettel várja a Herbák Istvánt és a játé-
kosokat. A szerkesztõség reméli, hogy ezzel a já-
tékkal sikerült kedvelt csinálni városunk történe-
tének, történelmének újbóli, még részletesebben
történõ elmélyítéséhez, tanulmányozásához és
továbbadásához és a jövõben talán egy várostör-
téneti klub is megalakul majd. 
Polgár szépségei és árnyoldalai
A PolgárTárs által meghirdetett “Polgár szép-
ségei és árnyoldalai” fotópályázat eredmény-
hirdetése szintén a könyvbemutató után lesz
megtartva, szeretettel várjuk a pályamunkát
beküldõket az eredményhirdetésre.

Állatorvosi rovat

Amit érdemes tudni:
az ivartalanításról

Elöljáróban, mit takar maga a szó? Hímnemû állatok
esetében a hím nemi hormonokat és hímivarsejteket
termelõ szerveket, vagyis a heréket, nõstény állatok
esetében pedig a nõi nemi hormonokat és petese-
jteket termelõ szerveket, vagyis a petefészkeket
távolítjuk el mûtéti úton. Kutyák és macskák
vonatkozásában a beavatkozás mindig altatásban
végzendõ.  Nõstényeknél komolyabbnak tekinthetõ a
mûtét, hiszen a petefészkeket csak a hasüreg meg-
nyitásával lehet eltávolítani, míg hímeknél erre nincs
szükség, hiszen a herék normál esetben a hasüregen
kívül a herezacskóban helyezkednek el, kivéve a
rejtettherés eseteket, amikor ugyancsak szükség
lehet a hasüreg feltárására. Miután a fent említett
szervek eltávolításra kerültek, nõstény állatoknál
megszûnik az ivarzás a hormonok hiányában, illetve
utódok sem fognak születni petesejtek nélkül. A hím
állatok pedig nem képesek utódokat nemzeni, illetve
elveszítik érdeklõdésüket az ivarzó nõstények iránt.
Az ivartalanításnak ez az elsõdleges célja, és a köz-
tudatban is az él, hogy ne szülessen kiskutya meg
kismacska. Azonban sokan nem tudják, hogy az ivar-
talanításnak egyéb, egészségügyi szempontból nem
elhanyagolandó elõnyei is vannak. Az ivartalanított
nõstényeknél minimálisra csökken az emlõdaganatok
kialakulásának esélye, megszûnik az álvemhesség,
nem alakul ki gennyes méhgyulladás! Herélt álla-
toknál pedig idõsebb korban nem alakulnak ki prosz-
tataproblémák, heredaganatok, ill. végbéldaganatok!
A felelõs állattartásnak alapvetõ követelménye tehát
az ivartalanítás! Reméljük, hogy a fenti információk
birtokában még többen döntenek majd a bea-
vatkozás mellett, és nem csak a felesleges túlsza-
porulat miatt, hanem azért is hogy, kedvencüknek
minél hosszabb és egészségesebb életet tudjanak
biztosítani, hiszen sokszor leghûségesebb társink Õk
az Életben.

Nagy Zsófia
állatorvos
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Harmadik alkalommal rendezték meg a
Sárkányhajó Fesztivált a Strandfürdõ
horgásztaván, melyre idén 16 csapat ne-
vezett. A versengés nem csak a vízen zaj-
lott, a bográcsok mellett a SüSüst fõzõ-
versenyre “gyúrtak” a séfek és a Vámpí-
rok éjszakája is elmaradhatatlan esemé-
nye a rendezvénynek.
Az idei fesztivál 16 induló csapata közül
több helyi is érdekelt volt a versenyben.
Míg a vízen a dobosok diktálta iramban
húzták a lapátot a versenyzõk, addig a Sü-
Süst fõzõverseny séfjei is nagyban tüstén-
kedtek a bográcsok mellett. 

Sárkányok, vámpírok, szakácsok
Az idõ múlásával mind az étkek, mind a
csapatok kezdtek puhulni, a Tanácsháza
jól húzva az lapátokat - a legjobb négy kö-
zé jutásért - a Hajdúnánási Rendõrkapi-
tányság kigyúrt rendfenntartóival akadt
össze. Látva õket, nem volt alaptalan a
polgáriak félelme, de a Tanácsháza csapa-
ta bebizonyította, az erõ nem minden, a
gyõzelemhez összeszokottság és rutin is
szükségeltetik.

A szárazföldön is nagy volt az izgalom, a
helyi vöröskereszt a Vámpírok éjszakáján
belül vetélkedõkkel, jelmezversennyel és

véradással várta az érdeklõdõket.
48 fõtõl sikeresen vettek is vért szeren-
csére nem a vámpírok, hanem hozzáértõ
szakemberek. Idõközben a fõzõverseny
zsûrije is útnak indult, hogy a cifrábbnál
cifrább névre keresztelt étkeket elbírálja.
Az ítészeknek nem volt könnyû dolguk, de
végül sikerült közös nevezõre jutniuk. 
Az elsõ helyezést a nagykárolyi Csajok
Csapata érdemelte ki az Örömökbe merü-
lõ röfi saru habos babbal, savanyú boldog-
ságban nevû étellel. Második a köztisztvi-
selõk, közalkalmazottak, nyugdíjasok csa-
pata lett, õk pincepörköltet fõztek, a
bronzérmet a Tanácsháza csapata az
Öröm köröm csülök fõztje miatt érde-
melte ki. Különdíjak: leggyorsabban elfo-
gyott étel: Sárkányok Takarékon, legka-
pósabb kaja különdíja: estofado del
sotano - Ismeretlen Ismerõsök, legkülön-
legesebb káposztás étel: Sárkányok (töl-
tött káposzta bográcsban), legkülönlege-
sebb vadétel: papa kedvence - vaddisznó a
Sinergy Dragonfly-tól. Itt kell megje-
gyezni, hogy a Tanácsháza csapata részt
vett a Tiszaújvárosban megrendezett Bog-
ratlon Bográcsfõzõ fesztiválon is, ahol
Ködmön gulyásukkal sikerült a dobogó
harmadik fokára állniuk.
Idõközben a vízen is fokozódott a helyzet,
az utolsó, mindent eldöntõ fordulók kö-
vetkeztek. Hiába a rendõrök elleni rutin, a
Tanácsháza csapatának már nem volt elég
ereje, hogy a dobogóra evezze magát, így
a negyedik helyen zárta a versenyt. 

Az elsõ helyet végül a 20 cm unbuffed
(PVSE kajakosok) csapata nyerte, má-
sodik a Sárkányok Takarékon, (Polgári
Takarékszövetkezet) csapata lett, míg a
bronzérmet a Borsodi zsiványok
(TKKSE) csapata érdemelte ki.
Polgár Város Különdíja a legsportszerûbb
csapat részére: Bekötözlek (PÉTEGISZ),
a Polgári Takarékszövetkezet által felaján-
lott Fair Play különdíjat a Sinergy
Dragonfly csapata kapta. 

FA

Készül a Tanácsháza Öröm köröm
csülökje

Hurrá, legjobb négy között a Tanácsháza

A vámpírok köztünk élnek

Versenyben a dobogóért
1. forduló 2013. 08.17. szombat 17:30 POLGÁRI VSE - BERETTYÓÚJFALUI SE
2. forduló 2013. 08. 25. vasárnap 17:30 NYÍRADONY VVTK - POLGÁRI VSE
3. forduló 2013. 08. 31. szombat 17:30 POLGÁRI VSE - HAJDÚNÁNÁS GB. FK
4. forduló 2013. 09. 07. szombat 16:30 JÓZSA SE - POLGÁRI VSE
5. forduló 2013. 09. 14. szombat 16:30 POLGÁRI VSE - MONOSTORPÁLYI SE
6. forduló 2013. 09. 22. vasárnap 16:00 HOSSZÚPÁLYI SE - POLGÁRI VSE
7. forduló 2013. 09. 28. szombat 16:00 POLGÁRI VSE - TÉGLÁSI VSE
8. forduló 2013. 10. 06. vasárnap 15:00 DERECSKEI LSE - POLGÁRI VSE
9. forduló 2013. 10. 12. szombat 15:00 POLGÁRI VSE - HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E.
10. forduló 2013. 10. 19. szombat 14:30 SÁRRÉTUDVARI KSE - POLGÁRI VSE
11. forduló 2013. 10. 26. szombat 14:30 POLGÁRI VSE - HAJDÚSZOBOSZLÓI SE
12. forduló 2013. 11. 02. szombat 13:30 SZÖVETKEZETEK SE - POLGÁRI VSE
13. forduló 2013. 11. 09. szombat 13:30 POLGÁRI VSE - BALMAZÚJVÁROSI FC
14. forduló 2013. 11. 16. szombat 13:00 POLGÁRI VSE - DEBRECENI EAC
15. forduló 2013. 11. 24. vasárnap 13:00 HAJDÚHADHÁZI FK - POLGÁRI VSE

Labdarúgás
A Hajdú-Bihar Megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság õszi

sorsolásának mérkõzései:
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Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik szeretett

Férjem, Édesapánk,
drága jó Nagyapánk

BERNHARDT JÓZSEF
1944-2013

temetésén megjelentek, az emlékezés virágaival
elkísérték Õt utolsó útjára és mélységes

gyászunkban õszinte részvéttel osztoztak.

A Gyászoló Család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett Férjem, Édesapánk,

drága jó Nagyapánk

IZSVÁK ANDOR
1949-2013

temetésén megjelentek, az emlékezés
virágaival elkísérték Õt utolsó

útjára, és mélységes gyászunkban 
õszinte részvéttel osztoztak

Gyászoló Család

Köszönetnyilvánítás

Elloptak egy családi síremléket a polgári köztemetõbõl. A példátlan gaztett augusz-
tus 16-án, pénteken délután, vagy 17-én, szombaton napközben történt. A szürke
gránit síremléket a temetõ középsõ keresztjének közelébõl lopták el, amelyhez
legalább két kigyúrt személy, egy kisteherautó és minimum másfél órányi idõre volt
szükség. Kérem, hogy aki a hétvégén járt kint a temetõben és bármilyen informá-
cióval tud segíteni a gazemberek elfogásában, az jelezzen felém. A város pol-
gármestereként 100.000 forint nyomravezetõi díjat ajánlok fel.

Tóth József
polgármester

Lapzártánkkor értesültünk róla, hogy szeptember 2-án (hétfõn este) derült ki, hogy
egy másik családi síremléket is elloptak, amelynek a konkrét idõpontját nem tudjuk
pontosan meghatározni.

Polgáriak segítsetek! Rendõrségi
felhívás

A Hajdúnánási Rendõrkapitányság

nyomozást folytat üzletszerûen elkö-

vetett csalás megalapozott gyanúja

miatt az alábbi tényállás alapján.

Hajdúnánás, Polgár és a környezõ te-

lepüléseken Balog Tibor névvel és fik-

tív személyes adatokkal bemutatkozó

férfi a Samsung cég képviselõjének

adta ki magát és esztétikailag sérült

mûszaki cikkeket kínált eladásra

fogyasztói ár alatt. Az adásvétel utóla-

gos termék átadási megállapodásban

történt, ami alapján elõlegként kész-

pénzt vett át a gyanúsított, melyrõl

írásos kölcsönszerzõdést is készítet-

tek. A megvásárolt termék átadására

azonban nem került sor, amivel a sér-

tetteket tévedésbe ejtette és tartotta.

Kérem, hogy aki a fent leírt cselek-

mény sértettjévé vált jelentkezzen a

Hajdúnánási Rendõrkapitányság

Bûnügyi Osztályán.

Szabó Gábor r. alezredes
bûnügyi osztályvezetõ
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Polgár Város Önkormányzatának Lapja
Megjelenik havonta 3.100 pld-ban, minden hónap 10. napján.

Lapzárta: minden hónap 1-jén.

Meg nem rendelt fotókat, kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! Az újságban megjelenõ hirdetések tartalmáért a szerkesztõség felelõsséget nem vállal. Az újság
fejléce, grafikai megjelenése a szerkesztõség szellemi terméke, tulajdona, mindennemû felhasználása csak a szerkesztõség elõzetes írásos hozzájárulása esetén lehetséges!

Köszöntöm Polgár Város
Lakóit! Hatóságunknál az
elmúlt hónapokban az alábbi
bûncselekmények elkövetése
miatt indult bûntetõ eljárás, a
felsorolás természetesen nem

teljes.
� Hatóságunk szabálysértési értékre
dolog elleni erõszakkal elkövetett lopás vét-
ség megalapozott gyanúja miatt rendelt el
nyomozást ismeretlen tettesek ellen, akik
2013. augusztus hó elsõ napjaiban a
Polgár, Kolozsvári, Nagyváradi és Botond
utcákon több lakás kapucsengõjének a
vezetékét leszakították és eltulajdonították,
majd azt hulladékfém kereskedõnél ér-
tékesítették. A nyomozás során megál-
lapítást nyert, hogy a bûncselekmény
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható
fk. N. Sándor és M. Csaba polgári lakosok. 
� T. János és B. Zoltán polgári lakosok
ellen garázdaság és más bûncselekmények
megalapozott gyanúja miatt indult bün-
tetõeljárás, akik 2013. augusztus 01-én 19
óra körüli idõben a Polgár Szabadság úton
található Western sörözõben elõzetes
szóváltást követõen összeverekedtek és
egymást kölcsönösen bántalmazták. Az
elõzetes orvosi vizsgálat alapján mindket-
ten nyolc napon belül gyógyuló könnyû
sérülést szenvedtek. 
� Ugyancsak garázdaság és rongálás vét-
ség megalapozott gyanúja miatt folytat
hatóságunk büntetõeljárást R. Krisztián
polgári lakos ellen, aki 2013. augusztus
10-én a Polgár, Toldi és Hajdú út
keresztezõdésében a forgalmi helyzet miatt
álló személygépkocsi hátulját minden ok
nélkül kezdte el rugdosni, oly módon, hogy
abban ezzel kb. 50.000 Ft rongálási kárt
okozott. A garázda személyt a gépkocsiban
utazók lefogták, majd miután megnyu-
godott elengedték, aki a helyszínrõl
elmenekült. A kiérkezõ rendõrjárõr rövid
adatgyûjtést követõen a helyszín közelében
az elkövetõt elfogta és elõállította.  
� V. Sándor polgári lakos ellen súlyos testi

Kék hírek
sértés bûntett megalapozott gyanúja miatt
indult büntetõeljárás, aki 2013. augusztus
15-én a Polgár Kárpát utcai lakásban tett-
leg bántalmazta N. László debreceni
lakost, aki a bántalmazás során elõrelát-
hatólag nyolc napon túl gyógyuló súlyos
sérülést szenvedett. 
� Garázdaság vétség és hivatalos személy
elleni erõszak bûntette miatt indult bün-
tetõeljárás L. Krisztián polgári lakos ellen,
aki 2013. augusztus 17-én az esti órákban,
ittas állapotban gyalogosan közlekedett a
Polgár Bem és Lehel úton, ahol az arra
járókba belekötött. A helyszínre érkezõ
rendõrjárõr intézkedés alá vonta L.
Krisztiánt, aki az intézkedés során az egy
rendõrrel szemben fizikai erõszakot kí-
sérelt meg, azonban támadását az in-
tézkedõ kollegák megtörték, vele szemben
kényszerintézkedést alkalmaztak, majd
Polgár Rendõrõrsre elõállították. 
� Szabálysértési értékre dolog elleni
erõszakkal elkövetett lopás vétség mega-
lapozott gyanúja miatt folytat hatóságunk
büntetõ eljárást a  fenti hivatalos személy
elleni erõszak bûntettével megalapozottan
gyanúsítható L. Krisztián testvére L. Dávid
szintén polgári lakos ellen, aki 2013.
augusztus 10-én virradóra a sértett Polgár,
Szabolcs útin ingatlanjaitól vasszerkeze-
teteket tulajdonított el, és azokat a polgári
hulladékfém felvásárló telepeken értéke-
sítette. Az eltulajdonított értékek feltalálás-
ra és lefoglalásra kerültek. 
� Hatóságunk illetékességi területén a
Polgár Dante úti köztemetõben egy a
lakosságot joggal felháborító bûncselek-
mény elkövetése miatt kérem a lakosság
segítségét. 2013. augusztus 18-án vir-
radóra ismeretlen elkövetõk a köztemetõ
egyik frekventált központi helyérõl (az Ady
úti bejárattól kb. 100 m-re jobb oldalon a
4. sorban) tulajdonítottak el egy 2012.
november 01-én átadott gránit síremléket,
oly módon, hogy azt szakszerûen szétbon-
tották és elszállították. Az ügyben foga-
natosított adatgyûjtés és tanúkutatás során

megállapítást nyert, hogy a síremlék 2013.
augusztus 16-án 16 órakor még meg volt,
annak eltulajdonítását augusztus 18-án a
reggeli órákban vette észre a sértett. Kérem
azon személyek jelentkezését, akik a fenti
idõintervallumban a köztemetõben jártak
és olyan gyanúsan viselkedõ személyeket
vagy olyan jármûvet láttak a temetõben,
mely a fenti bûncselekménnyel kapcsolatba
hozható.   
� Szabálysértési elõkészítõ eljárás indult
szabálysértési feljelentés alapján ismeretlen
tettes ellen, aki 2013. 08. 27-én 16 óra 30
perc körüli idõben Sz. Pálné tiszagyulaházi
lakos lezáratlan kerékpárját a Tiszagyu-
laháza, Kossuth utcán található Coop
élelmiszerüzlet elõl eltulajdonította. A szol-
gálatban lévõ körzeti megbízott hely és
személyismerete alapján elszámoltatta az
üggyel kapcsolatban R. Lajos tiszagyu-
laházi lakost, akinél a kerékpár feltalálásra
és lefoglalásra került. Nevezettel szemben
hatóságunk szabálysértési õrizet mellett
folytatta le a szabálysértési elõkészítõ
eljárást. 

Ismét szeretném felhívni a lakosság
figyelmét a szeptemberi tanévkezdésre, és
az õszi hónapokra való átállásra. Foko-
zottan kell, hogy figyeljünk saját magunkra
és környezetünkre, a gyermekek bizton-
ságára! Megnõ a város forgalma, fõleg a
reggeli iskola kezdéskor, és délután a
tanítás végén. A közlekedés, mind a gyalo-
gosok, kerékpárosok, mind a gépjár-
mûvezetõk számára nehezebbé válik.
Továbbra is kérem a segítségüket abban,
hogy ha gyanús személyeket, cselek-
ményeket látnak, mind a nappali, mind az
éjszakai órákban, minden esetben értesít-
sék hatóságunkat a 391-007, a 570-050
vagy az ingyenesen hívható 107, 112-es
segélyhívó telefonszámon, ezzel is
elõsegítve a lakókörnyezetük biztonságos-
abbá tételét.

Monoki Viktor r. õrnagy
õrsparancsnok
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