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Mûvelõdési Központ átadása
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Városházi Hírek
Polgár Város Önkormányzatának Kép-

viselõ-testülete október 31-én tartotta so-
ron következõ ülését. Az elsõ napirendi
pont – a lejárt határidejû képviselõ-tes-
tületi határozatok végrehajtásáról, vala-
mint a két ülés közötti idõben történt
fontosabb eseményekrõl – tárgyalása so-
rán a polgármester többek között tájékoz-
tatást adott a városközpont rehabilitáció
során megújult épületek mûszaki átadás-
átvételének helyzetérõl, valamint elisme-
réssel szólt a 20 éves a város rendezvény-
sorozat lebonyolításában résztvevõk
munkájáról.

Elfogadta a képviselõ-testület a város
közrend- és közbiztonság helyzetérõl
szóló, a Polgármesteri Hivatal, a Polgári
Rendõrõrs beszámolóját, valamint a
Polgári Polgárõr Egyesület tájékoztatóját.
A Polgármesteri Hivatal beszámolójának
keretén belül számolt be a közterület-
felügyelõ, a településõrök, valamint a
Polgári Seriff. A napirend tárgyalása so-
rán megfogalmazásra került, hogy a város
közrend- és közbiztonságának érdekében
szükséges az együttmûködés a polgár-
mesteri hivatal, a rendõrség, a polgárõr-
ség és a lakosság között.

Elfogadták a képviselõk a 2013. év har-

madik negyedévének gazdálkodásáról
szóló beszámolót. Ennek értelmében az
elsõ kilenc hónap bevétele 2 160 724
ezer forintban, míg a kiadási oldal 2 205

954 ezer forintban realizálódott.
Módosításra került az önkormányzat

2013. évi költségvetésérõl szóló rende-
lete, valamint a helyi adókról szóló ren-
delet. Ez utóbbi 2014. január 1-i hatállyal
a magánszemélyek kommunális adója
mentességi körét lakóhelytõl függetlenné
tette. Ennek megfelelõen tehát a jövõ év-
tõl mentes az adó alól az a 70. életévén
felüli magánszemély házastársával együtt,
illetõleg az az egyedülálló, 65. életévét
betöltõ magánszemély, aki Polgár város
közigazgatási területén az adó hatálya alá
tartozó adótárggyal rendelkezik.

Megtárgyalta a képviselõ-testület az
önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepcióját, melynek során 31 pontban
kerültek megfogalmazásra a 2014. évi
költségvetés elõkészítésének szempontjai.
A határozat megfogalmazza, hogy a
2014. évi költségvetésben az önkor-
mányzat kötelezõ feladatainak ellátását,
az intézmények biztonságos mûködését
tekinti elsõdlegesnek, figyelemmel a fel-
adatfinanszírozás 2013. évtõl történõ

bevezetésére. A 2014. évi költségvetésnek
fokozottan bevételközpontúnak kell len-
nie, a bevételek nagyságrendje meghatá-
rozza az intézmények kiadásának tervez-
hetõ mértékét, valamint az önkormányzat
által önként vállalt feladatok finan-
szírozásának lehetõségét. A 2014. évre is
igaz – hasonlóan a 2013. költségvetési
évre – hiány nem tervezhetõ.

Döntött a képviselõ-testület a Napsugár
Óvoda és Bölcsõde óvodavezetõi pályázat
elbírálásában is, mely alapján 2013. no-
vember 15-tõl 2018. július 1-ig Icsu
Ferencnét bízta meg az intézményvezetõi
feladatok ellátásával.

A képviselõ-testület a Városgondnokság
intézményvezetõi feladatainak ellátására,
valamint iskola védõnõi feladatok ellá-
tására pályázatot írt ki. Részletek a város
honlapján találhatóak.

Utolsó napirendként tárgyalta az okta-
tási intézmények tanácsaiba történõ de-
legálásra vonatkozó javaslatot. A döntés
alapján a képviselõ-testület a József Attila
Gimnázium és Szakképzõ Iskola, vala-
mint a Polgári Vásárhelyi Pál Általános
Iskola intézményi tanácsaiba Tóth József
polgármester személyét delegálta.

Polgármesteri Hivatal

tisztelt ügyfeleinket, hogy
2013. 11. 14-15. napokon a

Polgári Polgármesteri Hivatalban az
ügyfélfogadás költözés miatt szünetel.

2013.11.18-ától a Polgármesteri
Hivatal a megszokott ügyfélfogadási

idõben, a megújult Városháza
épületében (Barankovics tér 5. )

várja ügyfeleit.

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk

A Járási Népegészségügyi Intézet Polgár Város Önkormányzatával közösen mammográfiai (emlõszûrést) szervez a
debreceni Jerikó utcai Emlõszûrõ Állomásra. Településünkrõl közel 600 fõ, 45-65 éves hölgy vizsgálatára kerül sor. 

A szûrés idõpontjai: november 18., 19., 20. és 22.
AUTÓBUSZ INDULÁSA: Gyülekezés 8:45 órakor a Régi Orvosi Rendelõ parkolójában, indulás 9:00 órakor

Az érintett hölgyek elõzetes értesítést kapnak és az abban feltüntetett elérhetõségen kell regisztrálniuk az emlõszûrésen való
részvételre. Amennyiben nem kapnak meghívót, de szeretnének részt venni, úgy háziorvosuktól kell beutalót kérniük a vizsgálatra és

az önkormányzat által biztosított ingyenes autóbusszal a fenti napokon elutazhatnak a vizsgálatra.
A szûrõvizsgálatra kérjük, vigyék magukkal személyes meghívólevelüket, orvosi beutalójukat, személyes irataikat, TAJ-kártyájukat.

Kérjük a Tisztelt Hölgyeket, hogy minél többen regisztráljanak a felhívásra és saját egészségük érdekében vegyenek részt a vizsgálatokon!

Polgármesteri Hivatal

Mammográfiai szûrés

A  Korpusz Kft. ügyvezetõje,
Eke László 2013. november 1-tõl

megbízatásáról lemondott.
A tulajdonos önkormányzatok

taggyûlése Zlehovszky Istvánt bízta
meg a társaság vezetésével.

Eke Lászlónak ezúton is köszönjük
sok éves munkáját és gondtalan

nyugdíjas éveket kívánunk. 

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás
Polgár Város Önkormányzata keresi

a Város Karácsonyfáját. 
Keressük azt a fenyõfát, amely alakjánál,

méreténél fogva alkalmas arra, hogy a Város
Karácsonyfája legyen. Aki úgy gondolja, van

erre a célra alkalmas fája és azt jó szívvel
felajánlaná a város számára, az kérjük,

november 30-ig jelezze a
polgarhiv@polgar.hu e-mail címen, vagy a

Polgármesteri Hivatal
573-520-as telefonszámán.

Polgármesteri Hivatal

Felhívás
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- Októberben sok érdekes program
várta a Polgáriakat. Ön hogyan érté-
keli a látottakat?

- A városközpont rehabilitációhoz kap-
csolódóan, annak kötelezõ pályázati elõ-
írásaként valóban változatos, gazdag és
különleges programok valósultak meg az
elmúlt hetekben. A rendezvényeket az új-
bóli várossá válásunk 20 éves évfordulójá-
nak méltó megünneplésével kapcsoltuk
össze. Több száz embernek adtak kultu-
rális élményt, sok-sok szereplõnek bemu-
tatkozási lehetõséget, idõseknek egy kis
nosztalgiát, régen látott ismerõsöknek
találkozást, diákoknak nemes versengést,
kicsiknek önfeledt szórakozást. Köszönet
illeti a programok elõkészítésében részt
vevõ önkormányzati intézményeket és a
megvalósításában szerepet vállaló helyi
civil szervezeteket is. Külön szeretném ki-
emelni és méltatni az Ady Endre Mûvelõ-
dési Központ és Könyvtár vezetõjének és
szakmai stábjának a tevékenységét, akik a
visszaköltözködés viszontagságai köze-
pette is, sikeresen vezényelték le a prog-
ramokat.

- Mikorra várható a beruházás teljes
kész állapota és lesz-e átadási ünnepség?

A beruházás célegyenesébe érkeztünk,
augusztustól egyébként már elkezdõdött
a projekt egyes elemeinek - a parkolók, a
Kálvária-domb elõtti tér, a Mûvelõdési
Ház, a városházi fõtér - átadása. Most az
utolsó szakasz, a Polgármesteri Hivatal és
a Gazdasági Szolgáltatóház használatba
vétele következik, amelynek folyamatá-
ban, az általunk jelzett kivitelezõi hiá-

Interjú Tóth József polgármesterrel
nyosságok pótlását követõen, november
hónap végén beköltözhetünk. Tervezünk
egy ünnepélyes átadást, illetve projektzá-
ró eseményt is december 13- án, péntek
délután, amelynek részleteirõl a követke-
zõ PolgárTárs számban adunk majd tájé-
koztatást.

- A költségvetési beszámolót a napok-
ban tárgyalta a Képviselõ-testület. Ki-
lenc hónap elteltével hogy látszik, idõ-
arányosan teljesülnek-e a tervezett be-
vétek és a kiadások?

A költségvetésünk stabil, a bevételek és
kiadások egyensúlyban vannak, azonban
a legfontosabb kérdésre, a költségveté-
sünk 62 millió forintos bizonytalanságá-
ra, az eredeti költségvetésben beállított
forráshiányra még most sem tudok meg-
nyugtató választ adni. Hiszen még nincs
arról kormányzati döntés, hogy melyik
önkormányzat mikor és mennyi, úgyne-
vezett ÖNHIKI támogatásban részesül.
Ez a körülmény továbbra is takarékos
gazdálkodásra és feszes költségvetés vég-
rehajtásra kötelez bennünket.

- Milyen célokat és terveket tartalmaz
Polgár város 2014. évi koncepciója?

Az új önkormányzati törvény meghatá-
rozta a helyhatóságok kötelezõen ellátan-
dó feladatait, s elvileg ehhez a feladata-
lapú finanszírozást megkapjuk. Sajnos
gyakorlatilag ez nem teljesül, mert példá-
ul sem az orvosi ügyelet, sem az iskolai
étkeztetés, sem a szociális gondoskodás,
vagy éppen az elismert és lefinanszírozott
hivatali létszám terén sem biztosítja a
központi költségvetés a pénzt, amibe ezen

feladat ellátása az önkormányzatnak
szükségszerûen kerül. Bár a költségvetési
törvény ezt elõírja, megítélésem szerint
mûködési hitel nélkül ma nagyon nehéz
egyensúlyban tartani a büdzsét, így szinte
lehetetlen 2014-re költségvetést készíteni.

Az önként vállalt feladatokra ezért vár-
hatóan kevesebb jut majd jövõre, illetve
ha nem akarunk lakossági és vállalkozói
adóterheket emelni, - már pedig ezt nem
szeretnénk – akkor nincs más lehetõsé-
günk, mint a feladatellátás hatékonysági
és ésszerûsítési területein keresni a meg-
oldásokat. Ha erre kényszerülünk, az ú-
jabb humánerõforrás racionalizálást, illet-
ve az önként vállalt fontos ügyek feladását
vagy a dologi kiadások további szûkítését
jelenthetik.

- Konkrétumokat lehet-e tudni, hogy
milyen területeket érinthet majd az
intézkedés?

Konkrétumokat még most nem tudok
mondani, elemezünk, modellezünk, szá-
mításokat végzünk. Egyeztetünk az érin-
tettekkel és a VIII. polgári városgyûlésen
- 2013. november 29-én – már bõvebben
és részletesebben fogok tudni tájékozta-
tást adni. Akkorra remélem, hogy többet
lehet mondani a 2014-es kilátásokról, az
új feladatellátás helyi intézményrendsz-
erérõl, mûködtetési célokról, fejlesztési
tervekrõl, a város jövõjét érintõ körülmé-
nyekrõl, a polgáriakat érintõ közéleti
kérdésekrõl.

-Polgármester Úr, köszönöm az
interjút.

sz.

Polgár Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a

VIII. POLGÁRI
VÁROSGYÛLÉSRE

Ideje:

2013. november 29. péntek, 17 óra

Helye:

Ady Endre Mûvelõdési Központ és Könyvtár, Színházterem

Tóth József
polgármester

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk Önöket és

családtagjaikat a

Városi Adventi
Gyertyagyújtó

Ünnepségekre.
Idõpontok:

I. Advent
2013. december 1-jén 16.00 óra

II. Advent
2013. december 8-án 16.00 óra

III. Advent
2013. december 15-én 16.00 óra

IV. Advent
2013. december 22-én 16.00 óra

Helyszín:
Ady Endre Mûvelõdési Központ és

Könyvtár elõtti tér

MEGHÍVÓ
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Az új rendszer vesztese a települési autonómia a
polgármesterek szerint

Tóth József, Polgár polgármestere a Vi-
lággazdaság önkormányzatokról szóló
konferenciáján nem tartotta indokoltnak
és korrektnek az újabb adósságkonszoli-
dációt, mivel a települések egy kisebb ré-
sze így is kapott erre a célra már 610 mil-
liárd forintot. Dietz Ferenc, Szentendre
polgármestere szerint szükség van az ú-
jabb adósságátvállalásra, mivel jelentõs
adósságok vannak még, fõként az önkor-
mányzati cégeknél. Pásztor Béla, Veres-
egyház vezetõje azt hangoztatta, hogy
eladósodni nem bûn, ha vissza is fizetik
azt, s hitelfelvétel nélkül nem tehettek
volna jelentõs fejlesztéseket a települések.

„Az önkormányzati költségvetések a
nyertesek, a vesztes a települési autonó-
mia az új rendszerben" - hangoztatta Tóth
József, Polgár polgármestere a Világgaz-
daság önkormányzatokról szóló konfe-
renciáján. Elmondta, hogy a Polgár kör-
nyéki, az adósságkonszolidációból kima-
radt települések vezetõi szerint nevetsé-
ges, megalázó, s nem korrekt, hogy a

a települések nem tudnak fejlesztéseket
véghezvinni.

Tóth József kiemelte, hogy csökken az
önkormányzatok szerepe, nõ az államé,
kisebb a települési apparátus, kevesebb
ügyben van szerepük, a helyi erõforráso-
kat nem használják ki, a települési auto-
nómia pedig gyengül. Nem tartja jó meg-
oldásnak, hogy a jövõ évi büdzsében a
kisvárosoknál már kisebb hivatali létszá-
mot támogatnak, Polgáron a korábbi
idoszakokban jelentõs létszámleépítés
volt az önkormányzatnál. 

Forrás: Világ Gazdaság

mintegy 1200 önkormányzat számára
csupán 10 milliárd forint pályázati pénzt
szán a kormányzat. Arra emlékeztetett,
hogy alig 250 önkormányzat már kivitt
610 milliárdot és még ennél is több, pénzt
újabb 420 milliárdot fordítanának az
átvállalásokra. A települések önkormány-
zati feladatokat finanszíroznak, de azt
nem tartja jó megoldásnak, ahogy egyes
polgármesterek azt felvetették, hogy a fej-
lesztéseket pedig adókivetéssel oldják
meg. Ez szerinte sok kistelepülésen
kivitelezhetetlen, mivel a lakosság az alap-
szolgáltatásokért sem tud fizetni. Így ezek

Megemlékezés
1956. október 23-áról
Október 22-én került sor az 1956-os forradalom és

szabadságharc 57. évfordulójáról való ünnepi megem-
lékezésre a Római Katolikus templom kertjében. A Tisza
Dráma és Táncszínház mûsora után a város önkormányza-
ti intézményeinek, egyházainak, civil szervezeteinek, poli-
tikai pártjainak képviselõi elhelyezték koszorúikat az
emlékmûnél.

sz.

November 1-je Mindenszentek ünnepe, november 2-a pedig a Halottak
Napja a keresztény világban. Mindenszentek a katolikus egyházban az összes
üdvözült lélek emléknapja, a protestánsok az elhunytakról emlékeznek meg
ilyenkor. A Halottak Napja pedig fokozatosan vált egyházi ünnepbõl álta-
lános megemlékezéssé az elhunytakról.
A polgári temetõ felkészülten várta a szeretteik sírját felkeresõ látogatókat.

A közmunkaprogramban részt vevõk szorgos kezeinek és temetõ veze-
tésének köszönhetõen tiszta és rendezett sírkertben emlékezhettünk meg
halottainkról. 

sz.

Mindenszentek ünnepe és Halottak Napja
Vendégek vagyunk e földgolyón, 
csak vendégek vagyunk.
Akarjuk, vagy sem, egyszer távozunk.
Szólít a teremtõ ki fölre adatott,
búcsú nélkül indulunk,
s hagyjuk a holnapot.
Legyenek boldogok kiket itt hagyunk,
S bízunk abban , hogy emlék maradunk.

Murvai Józsefné Vámosi Veronika
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Az Észak-alföldi Operatív program által támogatott „Városfejlesztés Polgáron I. ütem” címû projekt lehetõvé tette az Ady
Endre Mûvelõdési Központ és Könyvtár újjászületését is. A Mûvelõdési Központ a megújult fõtéren, büszkén tetszeleg új, mod-
ern külsejével. Újjáépített belsõ terei a kultúra-közvetítés méltó helyszínévé váltak.

Az Ady Endre Mûvelõdési Központ és Könyvtár
újjászületése

Egy képzeletbeli séta az
intézményben

Több, mint egy évvel ezelõtt úgy bú-
csúztunk el a Mûvelõdési Központ épüle-
tétõl, hogy az „öreg hölgy” új ruhát kap,
megfiatalodik. Elmondhatjuk, hogy a
vártnál is jobban sikerült az átalakulás. Az
egész épület biztonságtechnikája, tûzvé-
delmi rendszere maximálisan megfelel az
uniós elvárásoknak. A lift beépítése meg-
könnyíti az egyes szinteken lévõ helyisé-
gek megközelítését. Az ide látogató egy
szép, világos, esztétikus elõcsarnokba
léphet be, mely körbeöleli a színházter-
met. Itt található az információs terem is,
ahol készséggel állnak rendelkezésre a
kollégák. A színházterem központi helyet
foglal el az épületben, rangjának megfe-
lelõ imázst kapott. Az esztétikus faburko-
lat, padlózat, az akusztikus falak, a bordó
fotelek, színházi székek, színpadi függö-
nyök kellõ eleganciát teremtenek. Az I.
emelet folyosójára lépve egy impozáns te-
rem tekinthetõ meg, ami kiállító-, és
elõadói teremként funkcionál. Ezen a
szinten található az igazgatói iroda és a
mûvelõdésszervezõk irodája. Az épület
legmagasabb pontján, a II. emeleten
kapott helyet a felnõtt-, és gyermek-
könyvtár, mely egy légtérben, ám jól elkü-
lönített részlegekkel, teljes berendezésé-
ben megújulva fogadhatja olvasóit és a
könyvtárlátogatókat.

20 éves a város
Az épület átadásának ünnepélyességét

és jelentõségét emelte a város 20 éves

jubileumához kötõdõ rendezvénysorozat
is. A lakosság minél szélesebb rétegét
megszólítva, tartalmas, sokszínû progra-
mokkal várta a Mûvelõdési Központ és

kuratóriumának elnöke, Pálffy István a
Keresztény Demokrata Néppárt ország-
gyûlési képviselõje és Oláh József a
Keresztény Demokrata Néppárt helyi
szervezetének elnöke. Az eseményt a szo-
bor áldása és a koszorúzás zárta.

Október 7 – 10. között könyvtári prog-
ramokon vehetett részt az ifjúság apraja,

nagyja. Elsõként „Az én városom” címû
rajzpályázat eredményhirdetésére és a ki-
állítás megnyitójára került sor, amit izga-
tottan vártak a kis mûvészek. Igazán szép
munkák készültek, bemutatva az egyén
által kedvelt és ismert városképet. Más-
nap tartottuk a felsõ tagozatos diákok és
a gimisek szellemi vetélkedõjét, ahol ki-
derült „Ki tud többet Polgárról?”. A foly-
tatásban az Országos Könyvtári Napok
témáját érintve, mely ez évben az emberi
kapcsolatok fontosságát emelte ki, általá-

nos iskolás barátokkal tartottuk meg az
elsõ rendhagyó könyvtári órát, a barátsá-
gról. Végül az ovisok egy vidám, kézmû-
ves foglakozáson színes papírállatokat
készítettek, majd a könyvek világában el-
merülve ismerkedtek a könyvtárral.

Könyvtár az érdeklõdõket. 
Október 4-én került sor a Pro Urbe dí-

jak és a polgármesteri kitüntetések át-
adására. A rendezvényen több, mint 300
vendég vett részt, az ünnepi mûsort a
Tisza Dráma és Táncszínház adta.

Október 5-én - a hivatalos átadás után
- az érdeklõdõk megismerkedhettek az

épület helyiségeivel és az intézményben
mûködõ csoportokkal. A gyerekek meg-
tekinthették a Kacagó Bábcsoport elõadá-
sát, kipróbálhatták hogyan és mivel dol-
gozik egy fazekas mester, megtekinthet-
ték a Foltvarró Kör Kiállítását, a felnõt-
tek bekapcsolódhattak az egészségmeg-
õrzõ tornagyakorlatokba. Könyvtári séta
alkalmával barátkozhattak az új környe-
zettel, a kisgyermekes családokat pedig
játékos foglalkozással vártuk. 

Délután a VI. Polgári Nyugdíjas Talál-
kozónak adott helyet a színházterem. A
közel 400 fõs rendezvényen Tóth József
polgármester mondott ünnepi beszédet,
majd fellépett az Árvácska népdalkör és a
Tiszavirág Citerazenekar. A jó hangulatot
fokozta a Tisza Dráma és Táncszínház
szórakoztató elõadása és a sztárvendé-
gek, Gregor Bernadett, valamint Böröndi
Tamás fellépése. Kiss József és Pintér
József zenészek a jól ismert slágerekkel
csalogatták táncba a vendégeket.

Október 6-án Barankovics István új-
ságíró, keresztény politikus szobrának
avatására került sor. Az alkotás Györfi
Sándor Munkácsy-díjas szobrászmûvész
munkája. Ünnepi szentmise elõzte meg
az avatást, melyet Mikolai Vince pápai
prelátus, címzetes prépost, kanonok cele-
brált. A szobornál ünnepi köszöntõt mon-
dott Tóth József polgármester, Dr.
Mészáros József a Barankovics Alapítvány folytatás a következõ oldalon

Átadási ünnepség

Bemutatkozik a Mûvelõdési Központ

Vetélkedõn a gimisek
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A megálmodott és megvalósult könyvtár
A könyvtár több, mint 60 éve alapfela-

dataként a könyvek mindenhová, minden-
kihez való eljuttatását határozta meg. A
könyvet, a tudás forrását minél szélesebb
réteghez, különös tekintettel a dolgozó
néphez voltak hivatottak eljuttatni. Az
olvasáskultúra fejlesztése érdekében házi
olvasóköröket, könyvbarát mozgalmakat
hívtak életre. Az évtizedek alatt sok válto-
záson ment keresztül, alkalmazkodva a
társadalmi igényekhez, és a korszerûsödõ
információközvetítés formáihoz. A fejlõ-
désnek több jelentõs állomása volt a köny-
vek zárt szekrénybõl szabadpolcra helye-
zésétõl az integrált könyvtári rendszer
bevezetéséig.

A mai információs társadalom megköve-
teli, hogy a könyvtár komplex közösségi,
oktatási, kulturális, és szolgáltató köz-
pontként mûködjön. Ezeket a szemponto-
kat figyelembe véve alakítottuk ki az új
könyvtári környezetet. A Nemzeti Kultu-
rális Alaphoz benyújtott „Felhasználóba-
rát környezet kialakítása a megújult polgá-
ri könyvtárban” címen elnyert támogatás
lehetõvé tette, hogy új, esztétikus berende-
zést álmodjunk. Egy olyan felhasználóba-
rát könyvtárat szerettünk volna létrehozni,
mely nem csak gyûjteményalakításával és
szolgáltatásaival, hanem környezetének
formálásával is az olvasók igényeinek leg-
teljesebb kielégítésére törekszik. A kis-
gyermekkortól az idõskorig, minden kor-
osztály számára megteremteni az olvasás,
a tanulás, a mûvelõdés és a kikapcsolódás
kellemes hátterét.

sarok” berendezése, ahol kényelmes szõ-
nyegen, játékok között ismerkedhetnek a
legkisebbek a könyvekkel és a könyvtári
miliõvel.

A könyvtári környezet újjászületett, a mi
feladatunk a megfelelõ tartalommal való
megtöltése. Az állomány alakítása, a kor-
szerû információközvetítés, – lépést tartva a
folyamatosan fejlõdõ könyvtári szolgáltatá-
sokkal és az országos könyvtári rendszerek-
kel – a felhasználók képzése, együttmûkö-
dés az oktatási, kulturális, szociális intéz-
ményekkel, valamint a könyvtári progra-
mok bõvítése mind-mind nélkülözhetetlen,
hogy a jövõben is megõrizzük a könyv-
tárhasználók elégedettségét.

Ferenczné Fajta Mária
könyvtáros

A megálmodott, és megvalósított könyv-
tár 2013. október 5-én mutatkozott be
elõször a közönség elõtt. A felnõtt-, és
gyermekkönyvtár részlegei elkülönítetten,
mégis egy légtérben találhatóak. A csalá-
dok közös programként is bátran választ-
hatják a könyvtárlátogatást a két részleg
közelsége és átjárhatósága miatt. Közös
tér a Folyóirat-olvasó részleg, ahol kényel-
mes fotelekben lapozhatják át az újságokat
és az Internettér a nyilvános használói szá-
mítógépekkel. Gyermekek és felnõttek kü-
lön-külön szép, tágas Kiválasztó térben
válogathatnak a polcokon sorakozó köny-
vekbõl, továbbá mindkét részlegben lehe-
tõség van az olvasótermi dokumen-
tumokat, olvasó asztalokkal kialakított tér-
ben, helyben használni. Újdonság a „Baba-

folytatás az elõzõ oldalról

Október 11-én a Megyesi fivérek terem
avatására került sor, mellyel Polgár Város
Önkormányzata, és az Ady Endre Mûve-
lõdési Központ és Könyvtár intézménye
kifejezte tiszteletét a három fivér, Megyesi
István amatõr festõmûvész, Megyesi
László asztalosmester és Megyesi József
helytörténeti író elõtt.

Október 12-én, a rendezvénysorozat

zárásaként, a Polgárról elszármazottak-
nak mutatta be a város vezetõsége a fejlõ-
dõ Polgárt, melyet C. Tóth János könyv-
bemutatója követett. A könyvet Molnár
János alpolgármester mutatta be, majd a
szerzõ, a tõle megszokott közvetlen stí-
lussal beszélt a könyv keletkezésének kö-
rülményeirõl. A Tisza Dráma és Tánc-
színház méltó eleganciával zárta le a ren-
dezvénysorozatot.

Mint intézményvezetõ, szeretném meg-

köszönni azt az áldozatos munkát, ame-
lyet az intézmény összes dolgozója vég-
zett, mind az épület berendezését tekintve,
mind a rendezvények lebonyolítása terén.

Kedves Városlakók! Arra biztatom Önö-
ket, hogy látogassanak el hozzánk, a Mû-
velõdési Központba és a Városi Könyvtárba,
vegyenek részt programjainkon, hiszen ez az
impozáns épület Önöknek, Önökért épült. 

Radics Zoltánné
intézményvezetõ

Bemutatkozik a könyvtár

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
2013. november 1-tõl az

Ady Endre Mûvelõdési Központ és
Könyvtár telefonszáma

megváltozott.
Az új központi telefonszám:

06-52/573-420
Könyvtár 06-52/573-422

Fax: 06-52/573-421

Ezúton szeretnék minden kedves Gazdálkodót értesíteni arról, hogy pályáza-
tot nyújtottam be EMVA- Fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a
2012. évben igényelhetõ támogatási jogcímre (6.122.01.01). A sikeres
pályázat révén kapott támogatással önálló mezõgazdasági vállalkozást hoztam
létre. A jövedelempótló támogatás és további támogatási lehetõségek igény-
bevételével vállalom, hogy életképes gazdaságot mûködtetek, és 2016-ra a
gazdaságom mérete legalább 10,43 EUME lesz. Fõ tevékenységem:
gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s.

Széles Elek Lóránt 4090 Polgár Hõsök utca 85.
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Drog helyzet van!
A “Tiéd a Tér” - programsorozat keretén belül került sor egy egész napos Bûnmeg-

elõzési, közbiztonság javítását célzó, kábítószer veszélyeit bemutató rendezvény meg-
tartására. 

Délelõtt folyamán a kisebbek a KRESZ rejtelmeivel ismerkedtek egy vetélkedõ for-
májában a város fõterén.

A nagyobbaknak dr. Zacher Gábor toxikológus tartott nem mindennapi, rendkívül
figyelem felkeltõ és elgondolkodtató elõadást a droghasználat veszélyeirõl. Drog helyzet
van! – nap, mint nap tapasztaljuk. Egyre gyakrabban találkozunk megváltozott tudatál-
lapotban lévõ fiatalokkal, felnõttekkel. Egyre nagyobb szükség van prevencióra, olyan
elõadásokra, amilyet dr. Zacher Gábortól hallottunk. 

Ezt követõen karate és rendõrségi bemutató következett, majd a bûnözés országos és
helyi helyzetképével ismerkedtek meg az érdeklõdõk Monoki Viktor Õrnagy, Õrspa-
rancsnok és Ferenczi István Seriff elõadásában.

sz.

Tisztelt Lakosság, kedves Olvasók!
Engedjék meg, hogy újságjuk hasábján bemutatkozzam. Czetõ Norbert vagyok,

2013. augusztus 23-tól a helyi református gyülekezet kirendelt missziós lelkésze.
Szolgálatomat Tiszacsegérõl látom el, ahová augusztus közepén kerültem. 1985.
decemberében születtem Debrecenben, majd a gyermekéveket egy szabolcsi kis
faluban, Gyürén, majd Vásárosnaményben töltöttem családommal. A középiskolás
éveket Nyíregyházán töltöttem, majd felvételt nyertem a Debreceni Református
Hittudományi Egyetemre. A cívisvárosban töltött egyetemi évek megajándékoztak igaz
barátságokkal, mélyülõ hitbeli elkötelezettséggel, külföldi tanulmányutakkal és szeretõ
feleséggel, aki lelkészi tanulmányai mellett a fõiskolai tanítóképzésben is részt vett.
Életünket 2010 nyarán kötöttük össze Isten színe elõtt egy csodálatos Árpád-kori

templomban, Csarodán. Házasságunk elsõ évét ösztöndíjasként Németországban töltöttük, majd 2011 nyarától segédlelkészi
évre a hajdúszoboszlói református gyülekezetbe kerültem. Itt kaptuk meg eddigi közös életünk egyik legnagyobb ajándékát, egy
mára aranyfürtös, 16 hónapos kislány személyében, akit Lucának hívnak. Közben gyakorlati helyemen a feleségem követett, így
még egy évet a gyülekezet kötelékében és szeretetében maradtunk, egészen a tiszacsegei kirendelésemig.

Feleségemmel bízunk abban, hogy szolgálatainkat Isten megáldja sok örömmel, új barátságokkal, bõvülõ gyülekezeti
közösségekkel és megérezhetjük városuk befogadó szeretetét is. Ennek reményében mind az olvasók, mind a városlakók életére
Isten áldását kérjük! Megköszönve megtisztelõ figyelmüket, áldáskívánással:

Czetõ Norbert
református lelkész

Tisztelt Szülõk, polgári családok!
A “Polgári Gyermekmosoly” alapítvány támogatásával és az óvodapedagógusok közremûködésével, az

Ady Endre Mûvelõdési Központ és Könyvtárban “TIÉD A TÉR” kulturális rendezvények keretében az alábbi programokat
szervezzük óvodások és családtagjaik számára:

2013. november 11. (hétfõ): 9.30-10.30-ig “Mozogj velünk” gyermekjóga torna
2013. november 11. (hétfõ): 10.30-11.30-ig Karate bemutató gyermekeknek
2013. november 11. (hétfõ): 16.00-19.00-ig “A gyermekkor problémái” elõadássorozat szülõknek
2013. november 12. (kedd): 10.00.-12.00-ig: “Egészséges életmód-egészséges ételeink” termékbemutató és kóstoló gyerekek számára
2013. november 12. (kedd): 17.00.-18.00-ig: “Gyermekbetegségek és gyógyításuk” címmel beszélgetés a gyermekorvossal rendezvény

felnõtteknek
2013. november 13. (szerda): 10.00.-12.00-ig: Öko - mûhely kézmûves tevékenységek újrahasznosítható anyagokból gyermekeknek és

szülõknek
2013. november 14. (csütörtök): 10.00.-12.00-ig: Gyermek táncház és zsákbamacska

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Szüreti Bál az Idõsek klubjában
A  Kistérségi Szolgáltató Központ által mûködtetett Idõsek klubja egy nappali ellátást nyújtó szolgáltatás, amely segítséget nyújt

az otthonukban élõ idõs emberek társasági életének alakításában. A tagjaink napi rendszerességgel látogatják a klubbot, ahol a
sokrétû, színes programjaink, rendezvényeink az idõsek életkorához iga-
zodik, saját érdeklõdési körüknek megfelelõ foglalkozásokon vesznek részt,
kártyázhatnak, kézmûves foglalkozásokon, nótakörben, lelki gyakorlaton,
tornán, igénybe vehetik a sajtótermékeket és a tömegkommunikációs
eszközöket. A klub saját könyvtárában olvasgathatnak, illetve felolvasásokon,
különbözõ elõadásokon vehetnek részt. Idõseink szívesen vesznek részt a
társas rendezvényeinken, ilyen volt a legutóbbi is 2013. október 24-én
délután 14 órai kezdettel, a Szüreti mulatság. Ilyenkor nagy szeretettel
készülnek saját készítésû süteményekkel, közösen elkészített szendvicsekkel,
amit együtt fogyasztanak el. A rendezvényünkön a Hajdúsági Görög
Katolikus Gyermekvédelmi Központ nevelõszülõi hálózatának, a polgári
nevelõszülõknél tartózkodó gyermekeik voltak a fellépõink, akik nagy örömet
okoztak az idõseinknek a verseikkel. A Szüreti mulatságunkon a talpalávalót a Polgári Citerazenekar szolgáltatta, színes repertoár-
jukkal fokozták a hangulatot. A nap végén fáradtan, jó hangulatban és élményekkel telve zárult a rendezvény.

Hidvégi Józsefné
klubvezetõ

Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Nyugdíjas Klubja
Elsõ találkozásunk 2009.október 17-én volt a Strandfürdõnél tartott városi idõsek napján. Olyan jó hangulatúra sikerült, hogy

elhatároztuk, mi is létrehozunk egy klubbot. Meghívtunk rá minden nyugdíjas köztisztviselõt és közalkalmazottat. Megalakulásunk
idõpontja 2010. február 2-a volt, azóta kéthetente találkozunk, korábban a polgármesteri hivatal nagytermében, jelenleg a szociális
konyha ebédlõjében. Együttléteinket igen jó hangulat, tervezgetés, kártyacsaták, társasjátékok töltik ki, de a legfõbb dolog, hogy
élvezzük egymás társaságát. Megünnepeljük a farsangot, a nõnapot, nyáron szalonnát sütünk, lecsót, cserászkát fõzünk. Õsszel
szüreti bált, új év elején pótszilvesztert tartunk. Közösen strandoltunk Tiszaújvárosban és Polgáron. Voltak klubtársaink a
Balatonnál, Lengyelországban, Szlovákiában és Romániában is. Egyszóval, sosem unatkozunk. Minden városi rendezvényen
képviseljük magunkat, május l-én, BE-LA-HAPI napokon és már két éve a Sárkányhajó fesztiválon, mindkét alkalommal nyertünk
is a fõzõversenyen különbözõ helyezéseket.

Szívesen várjuk és fogadjuk az új klubtagokat, akik készek arra, hogy velünk együtt jól érezze magát, aki tud alkalmazkodni a
társaihoz. Összejöveteleink örömteliek és ezt a jó érzést szeretnénk még sokáig megõrizni. Együtt!!

Ekéné Tusi Gizella
klubvezetõ

TVK nyugdíjas klub
A TVK volt dolgozóinak nyugdíjas klubja õrzi hagyományait és minden évben igyekszünk megvalósítani a megszokott prog-

ramokat. Ilyen az évente kétszeri, nyár váró és nyárzáró  fõzés, a közös strandolás és az erdélyi kirándulás. Az évet októberben,
évzáró bankettel zárjuk, majd november végétõl a klub tagjai várják a  Mikulást. 160 társamnak viszem el a mikuláscsomagot.

Szeretnünk együtt énekelni, beszélgetni és próbálunk egymás gondján-baján segíteni. Részt veszünk a városi rendezvényeken is. 
Sánta József

klubvezetõ

A nyugdíjas klubok élete 

Születésnap
Vámosi Albertné Piroska nénit népes családja körében köszöntötte 90. születésnapja alkal-

mából a Tóth József polgármester. 
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A Hajdú utcán, a vasútállomás után egy
új raktár látványa fogadja a Debrecenbe
induló vagy onnan érkezõ utast. A telek
túlsó felén egy régi, hatalmas, szebb idõ-
ket látott raktár dacol az idõvel. A pol-
gáriak jól tudják, ez a dohánybeváltó.
Éppen száz éve kezdték építeni Polgáron
a Magyar Királyi Dohánybeváltó
Hivatalt.

Magyarországon a 18. század óta ter-
mesztik a dohányt és 1867 óta állami mo-
nopólium. Termesztését az 1868. évi XIV.
törvény szabályozta. Íme egy részlet: „A
dohánytermelés ezentul … egészen száraz, a
termelésre kellõleg elõkészitett, ellenõrzés
czéljából mindenkor megközelithetõ, köny-
nyen felmérhetõ oly földterületeken enged-
tetik meg, melyek gyártásra alkalmas, jó
égésü anyagot szolgáltatnak.”

A termést a kincstár által mûködtetett he-
lyekre kellett beszállítani. Erre a célra épül-
tek a dohánybeváltók.

Az évforduló kapcsán bebocsátást kér-
tem, hogy megnézzem belülrõl is a régi do-
hányraktárt. Érdemes volt. A kívül mére-
teiben impozáns létesítmény belül még lát-
ványosabb. Szép boltívek, mai fakereske-
désekben soha elõ nem forduló gerendák,
mérnöki pontosságú csapolásokkal.

A fõút másik oldalán, az egykori szülõi
telken takaros családi házban él Gulyás
Somogyi Irén, akinek igazán sok emléke

Polgár Anno - 100 éve épült a
dohánybeváltó

van a dohánybeváltóról. Nem is csoda,
hiszen 13 évesen, 1939-ben kezdett dol-
gozni a dohánybeváltóban és innen ment
nyugdíjba 1981-ben. 

A beváltó építése 1913-ban kezdõdött, az
építkezésen dolgozott édesapja Gulyás
Somogyi József is. A három raktár egy idõ-
ben készült és 1917-ben volt az elsõ do-
hánybeváltás. A hajdúdorogi „fábrikából”
jöttek az asszonyok betanítani a polgáriakat.

A háború elõtt a beszállított dohányt ter-
mészetes úton fermentálták, szakmunká-
sok válogatták, a gyerekek pedig a dohány-
hordók voltak. Irénke fizetése 1939-ben
heti 4 pengõ 95 fillér volt. 

A munka szezonja december 3-án kezdõ-
dött és március végéig tartott. Reggel 7.30-
tól délután 4.30-ig tartott a munkaidõ.
Másfélórás volt az ebédszünet, hogy a tá-
volabb lakók gyalog is haza tudjanak men-
ni. 350-400 asszony is dolgozott, volt aki
egy hónapot, volt, aki négyet. Nyáron csak
30-40 szakmunkás maradt a beváltóban.
Nehéz munka várt arra, aki megszokta az
erõs dohányillatot. Mindent kézzel végez-
tek. Emberfeletti munka volt a kézi préssel
elkészíteni a 120 kilós bálákat.

Munka után mindenkit szigorúan ellen-
õriztek. Szúrópróbaszerûen minden 10-
12. távozót tüzetesen megmotoztak az
õrök, ezt nevezték szuperálásnak. Akit tet-
ten értek, annak a neve bekerült a feke-

tekönyvbe, az többet nem dolgozhatott a
beváltóban. 

Irénke tíz év „segédmunka” után végezte
el a dohány szaktanfolyamot. Ezt követõen
szakmunkásként a téli szezonban Polgá-
ron, júniustól októberig pedig Szabolcs
megye üzemegységeiben dolgozott. Hoz-
záértését 1979-ben az Élelmiszeripar Ki-
váló Dolgozója kitüntetéssel ismerték el
Nyíregyházán, amelyet 35 év után is öröm-
mel mutatott meg. Mint elmondta, 42 év
alatt 17 fõnöke volt, az utolsó Mézes József.

A polgári dohánybeváltó utolsó vezetõje
Polgáron született 1943-ban. Tudatosan
választotta pályáját, mondván, hogy állami
tulajdonú vállalatnál biztos a megélhetés,
ezért elvégezte a Debrecenben a Dohány-
ipari Technikumot. Miskolc, Nyíregyháza,
Nagykálló, Debrecen dohányfermentáló,
majd Debrecen Dohányipari Kutató
Intézet munkahelyek után, 1974-ben ke-
rült a Polgárra, a dohánybeváltóhoz,
amelynek 1994 májusáig – 20 éven át, egy-
ben a leghosszabb ideig – volt vezetõje.

Már a hatvanas években megváltozott a
polgári dohánybeváltó szerepe. Technoló-
giai váltás történt. A természetest felváltotta
a gépi úton történõ fermentálás. Polgáron
így már alig 10-20 embernek jelentett mun-
kaalkalmat a beváltó. A termelõktõl átvett
dohányt elszállították Nyíregyházára, on-
nan fermentálás után visszakerült Polgárra
és innen elégítették ki a dohánygyárak
igényét. A két raktárban 7.000 mázsa do-
hányt tudtak raktározni. Évente 170 vagon
termék oda-, visszaszállítását kellett meg-
oldani. Nem is csoda, hogy a ’90-es évek
elején bekövetkezett privatizáció után az új
tulajdonos megszüntette a polgári üzemet,
és ezzel bezárult Mézes József ifjúkori
számítása is. Pedig addig õ szervezte a ter-
meltetést is. Hajdúdorog, Görbeháza,
Egyek, Hejõbába, Tiszagyulaháza által
behatárolt területen a szövetkezetek és
egyéni gazdálkodók termeltek dohányt.

Száz éve Polgáron 3 dohányraktárt épí-
tettek. Ma már csak egy, a középsõ raktár,
az iroda és szolgálati lakások épülete és a
míves kerítés egy része áll. A hátsó raktár
1944-ben leégett. Az elsõt ’96-97-ben
bontották le. Feliratos téglából épültek a
falak: EK, vagyis egri káptalan. A munka
kezdetét jelzõ kis harangnak még a háború
alatt nyoma veszett. Halvány emlékek
derengenek márvány- és zománcos cégje-
les táblákról. Vajon hová lettek? Sikerül-e
még egyet is megtalálni közülük? 

Nábrádi Benedek

1939 július – csoportkép a bálázógép elõtt. Jobb szélen pöttyös ruhában
Gulyás Somogyi Irén.

Vezetõk: Zombori Demeter, Jankó László, Gáspárdy József, Pécsi Géza 
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Visszatekintve az elmúlt hónapokra két-
ségtelen, hogy igen mozgalmas idõszakot
éltek meg a kajakosok. Talán kezdeném
azzal, hogy egy sikeres téli alapozó idõ-
szakot dolgoztak végig a sportolók, di-
csértem is Õket, hogy bizony néha igen
mostoha idõjárási viszonyok között is
rendszeresen megjelentek az edzésen.
Szállóigévé vált az a mondat közöttük,
hogy “nincs hideg, csak nem megfelelõen
öltözött ember. “ 

Kialakítottuk a saját, speciálisan a ka-
jak-kenu edzést segítõ sportszereket,
amely persze nem azt jelenti, hogy más
sportági tevékenységet nem végeznek a
sportolók, hiszen kosárlabda, torna,
ügyességi elemek elsajátítása is hozzátar-
tozik az edzések anyagához. Azt gondo-
lom, így lesznek sokoldalúan képzett fiat-
alok, minél több inger éri õket, annál
hasznosabb a fejlõdésük szempontjából.

A tavaszi idõszak a nagy vízre szállás
ideje, amit a sportolók már igen vártak.
Fokozta a felkészülés hangulatát, hogy a
tiszaújvárosi kajakosok is velünk eveztek
a Tisza nagy áradása miatt. A 2013-as év
versenyzési szempontból sikeresen zaj-
lott, összesítve a versenyeket négy kajak

Kajak-kenu 
és öt sárkány hajó versenyen méretették
meg magukat a Vízi SE. sportolói. Az
anyagi lehetõségeinket figyelembe véve ez
nagyon jónak mondható. A késve érkezõ
támogatás ugyanis nagyban nehezíti a
sportolás feltételeit. 

Igyekszünk a sportág népszerûsítésében
is kivenni részünket, az idén is a József
Attila Gimnázium osztályai sárkány hajó
bajnokságban vettek részt, melyhez a
feltételeket a Vízi SE biztosította. 

A Diák olimpia velencei döntõjén K-2
ötszáz méteren Kacsa János-Puskás Árpád
I. helyezést értek el. A polgári sárkány hajó

versenyen a Vízi SE csapata I. helyezést ért
el, komoly felnõtt csapatokat utasítottak
maguk mögé. A hajdúnánási középiskolás
bajnokságon szintén I. helyezést értek el, a
város fõterén este ünnepélyes keretek
között jutalmazták a polgári csapatot. 

Kiemelkedõ munkát végeznek a sporte-
gyesületben Horváth Kornél, Görzsöny
Ádám, Répási Máté. Úgy gondolom õk
lesznek azok a versenyzõk, akik a jövõben
megfelelõen tudják majd képviselni váro-
sunkat. 

Sóvágó Mihály
SE elnök

Ovi hír-morzsák
Szeptemberben ismét “teljes gõzzel beindult az ovi-élet”. Az eltelt két hónap alatt beszoktak az új gyerekek az oviba, bölcsibe.

Számos programmal kedveskedtek az óvó nénik a gyermekeknek, azért, hogy otthon érezzék, jól érezzék magukat nálunk.
Célunk, hogy közösen szervezett ese-
mények meghatározó szerepet töltsenek
be óvodás gyermekeink életében, fejlõ-
désében és az elkövetkezõ idõben
mindig szívesen emlékezzenek arra, mi
is történt velük az óvodában. Voltunk
almaszüreten Tiszadadán, egészséges
ételeket készítettünk közösen és
rengeteget sportolunk az elmúlt két
hónapban.

Az óvodapedagógusok számára is
fontos, hogy jól érezzék magukat a
gyermekek között, hogy tudásuk leg-
javát nyújtva neveljék, fejlesszék óvodás
gyermekeiket. Ezért tartjuk fontosnak
képzésünket, önképzésünket, a tapasz-
talatcseréket ezért

“Tök-jó” mûhely címmel szakmai
napot tartottunk óvodánkban, s ven-

dégül láttuk a Hajdúszoboszlói testvéróvodánk, az Aranykapu óvoda óvónõit és a dajka néniket. Az egész napos mûhelymunka a
tapasztalatcsere, a feltöltõdés, a jókedvû együttmunkálkodás jegyében zajlott, amelyen mintegy 58 fõ vett részt, a vendégeket, a
tanító néniket és a házigazdákat együttvéve.

Icsu Ferencné
intézményvezetõ-helyettes
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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 aláb-
bi bûncselekmények elköve-
tése miatt indult büntetõ
eljárás, a felsorolás termé-
szetesen nem teljes.

� Szabálysértési elõkészítõ eljárás indult
sértetti feljelentés és rendõri feljelentés
alapján V. Tibor és F. Dénes polgári
lakosok ellen az alábbi tényállás alapján.
J. László polgári lakos feljelentést tett
Polgár Rendõrõrsön 2013. október 15-én
ismeretlen tettes ellen, aki aznap délelõtt
a Polgár, Dózsa Gy. út 2-8. sz. alatt talál-
ható Non-stop ABC mellõl a lezáratlan
állapotban lévõ kerékpárját eltulajdonítot-
ta. Az ismeretlen elkövetõ kilétének meg-
állapítására tett rendõri intézkedés során
hatóságunk tetten érte és intézkedés alá
vonta F. Dénes és V. Tibor polgári lako-
sokat, akik aznap délelõtt az Iskola úton
egymást ütlegelték. Az intézkedés során
F. Dénesnél feltalálásra került az eltulaj-
donított kerékpár, így a lopással okozott
kár megtérült. Nevezett személyekkel
szemben hatóságunk szabálysértési õrizet
mellett folytatta le a szabálysértési elõké-
szítõ eljárást.
Hatóságunk elõtt az alábbi bûnügyekben
indult büntetõ eljárás.
� Dr. T. György gödöllõi lakos tett felje-
lentést ismeretlen nõi elkövetõ ellen, aki-
hez 2013. szeptember 21-én érkezett
Polgárra. A sértett az elkövetõvel inter-
neten ismerkedett meg, aki tõle érkezése

Kék hírek
után telefonját és 63.000 Ft készpénzét
tulajdonította el. A nyomozás során meg-
állapítást nyert, hogy a bûncselekmény
elkövetésével megalapozottan gyanúsít-
ható L. Zsanett boldvai lakos, aki a sértet-
tel polgári albérletében találkozott.
� Garázdaság és súlyos testi sértés bûn-
tett kísérletének megalapozott gyanúja
miatt folytatunk nyomozást fiatalkorú B.
Sándor és N. Zoltán polgári lakosok
ellen, akik 2013. október 04-én a József
Attila Gimnáziumban megtartott Csibe-
avatón belekötöttek és tettleg bántal-
mazták T. D. polgári és Sz. M. tiszacse-
gei lakosokat, akik közül a tiszacsegei
sértettet az Országos Mentõszolgálat
ájulása miatt a Debrecen Kenézy kórház-
ba szállította.
� K.L. debreceni lakos tett feljelentést
hatóságunknál ismeretlen tettes ellen, aki
2013. október 06-án a Polgár külterü-
letén található M3 Outlet Centerben az
aznap vásárolt 63.000 Ft értékû ruha-
nemûit az Outlet éttermében elhelyezett
egyik asztaltól eltulajdonította. A nyomo-
zás során megállapítást nyert, hogy az is-
meretlen elkövetõ milyen gépkocsival ér-
kezett a helyszínre, mely alapján kiléte
megállapítást nyert.
� Súlyos testi sértés bûntett megalapo-
zott gyanúja miatt folytat hatóságunk
büntetõ eljárást Zs. Gyula polgári lakos
ellen, aki 2013. október 18-án az esti
órákban elõzetes szóváltást követõen ittas
állapotban a szintén ittas állapotban lévõ
élettársát Sz. Katalin polgári lakost oly

módon bántalmazta közös albérletükben,
hogy a sértettet az elkövetõ által kihívott
mentõknek kellett kórházba szállítani.
2013. október 22-én betöréses lopás bûn-
tette miatt indított hatóságunk nyomozást
ismeretlen tettes ellen, aki ajtókifeszítés
módszerével behatolt M. I. polgár Hu-
nyadi úti lakatlan lakásába, ahonnan egy
mosógépet tulajdonított el. A nyomozás
során ezidáig az ismeretlen elkövetõ
kilétét megállapítani nem sikerült.
Továbbra is kérem a segítségüket abban,
hogy ha gyanús személyeket, cselekmé-
nyeket látnak, mind a nappali, mind az éj-
szakai órákban, minden esetben értesítsék
hatóságunkat a 391-007, a 570-050 vagy
az ingyenesen hívható 107, 112-es se-
gélyhívó telefonszámon, ezzel is elõsegítve
a lakókörnyezetük biztonságosabbá tételét.

Monoki Viktor r. õrnagy
õrsparancsnok

Tájékoztatom a Tisztelt lakosokat,
hogy a Hajdú-Bihar Megyei Rendõr-
fõkapitányságon október 1-jétõl
mûködik a Tevékenység Irányítási
Központ. Jelenleg a központ fogadja
a 112-es segélyhívóra érkezett beje-
lentéseket és teszi meg az azonnali
intézkedésekhez szükséges irányítási
feladatokat. A 107-es, és a vezetékes
számok továbbra is élnek és a hívá-
sokat a kapitányság fogadja. Sürgõs
segélyhívás esetén elsõsorban a 112-
es szám hívását kezdeményezzék. 

Készüljünk az õszi-téli
közlekedésre!

Valamennyi jármûvezetõ számára fontos feladat az õszi közúti
közlekedésre való felkészülés, hiszen a megváltozott idõjárási- és
útviszonyok miatt fokozott veszélyhelyzettel kell számolni mindenk-
inek.

Ebben az idõszakban a legtöbb problémát a csúszós utak és a
romló látási viszonyok okozzák, ezért lényeges, hogy minden jár-
mûvezetõ megfelelõen felkészítse jármûvét - és természetesen saját
magát - ezekre a körülményekre.

A gépjármûveket - fõleg hosszabb autóút elõtt - ajánlatos alaposan
átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést és tartozékot.
Sokan csupán az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a

fékrendszer ellenõrzésére figyelnek, holott az õszi közlekedés fontos
kelléke lehet a jól mûködõ ablaktörlõ, a megfelelõ – téli – ablakmosó
folyadék vagy a páramentesítõ. Az ablaktörlõ gumikat érdemes ki-
cserélni, hiszen az elhasználódott ablaktörlõ gumi nem töröl, hanem
maszatol, így gátolja a megfelelõ kilátást a gépkocsiból.

Az õszi - téli idõszakban a látási viszonyok gyakran rosszak, korán
sötétedik, hosszabb ideig kell használni a gépjármû világítóberen-
dezéseit - ezért is nagyon fontos, hogy azok megfelelõen mûködjenek.
Ugyanakkor a rosszabb látási viszonyok miatt nagyobb követési
távolságot tartva lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek
bekövetkeztének kockázata, rossz manõverezés esetén pedig a hibák
könnyebben korrigálhatók.

A megváltozott idõjárási viszonyok miatt, amikor a hõmérséklet
gyakran +7 fok alá esik a biztonságos közlekedéshez érdekében cél-
szerû a gépjármûveken a gumiabroncsokat téli gumikra cserélni. Még

akkor is téli abroncsokkal induljunk útnak, ha éppen még nem esett
le a hó, hiszen a nyári gumi +7 fok alatt nem biztosít megfelelõ
tapadást.

Ismételten kérünk minden jármûvezetõt (ideértve a kerékpárosokat
is), hogy saját maguk és mások életének, testi épségének megóvása
érdekében, ha szeszes italt fogyasztanak, ne vezessenek, ne üljenek
kerékpárra, hiszen az alkohol nagymértékben tompítja a reflexeket,
növeli a reakció idõt. A Közlekedési szabályok betartását folyam-
atosan fogják ellenõrizni a rendõrök, akik a város lakosságának biz-
tonsága érdekében látják el szolgálatukat.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA, ÓVJUK MAGUNK ÉS MÁSOK ÉLETÉT,
TESTI ÉPSÉGÉT!

Balesetmentes közlekedést kíván a Hajdú-Bihar Megyei
Balesetmegelõzési Bizottság
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Múlt és jelen fotópályázat

“Az Én városom” rajzpályázat

A Fehér holló - Dobó Adorján

Tisza híd - Ádám Attila

Elszármazottak és volt képviselõk találkozója

Barankovics szobor avatása Megyesi fivérek

A volt dohánybolt - Dobó Adorján

A hónap képei

A rendezvények és a fotópályázat további képei megtekinthetõek a Polgár Város és a Polgár Anno facebook oldalakon.


