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Városházi Hírek
Szabályok a „Városkert” Sport- 
és Szabadidőpark használatára

A több generációt kiszolgáló parkot egy-
re többen látogatják és használják. Az elne-
vezése még talán idegen sokunk számára, 
de kétségkívül találó és helytálló, hiszen 
ezt a területet joggal hívhatjuk városunk 
kertjének, hiszen mindenkié. Játszhatnak 
a kicsik, sportolhatnak a nagyobbak és a 
felnőttek, pihenhetnek az idősebbek, egy-
szóval bárki kulturált körülmények kö-
zött, kellemesen töltheti el a szabadidejét. 
Annak érdekében, hogy ez a park nagyon 
szép és tiszta maradjon, a benne lévő ját-
szó- és sporteszközök sokáig jó állapot-
ban tudjanak rendelkezésre állni fontos, 
hogy azokat, csakis a megfelelő korosztály 
használja és csakis rendeltetésének megfe-
lelően. Ezt a szempontot szem előtt tartva 
a képviselő-testület október 19-ei ülésén 
módosította a közterületek használatáról 
szóló önkormányzati rendeletét, melybe 
beépítésre került a „Városkert” Sport- és 
Szabadidőpark használati rendje. A szabá-

lyozás értelmében a játszótér nyitvatartá-
si rendje napkeltétől, napnyugtáig került 
meghatározásra. Figyelembe véve azt, 
hogy a játszótéren elhelyezett eszközökre 
maga a gyártó is állapít meg korhatárt, így 
a játszóeszközöket 10 éves korig használ-
hatják a gyermekek, 6. év alattiak szülői 
felügyelet és felelősség mellett, 6. év fölöt-
tiek szülői felügyelet nélkül is, de szülői 
felelősség mellett. A játszótér igazi para-
dicsom a gyerekek számára, lehetőség új 
barátok megismerésére, izgalmas játékok 
kipróbálására, önfeledt mozgásra – egy-
szóval jó szórakozás, és mindezek mellett 

fontos tényezők egészséges testi-lelki fej-
lődésük szempontjából. Éppen ezért, meg-
őrizve és megtartva a legkisebbek részére 
kialakított zárt játszótér biztonságérzetét, 
annak funkcionális használatát tilos a ren-
delet értelmében a „Városkert” Sport- és 
Szabadidőpark játszóterén:
- dohányozni, alkoholt fogyasztani, köz-

botrányt okozni,
- kutyát, más állatot beengedni, bevinni,
- hulladékot, szemetet az erre a célra ki-

helyezett hulladékgyűjtő eszközön kívül 
elhelyezni. 
A játszótér felújítása, fejlesztése, a sport- 

és szabadidőpark kialakítása során az volt 
a cél, hogy egy területen mind a kisebbek, 
mind a nagyobbak, mind pedig az időseb-
bek is megtalálhassák a szabadidő kellemes 
eltöltésének a lehetőségét. Jogos igényként 
merült fel a kisgyermekes szülők részéről 
a játszótér elválasztása és zárhatóvá tétele 
annak érdekében, hogy az apróságok biz-

tonságban adhassák át 
magukat az önfeledt ját-
szásnak, melyet a felújí-
tás során sikerült meg-
valósítani. A manapság 
oly népszerű kondi és 
fitnesz eszközök telepí-
tésével lehetőség nyílt 
az edzést választók 
igényének kielégítésé-
re.  Az esetleges bal-
esetek, sportsérülések 
megelőzése érdekében 
a sporteszközöket a 14 
éven aluliak kizárólag 
felnőttkorú felügyelete 
mellett használhatják. 

A kialakított esztétikus környezet megtar-
tása, az eszközök, berendezések megóvása 
érdekében a park területén lévő kame-
rarendszer mellett Váradi Ferenc parkőr 
gondoskodik a park felügyeletéről, a ját-
szótér kapujának nyitásáról, zárásáról. 

A „Városkert” Sport- és Szabadidőpark 
közel 4 millió forint önkormányzati for-
rásból valósult meg, és közös érdekünk, 
hogy még nagyon sokáig ilyen szép ma-
radjon és funkciójának megfelelően szol-
gálhassa a használókat!

Molnár Jánosné, szerk.

A képviselő-testület az önkormányzat 
közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási 
tervének felülvizsgálata napirenden belül 
döntött két önkormányzati tulajdonú in-
gatlanrész bérbeadásának a meghirdetésé-
ről. A két érintett ingatlan, a Barankovics 
tér 7. sz. alatti (volt munkaügyi központ) 
földszinti 148 m2 alapterületű, valamint a 
Zólyom u. 5. sz. alatti (volt gyógyszertár) 
földszinti 198 m2 alapterületű ingatlan-
rész, mely vállalkozási tevékenység vég-
zésére is alkalmas. Az ajánlattétel beérke-
zésének határideje 2017. november 20. 12 
óra, az elbírálás időpontja 2017. november 
29. Az ingatlanrészek bérbeadására vonat-
kozó ajánlattételi felhívás teljes terjedel-
mében megtalálható a város honlapján a 
www.polgar.hu weboldalon.

Molnár Jánosné, szerk.

Helyesbítés
A PolgárTárs újság októberi számá-

ban a Kitüntetések, elismerések átadá-
sa cikknél tévesen jelent meg Gálné 
Tóth Ilona neve, aki „Önzetlen polgár” 
díjban részesült. A névelírásért és az 
esetleges kellemetlenségért ezúton is 
elnézést kérek! 

Molnár Jánosné, szerk.

Polgár új településrendezési eszközeinek 
előkészítő munkái során elkészült doku-
mentumok bemutatása, megismertetése 
céljából lakossági fórumot szervezünk, 
melyen a érdeklődők elmondhatják a város 
új rendezési tervére vonatkozóan kialakult 
véleményeiket. A fórum témája lesz továb-
bá a településképi arculati kézikönyv elké-
szítése is, melynek célja, hogy szabályozott 
keretek között óvjuk, fejlesszük környezeti 
kultúránkat.

A fórum időpontja: 
2017. november 29. (szerda) 16.00 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal 
Házasságkötő terme

Minden kedves érdeklődőt hívunk, 
és várunk!

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati tu-
lajdonú ingatlanré-
szek bérbeadása

Lakossági Fórum!
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A képviselő-testület 2017. november 2-án soron kívüli ülésen 
tárgyalta az általános iskola fenntartói és működtetői felada-
tait ellátó Hajdúböszörményi Tankerületi Központ Fejleszté-
si Tervét. A Tankerületi Központ által készített 2018-2022-es 
időszakra vonatkozó középtávú Fejlesztései Terv bemutatja a 
központ gazdasági és társadalmi környezetét, köznevelési tevé-
kenységét, az intézményeire jellemző működtetési, gazdálkodá-
si tevékenységet, továbbá megfogalmazza a jövőbe mutató stra-
tégiai irányokat és fejlesztési területeket. A napirend tárgyalása 
során megállapításra került, hogy a terv városunk tekintetében 
reálisan tükrözi mindazokat a gondokat, problémákat, mellyel 
már évek óta szembesülünk az oktatás területén, mint például: 
a tanulói létszám (sajnos erre a tervezet nem ad megnyugtató 
irányvonalat), a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók aránya, a pedagógus üres álláshelyek, megfelelő számú 
szakos ellátottság hiánya. A képviselő-testület a Fejlesztési Terv 
véleményezése során örömmel állapította meg, hogy a központ 
nagy hangsúlyt fektet és fontos feladatként határozta meg az 
épületek állagmegóvásának és felújításának célkitűzéseit. En-
nek megfelelően beütemezte a Zólyom úti épület külső hom-
lokzati és a tető hőszigetelését, nyílászáró cserét, takarékos és 
üzembiztos fűtési rendszer kialakítását, víz csatorna, áramhá-
lózat felújítását és az informatikai rendszer korszerűsítését. A 
középtávú tervek között szerepel a Móricz úti épület tornaszo-
bájának és vizesblokkjának felújítása. A képviselők egyhangú 
véleményként fogalmazták meg azt a hiányt, hogy nem tartal-
mazza a terv sportcsarnok építését, amely megteremtené a le-
hetőséget a mindennapos testnevelési órákon túl a város sport-
életének élénkítésére és az utánpótlás nevelésre. Ezt az igényt a 
döntéshozatal során meg is fogalmazta és kezdeményezte, hogy 
a Fejlesztési Tervbe konkrét célkitűzésként kerüljön be a polgá-
ri oktatási intézmények részére a sportcsarnok megépítése. 

Molnár Jánosné, szerk. 

Városunk újabb aranydiplomás lakossal büszkélkedhet dr. Kor-
mos Mária főorvosnő személyében, aki 50 évvel ezelőtt, 1967-ben 
végzett a Debreceni Egyetem Orvostudományi Karán, Summa 
Cum Laude minősítéssel. Kormos doktornő a hivatás gyakorlásá-
ra feljogosító oklevél megszerzését követően Polgáron kezdte pá-
lyáját, majd Debrecenben a Bartók Béla Kórház fertőző osztályá-
nak orvosa lett. 1968. március 1-től - 43 éven keresztül – 2011-ig, 
nyugdíjba vonulásáig körzeti orvosként rendkívül nagy szakmai 
ismeretek birtokában gyógyította városunk betegeit, sokak meg-
elégedésére. Munkáját több szakmai és helyi kitüntetéssel is díjaz-
ták. A lakosság érdekében végzett lelkiismeretes szakmai mun-
kájáért a képviselő-testület 2003-ban PRO-URBE Emlékéremben 
részesítette.

Kormos doktornő a gyógyító munka mellett jelentős közéleti te-
vékenységet is folytatott. Volt önkormányzati képviselő, ellátta az 
önkormányzat Szociális Bizottságának elnöki posztját, tagja volt a 
Magyar Orvosi Kamara Etikai Bizottságának, valamint ma is ak-
tív tagja a Vöröskeresztnek, melynek területi és megyei vezetőségi 
tagjaként is dolgozott. E szerteágazó területen posztot betöltve is 
mindig egy cél vezérelte – ahogy orvosi esküjében is fogadta - leg-
jobb tudása szerint gyógyítani, segíteni embertársain. 

Ismerve Őt, elmondhatjuk, hogy dr. Kormos Mária főorvosnő 
egész eddigi életét a gyógyításnak szentelte, hiszen nyugdíjba vo-
nulása után még a mai napig is lát el helyettesítést, vállal feladatot 
az ügyeleti szolgálatban. Diplomája átvételének 50. évfordulóját 
ismerte el az egyetem az Aranydiploma kitüntetéssel, mely alka-
lomból Tóth József polgármester is köszöntötte a képviselő-testü-
leti ülésen, és tolmácsolta az önkormányzat jókívánságait. Kormos 
doktornő e fórumon is elmondta, hogy szereti a munkáját és amig 
szükség lesz rá szívesen besegít a gyógyításba. 

Ezúton is gratulálunk főorvosnőnek az Aranydiploma elismerés-
hez és még hosszú, egészségben eltöltött aktív éveket kívánunk!

Molnár Jánosné, szerk.  

Polgár Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt, a
közmeghallgatással egybekötött

XI. Polgári Városgyűlésre
Ideje: 2017. november 24. (péntek) 17. 00 óra

Helye: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár, 
Színházterem

Folytatva az előző évek hagyományát az idén is ke-
ressük azt a fenyőfát, amely alakjánál, méreténél fogva 
a Város Karácsonyfájává válhat és egyben ünnepi han-
gulatot teremt a Városháza előtti téren.

Ha a városlakók körében van olyan, aki alkalmasnak 
tartja fenyőfáját e célra és azt jó szívvel fel is ajánlja a 
város számára, úgy kérjük 2017. november 30-ig jelez-
ze a polgarhiv@polgar.hu e-mail címen, vagy a Polgár-
mesteri Hivatal 573-511-es telefonszámán.

Molnár Jánosné, szerk. 

A Tankerületi 
Központ Fejlesztési 
Tervének véleménye-
zése – Javaslat sport-
csarnok építésére

Keressük a Város 
Karácsonyfáját!

Ismét bővült az arany-
diplomások köre

MEGHÍVÓ
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A nyolcadik X után – Beszélgetés Polonkai Gáborral 

A Polgári Idősügyi Tanács, illetve a Pol-
gári Települési Értéktár Bizottság tagjaként,  
még ma is aktívan részt vesz Polonkai Gá-
bor, Gabi bácsi a közéletben, aki október 
8-án ünnepelte 80. életévét. Látva, ismerve 
Őt hihetetlen, hogy már 8 évtizedet tudhat 
maga mögött, hiszen a belőle áradó lendü-
let, humoros jókedv örök fiatallá teszi. Ve-
zetői tapasztalatait, szakmai tudását ismer-
ve és értékelve még a mai napig is szívesen 
kérik ki tanácsait. Az idősügyi tanács által 
véleményezett önkormányzati témák vi-
tájában a realitásoktól nem elrugaszkodva 
fejti ki álláspontját, javaslatait, tolmácsolja 
a nyugdíjas korosztály kéréseit sokszor egy-
egy, az életből merített anekdota kíséreté-
ben, mellyel akarva, akaratlan is derűt csal 
az arcokra. Szakmai és közéleti munkáját 
elismerve Polgár Város Önkormányzata 
1998-ban PRO-URBE díjban részesítette, 
melyre azért is büszke igazán, mivel Ő volt 
az első olyan élő személy, aki ezt a kitüntető 
díjat megkapta. Születésnapja alkalmából 
kerestem meg Gabi bácsit és kérdeztem éle-
téről, munkásságáról?

Hogyan indult a pályája? 
Tőzsgyökeres polgáriként lokálpatriótá-

nak vallom magam, a szüleim és a nagy-
szüleim is itt éltek. Egyszerű, kőműves 
családból származom, ezért is volt olyan 
nagy szó annak idején, hogy az általá-
nos iskola elvégzése után Debrecenben, a 
Péchy Mihály Építőipari Technikumban 
folytattam tovább középiskolai tanulmá-
nyaimat, ahol 1957-ben technikusi okle-
velet szereztem, később műszaki ellenőri, 
tervberuházói, ár-kalkulátori szakvizsgát 
is tettem. Édesapám mellett nagyon sokat 
segédkeztem, innen ered az építőipar irán-
ti érdeklődés és szeretet. Az oklevél meg-
szerzését követően a Borsod Megyei Álla-
mi Építőipari Vállalatnál helyezkedtem el 
gyakorló technikus beosztásban, és rögtön 
belecsöppentem a Miskolcon akkor épülő 
Kilián lakótelep munkálataiba. 1960-ban a 
Polgári Járási Tanács elnökének személyes 
megkeresésére áthelyezéssel kerültem a já-
rási tanácshoz, műszaki előadó munkakör-
be. 1968-ban kaptam azt a feladatot, hogy 
készítsem elő, szervezzem meg a Polgári 
Járás területén a kommunális és építőipari 
feladatok ellátására alkalmas szervezetet, 
az akkori Költségvetési Üzemet, melynek 
1969. február 1-től egészen nyugdíjazáso-
mig 1997. október 8-ig voltam a kinevezett 
vezetője. 

Milyen szakmai kihívássokkal kellett 
szembenéznie?

Nem volt egyszerű feladat egy újonnan 
létrejött intézményt vezetni, megszervezni 

a munkát, hiszen közel 120 fő dolgozó-
ja volt a Költségvetési Üzemnek, és mi-
vel járási szintű volt, ezért Polgár mellett 
Tiszacsege és Egyek településeken is volt 
telephelyünk. Főbb feladataink voltak a 
parkfenntartás, a volt Vágóhíd melletti 
területen 24 hektár parkerdő telepítése, 
kezelése, a köztisztasági munkák ellátása, 
szemétszállítás, ingatlankezelés, fürdő, 
camping üzemeltetése, temetőkezelés, az 
utóbuszváró üzemeltetése, a dögkút fenn-
tartása, különböző építő- és szakipari 
munkák kivitelezése, szállítások lebonyo-
lítása, mely feladatok ellátása mind-mind 
megfelelő szervezést, odafigyelést és szak-
értelmet kívántak. Egész munkásságom 
alatt tiszteltem és becsültem a munkát és a 
munkatársaimat is, hiszen a sikeres műkö-
déshez a jó vezetés mellett elengedhetetlen 
a jó munkaerő.

Intézményvezetői munkásságából 
mire a legbüszkébb? 

Nagyon sok mindenre. Építőipari tevé-
kenységünk során felépítettük a ravatalo-
zót, az óvodakonyhát, a 250 fős óvodát, az 
orvosi rendelőt, Polgáron és Tiszacsegén 
a Stranfürdőt, Fonyódligeten a Gyer-
meküdülőt. Átépítettük a bölcsődét, részt 
vettünk az iskolai tanterembővítésben, 
valamint ezen túlmenően több épület fel-
újítási, karbantartási munkáit végeztük 
el. Kialakítottuk a Költségvetési Üzem új 
telephelyét, melyet teljes mértékben saját 
forrásból valósítottunk meg. Az építőipari 
munkákon túlmenően még a mai napig is 
büszkén gondolok vissza arra, hogy a Költ-
ségvetési Üzem gazdasági, pénzügyi, ter-
melési volumen, eredményesség tekinteté-
ben, abban az időben a megyében működő 

7-8 hasonló üzem közül az élcsoporthoz 
tartozott, veszteség egyetlen évben sem 
fordult elő. A megyei szinten meghirdetett 
virágosítási, köztisztasági versenyben több 
alkalommal is az első három helyezett kö-
zött szerepeltünk. Minisztériumi kitünte-
tésben is volt részünk, az üzem kollektívája 
az Építési és Városfejlesztési Minisztérium 
által adományozott Kivaló Üzem címet 
nyerte el. Személyes elismerésben is volt 
részem, munkáséveim alatt kétszer kap-
tam meg a Kiváló Munkáért minisztériu-
mi elismerést. 

Gabi bácsit hallgatva megütötte a füle-
met, hogy a Fonyódligeten lévő Gyermek-
üdülőt is a Költségvetési Üzem építette. Ér-
deklődésemre elmondta, hogy ez bizony így 
volt, 4-5 évig épült szezonálisan, brigádok 
váltották egymást és saját maga is kivette 
részét a kétkezi munkából. Ezen túlmenően 
társadalmi munkában látta el az ebédlő, a 
konyha, a 4 felnőtt üdülő és a faházak ter-
vezői feladatait. Érdekességként elmondta, 
hogy az építkezés idején egy alkalommal ott 
járt a Megyei Tanács pénzügyi osztályának 
vezetője Szőlősi Gábor, aki rácsodálkozva 
jegyezte meg, hogy még mindig - az akkor 
már elavultnak számító - GAZ típusú, 
szovjet gyártmányú tehergépkocsival dol-
goznak. Ennek hatására megyei támoga-
tásban részesültek, melyből sikerült egy új, 
modern IFA tehergépkocsit beszerezni, il-
letve 4 millió forintot kaptak saját telephely 
építésére.

Gabi bácsi sportmúlttal is rendelkezik, 
mondana erről pár szót? 

12 évig aktív labdarúgó voltam, majd 
14 évig sportvezetői feladatokat láttam el. 
Játszottam a Debreceni Építők csapatában, 
a határőrségnél a csornai csapatban, majd 
Polgárra kerülve a polgári csapatba igazol-
tam át. A mai napig lelkes labdarúgó szur-
koló vagyok, ha csak tehetem látogatom a 
PIAC meccseit. 2013-ban az egykori fut-
ballisták és sportvezetőségi tagok részére 
találkozót szerveztünk, melyen 64 fő vett 
részt és a Kongó presszóba  láttuk vendégül 
a meghívottakat. Jól sikerül találkozó volt, 
melyet azóta is emlegetnek a résztvevők és 
várják, hogy újra megszervezésre kerüljön. 
Jelenleg egy kis stábbal a polgári labdarú-
gás történetének feldolgozásán munkálko-
dunk, melyet szeretnénk, ha bekerülne a 
Települési Értéktárba.

Hogyan telnek nyugdíjas napjai?
Mozgalmasan, hiszen mindig van ten-

nivaló, elfoglaltság a ház körül és az uno-
kákkal való törődés során. Ezen túlmenő-
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en a már említett bizottságok tagjaként 
segítem a közösségi munkát. Azonban a 
pihenésre is szakítunk időt, évente járunk 
rendszeresen Bogácsra, a Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdőbe, Kisújszállásra, Demjénbe 
wellness napokra. 

Hogyan gondol vissza Gabi bácsi az el-
múlt 80 évre?

Én sem voltam más, mint a többi em-
ber, voltak erényeim, hibáim, mint min-
denki másnak. Munkáséveim alatt akár 
beosztottként, akár vezetőként az a cél 
vezérelt, hogy tudásomnak megfelelően 
jól végezzem a munkám, gazdaságosan, 
hatékonyan vezessem az üzemet. Abban 
az időben még összetartás volt az embe-
rek és a munkatársak között, segítettünk 
egymáson, ahol és ahogy csak tudtunk, 
jókedvű kis közösség volt a miénk. Két 
ciklusban voltam önkormányzati képvi-
selő, két cikluson keresztül a Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság tagjaként se-
gítettem a munkát. A város fejlődését, a 
helyi vállalkozások helyzetbe hozását, a 

pályázati lehetőségek maximális kihasz-
nálását, a Strandfürdő és környékének 
fejlesztését, egységes, minden feladatot el-
látó Városgondnokság kialakítását és nem 
utolsó sorban bentlakásos szociális otthon 
létrehozását - ami szinte már a mottómmá 
vált - tartottam kiemelt feladatként. Ezt az 
utóbbit minden fórumon hangoztatom, de 
sajnálattal veszem tudomásul, hogy nincs 
rá pályázati lehetőség, továbbá a kormány-
zat sem ezt a fajta időskori gondoskodást 
támogatja. A szennyvízhálózat bővítésé-
nél a Viziközmű Társulat elnöki feladatait 
láttam el. Magántervezőként Polgáron és 
környékén 424 lakás tervezését, műszaki 
vezetését, és a tervek adaptálását végeztem 
el a lakosságnak. Szülőhelyemen 37 évet 
dolgoztam, ebből 27 évet, mint település-
üzemeltetést ellátó, szolgáló intézmény 
vezetője, ezért úgy gondolom, hogy ha sze-
rény keretek között és eredményekkel, de 
munkámmal én is hozzájárultam ahhoz, 
hogy 1993. április 24-én Polgárt várossá 
nyilvánították.

Gabi bácsit gyermekkorom óta ismerem, 
így nem volt számomra meglepő az, hogy 
milyen sokrétű és színes egyéniség is Ő 
valójában. Még órákig hallgattam volna, 
„hogyan is volt régen” történeteit, és sajná-
lom, hogy azt a  sok-sok színes anekdotát – 
melynek hallgató közönsége voltam - nem 
tudom megosztani a Kedves Olvasókkal. 
Felidézve a régmúltat sokszor meghatód-
va, könnyes szemmel beszélt munkáséve-
iről, munkatársairól, megélt, átélt jó és 
rossz eseményekről. Örömteli megható-
dással mesélte és hatalmas élményként élte 
meg azt a családi-baráti összejövetelt, ahol 
68-an ünnepelték 80. születésnapját. Az 
élményeket csak fokozta, hogy barátaitól 
3 napos wellness beutalót kapott az egri 
Szent István Hotelbe. 

Kívánom, hogy még nagyon sokáig jó 
egészségben, örömben és boldogságban 
teljenek Gabi bácsi napjai, akiről joggal 
mondhatjuk, hogy igazi lokálpatriótaként 
élte és éli napjait.  Köszönöm az interjút!

Molnár Jánosné, szerk. 

Az 1956-os Forradalom és Szabadság-
harc 61. évfordulója alkalmából városunk 
ünnepi műsorral tisztelgett ’56 hősei és ál-
dozatai előtt 2017. október 23-án, az Ady 
Endre Művelődési Központ és Könyvtár 
színháztermében. „Az 1956-os Forrada-
lom és Szabadságharc emléke arra 
inspirált, hogy megpróbáljak választ 
keresni arra a kérdésre: Valóban kis 
nép a magyar?” – Eme gondolattal 
vezette be ünnepi beszédét Kerényi 
György, a BSZC József Attila Gim-
náziuma, Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája tanára. „A magyar 
nép sosem kért a ráerőltetett, gya-
korlatilag életképtelen berendezke-
désből, amit kizárólag a félelem és 
az erőszak tartott fenn. A magyar 
nép ’56-ban elsősorban ezeknek az embe-
reknek a hatalma ellen kelt föl. Másodsor-
ban pedig a szovjet elnyomás ellen. Ha a 
magyar nép nagyságát akarjuk megítélni, 
semmiképp se hagyjuk figyelmen kívül, 
milyen bátrak voltak fiai és lányai. 1956 
bebizonyította ezt. Igazolta a kitartásukat, 

akaraterejüket és a jóhiszeműségüket is. 
Jóhiszemű volt, és ez nem butaságról, ha-
nem nagyságáról tesz tanúbizonyságot. A 
magyar nem kis nép. Nagyságát nem fel-
tétlenül számosságában kell keresnünk, 
sokkal inkább tetteiben és lelkületében. 
Bizonyítja ezt számtalan történelmi tett 
és személy. Bizonyítják ezt az 1956-os 
Forradalom és Szabadságharc napjai.” Az 
ünnepi beszédet követően a BSZC József 
Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája tanulói adtak színvona-
las ünnepi műsort, melynek keretében az 
intézmény tanárai és diákjai által készített 
„ Lettünk hősökké és áldozatokká” című, 
az ’56-os eseményeket felidéző kisfilmet is 
megtekinthették a jelenlévők. 

Az ünnepi megemlékezés zárásaként vá-
rosunk vezetői, intézményei, egyesületei, a 
pártok és civil szervezetek helyi képviselői 
koszorút helyeztek el a Római Katolikus 
templom kertjében álló ’56-os emlékműnél.

 Péterné Kiss Petronella

2017. október 5-én ünnepelte 
60. házassági évfordulóját 

Polonkai Gyuláné (szül.: Lengyel 
Klára) és férje Polonkai Gyula. 

E jeles nap alkalmából köszöntötte 
Őket a családja. 

Megemlékezés Házassági 
évforduló

Két szerető lélek,
hosszú évek óta

együtt megy az úton
egymás mellett szépen.

Szívetekbe béke,
lelketekbe nyugalom,

legyetek boldogok,
mint 60 éve ezen a napon!
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Üres az ágyad
Üres az ágyad, nem vagy sehol,
a csend ölel át, az nem válaszol.
Sírhant a takaród, sok-sok virág,
más lett körülöttem most a világ. 

Nem lelem helyem, jövök-megyek,
tudom, hogy itt vagy mégsem lellek.
Nem vagy sehol, nem vagy sehol, 
a csend és a bánat nem válaszol.

(Murvai Józsefné)

Krizantémcsokrok a sírokon, szelíden 
hunyorgó mécsesek pislákolnak a temetők-
ben, melyek alkonyatkor varázsosan nyu-
godttá, csendessé teszik a sírkerteket. No-
vember elején mindannyian gyászolunk, 
emlékezünk azokra, akik már nincsenek 
velünk. Halottaink emlékének elevenen 
tartása, szeretteink sírjának látogatása 
nem csupán évente egy naphoz kötődő 
esemény, mégis van az évnek egy kitün-

tetett napja, mely az emlékezés és kegyelet 
napja, amikor lelkünk gyászba öltözik, és 
meglátogatjuk a temetőben elhunyt szeret-
teinket. Mindenszentek és halottak napja 
a halottakra való emlékezés ünnepe és ez 
alkalomból arra kerestem választ, hogy 
pontosan mikortól is tartják számon. 

„A IV. században mindenszentek ünne-
pét még a pünkösd utáni első vasárnap ül-
ték meg (az ortodox keresztény egyház ma 
is ekkor tartja a mindenszentek napját.) Az 
ünnep a VIII. században tevődött át május 
13-ról november 1-jére, valószínűleg azért, 
hogy ezzel szenteljék meg a kelták régi 
népi újesztendejét. 835-ben Jámbor Lajos 
frank császár IV. Gergely engedélyével hi-
vatalosan elismerte az új ünnepet, így ettől 
kezdve a mindenszentek az egész katolikus 
kereszténység ünnepe lett, amely 2000-től 
ismét munkaszüneti nap Magyarországon. 
Általános szokás, hogy mindenszentek 
napján rendbe teszik és virággal díszítik 
a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a 
halottak üdvéért. A gyertya fénye az örök 
világosságot jelképezi, a katolikus egy-
ház szertartása szerint a „temetők nagy 
keresztjénél” ma is elimádkozzák a Min-
denszentek Litániáját, és megáldják az új 
síremlékeket. Magyarország egyes vidé-
kein harangoztattak a család halottaiért, 
máshol ételt ajándékoztak a szegényeknek. 
Sokan úgy tartották, hogy a halottak ezen 

az éjszakán kikelnek a sírból, így a csalá-
di lakomán nekik is terítettek, és minden 
helyiségben lámpát gyújtottak, hogy el-
igazodjanak a házban. A mindenszentek 
ünnepe az utána következő halottak napja 
miatt annak vigíliája lett. A mindenszente-
ket megelőző naphoz kapcsolódik az Egye-
sült Államokból indult, angolszász eredetű 
Halloween-ünnep is. Elnevezése, az angol 
„All Hallows Eve” magyarul azt jelenti: 
mindenszentek előestéje, ez a kóbor lelkek, 
a kelták halotti istenének éjszakája.

November 2. a halottak napja, jóval ké-
sőbbi eredetű, mint a mindenszentek ün-
nepe. A holtakért való imádkozás szokása 
998-ban kezdődött Franciaországban és a 
XIV. században vált általánossá.  E napon 
gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt 
szeretteink emlékére. Ehhez a szokáshoz 
kapcsolódó népi hiedelem szerint ennek az 
a célja, hogy a világosban a „véletlenül ki-
szabadult lelkecskék” újra visszataláljanak 
a maguk sírjába, ne kísértsenek, ne nyug-
talanítsák az élőket. Azért kell megszépíte-
ni ilyenkor a sírokat, hogy a halottak szíve-
sen maradjanak lakhelyükben. Aki ezeken 
a napokon nem tud kimenni a temetőbe, 
az otthon gyújt gyertyát.”

Forrás: archiv.evangelikus.hu

Molnár Jánosné, szerk. 

Ezernyi mécses ragyogta be a polgári temetőt 
– Halottainkra emlékeztünk

Színpadi produkciókban gazdag évet 
tudhat maga mögött az Ady Endre Mű-
velődi Központ és Könyvtár. Bebizonyo-
sodni látszik, hogy a széles körben megfo-
galmazódott igénynek van létjogosultsága 
és városunk lakossága szívesen látogatja 
a helyben szervezett színházi előadáso-
kat. Örvendetes ez abból a szempontból 
is, hogy a külsőségeiben megújult, szép 
színházterem valóban be tudja tölteni azt 
a funkcióját, amire hivatott. 

Óriási siker volt az október 19-én be-
mutatásra került Cigánybáró című két fel-
vonásos operett. A vendégszereplő Dáma 
Díva Színház produkciójának minden 
percét imádta a közönség. A teltházas 
nézőtéren a darab végén óriási álló taps 
búcsúztatta a művészeket, megköszönve 
a magas színvonalú színpadi élményt.

A Szociális Szolgáltató Központ Nappa-
li Ellátása 2017. október 11-én ünnepelte az 
Idősek Napját. Igyekeztünk e jeles napot 
emlékezetessé tenni klubtagjaink számára. 
A köszöntést követően csoportunk néhány 
tagja nótacsokorral szórakoztatta a megje-
lenteket, mely műsorszámmal korábban már 
Tiszaújvárosban az „Őszi Kulturális Kaval-
kád” keretében megrendezett ünnepségen is 
nagy sikert arattak. A jó időnek köszönhe-
tően üstben főtt 
toros káposztát 
szolgálhattunk fel 
az ünnepélyesen 
megterített ebéd-
lőben. Az ebéd 
e l f o g y a s z t á s a 
után zenés- tán-
cos mulattsággal 
folytatódott a dél-
után.

Tóth Árpádné, 
intézményvezető

A lelkes taps végigkísérte a színház 
tánckarában szereplő, szülővárosában 
hivatásos táncművészként először be-
mutatkozó Horváth Renátót. Azt a fia-
talembert, aki itt, a szemünk előtt nőtt 
egyre „nagyobbá” és akinek tehetségét 
már korábban is számos alkalommal 
megcsodálhattuk egy-egy rendezvény 
alkalmával. Reméljük, hogy a jövőben 
sok ilyen és ehhez hasonló produkció-
ban üdvözölhetjük még. 

Bízunk benne, hogy a 2018-as évben is 
legalább ilyen nagy kedvet éreznek majd 
a polgáriak a színházi előadások láto-
gatásához, így továbbra is lehetőségünk 
lesz arra, hogy gazdag kulturális prog-
ramkínálattal várjuk a kikapcsolódni 
vágyókat.

Péterné Kiss Petronella

Cigánybáró, avagy hazai vizeken 
a tehetség

Idősek Napja
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Október utolsó hetében a gyerekekkel és szüleik bevonásával fel-
dolgoztuk a tök témakört. A helyi piacon ismerkedtünk a különböző 
tök fajtákkal, illetve csoportunkban is sikerült szép számmal ösz-
szegyűjtenünk párat.  Sütöttünk, faragtunk, tökmagot számoltunk, 
tökgurító- és hordó versenyt rendeztünk. A hét zárásaként maskarás 
halloween-i mulatságot szerveztünk a gyerekek nagy örömére. Reg-
gel sorba érkeztek a boszorkányok, macskák, varázslók, pók- és tök 
kisasszonyok a csoportszobába. A napot versenyjátékokkal, ügyességi 
feladatokkal színesítettük. Minden bátor jelmezes, aki kiállta a pró-
bákat meglepetést kapott. Köszönjük a támogatást a szülőknek! Izgal-
mas és tartalmas hetünk volt.

Őzse Anita, óvodapedagógus

Új Játékkal bővült Óvodánk udvara – a láncos lépegetővel.

Az új játék nemcsak az udvarunkat teszi esztétikailag látványos-
sá, hanem jól fejleszti a gyermekek egyensúlyérzékét, mozgásko-
ordinációját. Hozzá járul mozgásigényük kielégítéséhez. A lépe-
getőt a szülők és a város lakosainak összefogásával összegyűjtött 
kupakok árából tudtuk megvásárolni. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni mindenkinek,  aki segített. A gyűjtést továbbra is foly-
tatjuk, a jövőben is szívesen várjuk a kupakokat  a gyűjtőpontokon 
elhelyezett dobozokba.  

A Móra úti óvodások nevében: Dr. Baranya Györgyné, 
a telephely kijelölt képviselője

2017. szeptem-
ber 29-én az or-
szágos szervezésű 
Magyar Diáksport 
Napja keretén be-
lül a mozgásé volt 
a főszerep: tanuló-
ink közös tornára 
gyűltek össze az 
iskola udvarán.

Szeptember 30-án, Be-
nedek Elek születésnap-
ján ünnepeljük a Magyar 
Mese Napját. Óriási me-
sekincset hagyott ránk a 
múlt. Benedek Elek jókora 
csokrot gyűjtött össze eb-
ből a sok színben pompá-
zó világból. Ezen a napon 
kisdiákjaink rajzokat ké-
szítettek és meseolvasásra 
gyűltek össze a közösségi teremben.

„ A mese tulajdonképpen a gyermek szemével nézett világ.”
Csibeavatót tartottunk október 5-én ötödikeseinknek a diákönkor-

mányzat szervezésében.
Október 6-án megemlékeztünk az aradi vértanúkról, 23-án pedig 

az 1956-os forradalomról. A műsorban felső tagozatos diákok szere-
peltek Petrikné Sereg Ildikó, Krusóczkiné Barna Mária, és Molnárné 
Kovács Judit tanárnők tanították be őket.

Részt vettünk a városi mesemondó versenyen 8-án, ahol minden 
évfolyamunkról szerepeltek diákjaink.

A Katasztrófavédelem Világnapjára rajzversennyel készültünk.
A hónap legnagyobb sikere pedig iskolánk számára az október 

16-án Nyíregyházán megrendezett „Te Aranyokaranya” elnevezésű 
szavalóverseny területi fordulója. A versenyt az Országos Széchenyi 
Könyvtár hirdette meg az Arany János emlékév kapcsán, hiszen a 
költő 200 éve született. Asztalos Barbara 6.a osztályos tanulónk II. 
helyezést ért el ezen a megmérettetésen, és bejutott az országos döntő-
be. Felkészítője: Császárné Kovács Katalin. Gratulálunk, és sok sikert 
kívánunk a döntőhöz!

Petrikné Sereg Ildikó

Ovi Hírek
„Tök jó” hét az óvodában Új játék a Móra úti 

Óvodában

A Népművészet Ifjú Mestere díjjal kitüntetett Csűrdön-
gölő Népzenei Együttes Adventi időszakban megrendezés-
re kerülő kulturális rendezvénye.

„Az Istennek szent angyala” című műsorban a Kárpát-
medencei magyarság adventhez és karácsonyhoz fűződő 
hagyományaiból, énekeiből, ünnepi megemlékezéseiből 
nyújtanak ízelítőt. Műsoruk, a népi emlékezet által megőr-
zött és az egyházi liturgikus gyakorlatban fellelhető kará-
csonyi énekek és hangszeres szokások bemutatásáról szól. 
Zenéjük, mely magába foglalja a népköltészet és a tradici-
onális magyar muzsika harmónia és ritmus világát, kitűnő 
kikapcsolódást kínál minden korosztály számára.

A zenekarban énekel a „Társulat” c. televíziós vetélkedő-
ben, az István a király c. rockopera Réka szerepét megnyerő 
Herczeg Flóra.

Bíró István, igazgató

Adventi programajánló

„CSODAVÁRÁS A CSŰRDÖNGÖLŐVEL”

Suli Hírek
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A népmese napja alkalmából és az orszá-
gos könyvtári napokhoz csatlakozva, októ-
ber első vasárnapján mesemondó versenyt 
rendezett könyvtárunk. Az elmúlt eszten-
dőben hagyományteremtő szándékkal út-
jára indított „Száll a mese szájrul szájra” 
verseny célja a népmesék fennmaradásának 
és továbbörökítésének szentesítése. 

Ez évben is szép számmal érkeztek vá-
rosunk 6 – 14 éves korú gyermekei a me-
sés megmérettetésre. A rendezvényt Olajos 
Istvánné, a Polgár Városért Alapítvány  
Kuratóriumának elnöke nyitotta meg ün-
nepi gondolataival. Személyes élményein 
keresztül közvetítette a meséken túl, az 
irodalom szeretetéhez vezető utat, kiemel-
ve az olvasás fontosságát. A verseny két 
korcsoportban, két helyszínen zajlott, ahol 
a mesemondók előadták a zsűri tagjainak 
és a hallgatóságnak, szabadon választott 
meséiket. Az eredményhirdetést mindenki 
izgatottan várta. A zsűri elnökök értékelése 
alapján a versenyzők kiválóan felkészültek 
voltak, az előadások tekintetében a kifejező 
előadásmód mellett külön kiemelték a szép 
kiejtést. 

Az idei év okleveles mesemondói - 6 – 10 
éves korosztály: I. helyezett Török Márton 
4. c; II. helyezett Jamriska Hanna 2. a; III. 
helyezett Magera Laura 4. c;  

Különdíj Bodonovics Réka 6 éves - 11 
– 14 éves korosztály: I. helyezett Galuska 
Fruzsina  5.b;

II. helyezett Papp Bettina 5. b; III. he-
lyezett Siroki Viktória 6. c; Különdíj Pákh 
Lívia  6. a.

A mesés délelőtt Marci és Fruzsina, a 
két kategória győztesének tréfás meséivel 
zárult. Előadásuk mosolyt csalt minden je-
lenlévő arcára.

     
     

Ferenczné Fajta Mária

Az Országos Polgárőr Szövetség rend-
hagyó módon az 1956. évi forradalom és 
szabadságharc évfordulójára emlékezve 
minden évben díszünnepséget rendez, me-
lyen az általa alapított kitüntető díjak és elis-
merések kerülnek átadásra, elismerve ezzel 
a polgárőségben végzett tevékenységet. Az 
idén október 19-én megtartott ünnepség 
helyszíne a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet színházterme volt, ahol a közel 100 
díjazott között  jelen volt a Polgári Polgár-
őr Egyesület tagjaként Struba Levente is. 
Levente, pedagógus polgárőrként segíti az 
egyesület munkáját, többek között aktívan 
részt vett az ifjú polgárőrök toborzásában, 
a közrend-közbiztonsággal kapcsolatos, a 
drogprevenciós és egyéb témában tartott 
előadások lebonyolításában. A polgárőrség-
ben végzett több éves tevékenységét ismerte 
el az Országos Polgárőr Szövetség az „Év 
Polgárőr Pedagógusa” kitüntetés odaítélésé-
vel, melyet e ünnepi rendezvényen dr. Túrós 
András a szervezet elnöke adott át.

Ezúton is gratulálunk a kitüntető díjhoz!
Molnár Jánosné, szerk. 

Házasságot kötöttek:
• Antal Mónika – Nagy István

• Sebők Alexandra Zsuzsanna – 
Rézműves Róbert

• Mága Heléna – Rézműves Dániel

Akiket újszülöttként 
köszöntünk:
• Polonkai Ádám 

• Lády Noel Krisztián
• Rontó Rubina Letícia

• Torjai Béla
• Tóth Dávid

• Csohány Viktória
• Farkas Márió Rikárdó

• Molnár Ada
• Mészáros Aida Réka

• Rontó Mátyás
• Bereczki Luca
• Lukács Gréta

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk:
• Tóth Istvánné 

szül.: Pöstényi Ágnes élt: 80 évet
• Váradi Jánosné 

szül.: Asztalos Julianna élt: 83 évet
• Mészáros Csaba élt: 27 évet

• Kovács Miklósné 
szül.: Krisztin Mária élt: 95 évet

• Török Károly élt: 83 évet
• Herperger Jánosné 

szül.: Lengyel Mária Katalin élt: 77 évet
• Révész Józsefné 

szül.: Tóth Ilona élt: 89 évet
• Pallagi Gáborné 

szül.: Kocsis Margit élt: 96 évet
• Siroki Endréné 

szül.: Szitai Mária élt:   73  évet
• Tanyi Jánosné 

szül.: Váci Mária élt:   80  évet
• Éliás Gyula István élt:   68  évet

• Toldi Csaba élt:   14  évet

Anyakönyvi Hírek Az „Év Polgárőr 
Pedagógusa” 

kitüntetés 

Mesés délelőtt a Könyves 
Vasárnapon

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
anyukánk, Tóth Istvánné temetésén 

megjelentek, ravatalára virágot helyeztek, 
részvétet nyilvánítottak, együttérzésüket 

fejezték ki. 

Köszönetnyilvánítás

Gyermekei: István, József és Erika
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Kicsit ködös, őszi napon kirándulni indult Rakamazra a pol-
gári római katolikus hittanos csapat. A kirándulás jutalom volt 
számunkra, ugyanis ebben a tanévben, egyházközségünkben 
egy újdonság került bevezetésre. Minden hittanos kapott egy 
szép hittanos naplót, amibe pontokat gyűjthetünk pl. szent-

misén való részvételért, műsorokban való szereplésért, verse-
nyeken szerzett eredményekért, egyéb tevékenységekért, s ezek 
után kapott pontjainkért különböző jutalmakat kaphatunk. Így 
mehettünk el október 21-én Rakamazra. Nagyon vártuk már 
a hittanos társaimmal, s nem hiába! A kirándulásunk első ál-
lomásaként egy szép templomba látogattunk el, ahol közösen 
részt vettünk a szentmisén. Ezután átmentünk a plébániára, 
ami, mint kiderült egy mesesziget volt. Az udvar egy játszótér 
volt, ahol hintáztunk, futkároztunk, játszottunk, sőt László 
atyával együtt fociztunk! A kinti móka után elfogyasztottuk 
ebédünket, ezután pedig ismét játékra került sor, csak már 
bent. Társasoztunk, pingpongoztunk, csocsóztunk és sokat be-
szélgettünk. Délután kicsit szomorúan, amiért hamar vége lett 
a napnak, de élményekkel gazdagodva indultunk haza. Köszö-
nöm ezt a szép napot László atyának és a hitoktatóinknak, Viki 
néninek és Marika néninek, a hittanosok nevében is! 

Papp Bettina, tanuló

FELHÍVÁS

Civil kezdeményezés alapján megkezdtük Polgár város 
sporttörténetének feldolgozását, melyhez adatgyűjtésre 
hívjuk fel a figyelmet. 
Kérjük a lakosságot, akiknek birtokában vannak olyan 
kortörténeti dokumentumok, fotók, amelyek bármelyik 
sportággal (asztalitenisz, atlétika, kajak-kenu, karate, 
kézilabda, labdarúgás, sakk, spartakiádok, diákolimpiák 
stb.) kapcsolatosak egy másolat elkészítéséig bocsássák 
rendelkezésünkre.  
- A kajak-kenu sportág történéseit  Sóvágó Mihály 
 06-30/533-9261,
- a karate sportágat Tóth István 06-30/655-2482,
- a kézilabda sportág női és férfi szakágát Balázs Kál-

mán 06-20/589-8738, Szarka József 06-30/382-3049, és 
Zlehovszky István 06-30/983-7198, 

- a labdarúgás sportágat Polonkai Gábor 06-20/424-
3712, Makó László 06-20/498-8887 és Nyikon Dezső 
06-30/925-7463 fogják össze.

- A tervezett kiadvány szerkesztésére Nábrádi Benede-
ket – 06-30/571-3567 - kérjük fel.

- A sporttörténeti kiadvány gazdája, kiadója Polgár 
Városért Alapítvány. A kuratórium elnöke: Olajos 
Istvánné 06-30/587-2583.

Kérjük, hogy a birtokában lévő dokumentumokkal segítse 
munkánkat.

Molnár János, alpolgármester

Makrányi András 2017. 
október 24-én töltötte be 
90. életévét. E jeles nap 

alkalmából lánya és veje 
társaságában köszöntötte 
Molnár János alpolgár-
mester és tolmácsolta az 
önkormányzat jókíván-
ságait. További jó erőt, 

egészséget és még nagyon 
sok, családja körében 

eltöltött éveket kívánunk!

Álláslehetőség
A Berger Házak egy megújult szereplő az építőipari piacon, melynek 
alapítója a több tízéves múlttal rendelkező Beregszászi Gerendaházak 
vállalat. Új vállalkozásunkat azzal a céllal hoztuk létre, hogy a hazai 

piacon még egyedülálló, Nyugat-Európában azonban már régóta alkal-
mazott automatizált technológiával magas minőségű kezeltfa elemekből 
és környezetbarát anyagokból időtálló családi házakat és középületeket 

építsünk.
Jelenleg a nagypaneles készház technológia legjelentősebb hazai, 5000 

nm alapterületű üzemének átadása előtt állunk a Polgári Ipari Parkban, 
és a termelés beindításához keresünk a gyártás előkészítés és termelés 

több területére képzett szakembereket.
Gerenda és Készházak termelési csapatába keresünk (Polgári telephely):

• Gyártósori összeszerelőt • Karbantartót
A részletekkel kapcsolatban érdeklődni lehet a 

+36 30 668 9047 telefonszámon

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

• Kivitelezési projektvezetőt • Kivitelezési csoportvezetőt • Ácsot
• Festőt és Gipszkartonozót • Asztalost • Villanyszerelőt 

• Kőművest • Épületgépészt • Bádogost • Hideg és Meleg Burkolót
• Építőipari tapasztalattal rendelkező segédmunkást

• Építőipari tapasztalattal NEM rendelkező segédmunkást
A részletekkel kapcsolatban érdeklődni lehet a 

+36 30 943 8319 telefonszámon
A további részletekről az alábbi lehetőségek bármelyikén több 

információt kaphat, illetve leadhatja jelentkezését:
Web : http://gerendahaz.hu

Email: allas@bergerhazak.hu,  
Postai úton: Beregszászi Trade Kft., 4244 Újfehértó, Ady Endre u. 34.

Jutalom hittanos 
kirándulás

Szépkorú köszöntése 

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, Kacsándi Bence · 52/573-510 ·  

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

Meg nem rendelt fotókat, kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! Az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Az újság fejléce, 
grafikai megjelenése a szerkesztőség szellemi terméke, tulajdona, mindennemű felhasználása csak a szerkesztőség előzetes írásos hozzájárulása esetén lehetséges!

Kék Hírek

Köszöntöm Polgár Város Lakóit! 
Engedjék meg, hogy a teljesség igénye 

nélkül tájékoztassam Önöket a hatósá-
gunknál az elmúlt időszakban indult eljá-
rásokról.

Garázdaság és könnyű testi sértés vétsé-
gének megalapozott gyanúja miatt indult 
büntető eljárás két idős férfi ellen, akik 
2017. október 03-án 12 óra 45 perckor a 
Polgár Rákóczi úton előzetes szóváltás kö-
vetkeztében összeverekedtek, az egyikük a 
másikat az árokba lökte, aki  könnyű sérü-
lést szenvedett. 

Jogtalan elsajátítás vétség miatt indult a 
Polgári Rendőrőrsön nyomozás ismeretlen 
tettes ellen, akihez a feljelentés adatai alap-
ján 2017. október 1-jén három az USA-ból 
küldött csomagot a futárszolgálat tévedés-
ből kézbesített. A csomagokat az átvevő sa-
játjaként kezelt, azt részben értékesítette. A 

nyomozás során az ismeretlen elkövetőt a 
rendőrök azonosították. A bűncselekmény 
elkövetését elismerte, cselekményével kb. 
300.000 Ft kárt okozott.

Pénzhamisítás bűntettének megala-
pozott gyanúja miatt indult nyomozás a 
rendőrségen ismeretlen tettesek ellen, akik 
a rendelkezésre álló adatok alapján 2017. 
október 13-án egy polgári vendéglátóhe-
lyen összesen 100.000 Ft értékben 7 darab 
hamis bankjegyet hoztak forgalomba. A 
gyanúsítottak a hamis bankjegyekkel vá-
sároltak a sörözőben és a visszajáró pénzt, 
mint hasznot megtartották. A nyomozás 
során megállapítást nyert, hogy a bűncse-
lekmény elkövetésével négy tiszalöki sze-
mély gyanúsítható, akik elfogásukat köve-
tően részben beismerő vallomást tettek.

Garázdaság vétség és súlyos testi sértés 
bűntett kísérlet elkövetésének megalapo-

zott gyanúja miatt indult nyomozás egy 
polgári fiatal férfi ellen, aki 2017. október 
15-én 16 órakor korábbi nézeteltérésük 
miatt a hazafelé sétáló ismerősét a Polgár, 
Táncsics út végén egy alkalommal ököllel 
arcon ütötte. Az elkövetőt polgári járőrök 
a helyszínen elfogták, ellene szakértő be-
vonása mellett folyik a büntető eljárás.

A Polgári Rendőrőrs felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy amennyiben jogsértést 
észlelnek, vagy jut a tudomásukra, érte-
sítsék a rendőrséget a 107-es, vagy 112-es 
központi segélyhívó számok egyikén, il-
letve tegyenek bejelentést az ingyenesen 
hívható 06-80/555-111-es „Telefontanú” 
zöld számán (hétfőtől-csütörtökig: 8 órá-
tól 16 óráig, pénteken: 8 órától 13 óráig).

Monoki Viktor r. alezredes,  
őrsparancsnok

Elméleti és gyakorlati képzésen vettek 
részt a polgári védelmi szervezet Műszaki 
egységébe beosztottak 2017. október 19-
én. A katasztrófavédelmi felkészítés célja 
a természeti, civilizációs és egyéb eredetű 
katasztrófák, veszélyhelyzetek megelőzése, 
az elhárítás és helyreállítás során jelentke-
ző polgári védelmi feladatok végrehajtá-
sára való felkészülés. Mivel településünk 
- döntően az ár- és belvíz veszélyeztetett-

ség miatt - polgári védelmi 
besorolás szerint II. besoro-
lásba tartozik, így a felkészítés 
további célja az volt, hogy a 
szervezetet alkalmassá tegye 
egy esetlegesen bekövetke-
zendő ár- és belvízi elöntés 
elleni sikeres védekezésre. Az 
elméleti ismereteket a Haj-
dúnánási Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség polgári védelmi 
felügyelője Pálné Kovács Ka-
talin tű. alezredes nyújtotta. 
Az egészségügyi felkészítés 

keretében Tar Antal mutatta be és ismer-
tette meg a jelenlévőkkel az újraélesztés 
helyes technikáját. Az elméleti oktatást 
követően a TIVIZIG képviseletében Szeles 
András segített a zsákok homokkal való 
szakszerű és védekezés szempontjából ha-
tékony megtöltésének elsajátításában, me-
lyet minden résztvevő gyakorolhatott. 

Molnár Jánosné, szerk. 

Katasztrófavédelmi gyakorlat FELHÍVÁS!

Ezúton szeretnénk mindenkit 
értesíteni, hogy 

2017. november 6-14. között
 folytatódik 

a 45 - 65 éves 
polgári hölgyek 

EMLŐSZŰRŐ VIZSGÁLATA 
Debrecenben. 

A vizsgálat TÉRÍTÉSMENTES,
 minden érintett hölgy névre szóló meg-
hívót kap pontos időpont megjelöléssel.
Kérjük, figyelje a meghívólevél további 

információit!

Amennyiben Ön nem kapna meghívót, 
vagy kérdése van, érdeklődjön házior-

vosánál. 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Hajdúböszörményi Járási Hivatala

 Népegészségügyi Osztálya
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fizetett hirdetés


