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A Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola felső tagozatos diákjai ünnepi műsorral 
emlékeztek meg a magyar kultúra napjáról

Téli örömök az óvodában

Ökumenikus imahét

A tartalomból:

• Megkezdte éves üléssorozatát a 

képviselő-testület

• Múltidéző

• Mindenben szeretet!

• Református hírmondó

• Teremtornákon szerepelt a PIAC!

„Kápolna és Golgota hegy” Zene és bor találkozása

Kányádi Sándor: Előhang
vannak vidékek gyönyörű
tájak ahol a keserű
számban édessé ízesül
vannak vidékek legbelül
szavak sarjadnak rétjein
gyopárként sziklás bércein
szavak kapaszkodnak szavak
véremmel rokon a patak
szívemben csörgedez csobog
télen hogy védjem befagyok
páncélom alatt cincogat
jeget-pengető hangokat
tavaszok nyarak őszeim
maradékaim s őseim
vannak vidékek viselem
akár a bőrt a testemen
meggyötörten is gyönyörű
tájak ahol a keserű
számban édessé ízesül
vannak vidékek legbelül
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Január 27-én megkezdte éves üléssorozatát a képviselő-tes-
tület. Az elfogadott munkaterv alapján 2022-ben is többsé-
gében a hónap utolsó csütörtökén üléseznek (kivétel ez alól 

a március 24-ei, a szeptember 8-ai és a december 15-ei ülésnap) 
a megszokott 14.00 órai kezdési időpontban, melyet akár élő 
adásban is figyelemmel kísérhetnek a város ügyei iránt érdek-
lődő lakosok. Tervezetten 11 ülés kerül megtartásra, augusztus 
hónapban szünetet tart a képviselő-testület. 

A polgármesteri jelentés keretében az alábbi aktuális informá-
ciókat adta közre a polgármester.

A „Polgár Városért” Alapítvány Kuratóriuma döntött a Polgári 
Hurka-Pite Fesztivál idei évben történő megrendezéséről, mely-
nek időpontját 2022. április 9-ben jelölte meg. 

2022. február 1-jétől megnyílik a lehetőség a Fonyódligeti 
Üdülőbe tervezett üdülési szándék és foglalási igények jelzésé-
re, mely szolgáltatást az idei évben is Egyek Szöghatár Kft. fog-
ja biztosítani. Az üdülési jogosultságok kiadása március 1-jétől 
kezdődően április 30-ig tart. Azonos időpontfoglalási igények 
esetén elsőbbséget élveznek az önkormányzat és intézményei-
nek munkavállalói, ezt követően a polgári lakosú közszolgálati 
dolgozók, majd a lakcímkártyával igazolt polgári lakosok, a tu-
lajdonos települések, végül más településről üdülési szándékot 
jelzők. (Bővebb információt tartalmaz az újságban megjelenő 
kiemelt hirdetés.)

Képviselői kérdésre megnyugtató információként hangzott el, 
hogy a víziközmű szolgáltatási feladatokat átvevő Nyírségvíz 
Zrt. 2022. február 1-jétől minden vízműtelepi és szennyvíztisztí-
tó telepi dolgozó részére munkaszerződést ajánlott. 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság döntött az óvodai be-
íratás és bölcsődei előjegyzés időpontjának meghatározásáról, 
illetve jóváhagyta a nyári takarítási szünet beosztást. Az időpon-
tokról az erre vonatkozóan közzétett hirdetés nyújt információt, 
illetve megtalálható a város weboldalán, a www.polgar.hu olda-
lon.

Döntött a képviselő-testület az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat benyúj-
tásáról, melyben belterületi utak felújítása valósulhat meg. Az 
önkormányzati belterületi utak állapotát és forgalmát figyelembe 
véve, a Széchenyi utca, illetve Taskó-Széchenyi utcák útkeresz-
teződésének felújítása indokolt. Az előzetesen felmért műszaki 
szükséglet alapján a beruházás összköltsége 34 411 826 Ft.

Önkormányzati ingatlanok bérbeadásáról, valamint értékesí-
téséről született döntés, melyről információt a keretes hirdetés 
tartalmaz, illetve az ajánlattételi felhívás teljes terjedelemben 
megtalálható a www.polgar.hu weboldalon.

Meghosszabbította a képviselő-testület az ebösszeírás idő-
pontját 2022. április 30-ig. A nyilvántartás teljeskörűségére töre-
kedve szükséges volt az összeírás időpontjának kitolása, mivel 
kevés számú eb került bejelentésre. A döntést indokolta továbbá 
az is, hogy az elmúlt évben begyűjtött 70 db kóbor eb közül csak 
néhány rendelkezett mikrochip azonosítással. A bevallások el-
lenőrzése 2022. július 1. és október 31. között fog megtörténni. 
A szabályszegések az állatvédelmi törvény alapján szankcioná-
lásra kerülnek, mely minimum 75.000 Ft pénzbírsággal súlyha-
tó. 

Jóváhagyta a képviselő-testület a Csemete Szolgáltató Start 
Szociális Szövetkezet Közgyűlésének határozatát, mely a szö-
vetkezet jogutód nélküli megszűntetésére vonatkozott.

Ennek okán szükségessé vált a szociális igazgatásról és ellátá-
sokról szóló önkormányzati rendelet módosítása, melyből kivé-
telre került a szövetkezet által eddig ellátott lakókörnyezet ren-
dezettségének biztosítása jogcímen nyújtott támogatás, valamint 
a támogatással végzendő tevékenységi körök listája. 

Fontos változás továbbá a lakosság érdekében hozott azon 
döntés, hogy a szociális étkezők támogatásának jogosultsági fel-
tételei kedvezően változtak. 2022. február 1. napjától 100.-FT/
adag támogatásban részesül az a személy, akiknek a családjában 
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyug-
díjminimum 400 %-át, azaz 114.000.-Ft-ot. 

Molnár Jánosné 

Polgár Város Önkormányzatának Lapja
Megjelenik havonta 3100 pld-ban, minden hónap 10. napján
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Önkormányzati tulajdonú 
ingatlanrész bérbeadására

A bérelhető ingatlanrész adatai:
4090 Polgár, Barankovics tér 7. sz. (626. hrsz-ú, földszinti 
148 m2 alapterületű)

A bérleti idő: 
2022.03.01.-től kezdődik, időtartama 3 + 2 év.
Ajánlattétel beérkezésének határideje: 
2022. február 15. 12 óra 
Az ajánlat benyújtásának helye: Polgári Polgármesteri 
Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5.sz. 
Havi bérleti díj: Minimum nettó 120.000 Ft/hó + Áfa. A 
bérleti díj összege évente a KSH által közzétett infláció 
mértékének alapul vételével változik. Az ingatlanrész bér-
beadási ára nem tartalmazza az épület rezsiköltségét.  
Kaució összege: Az ajánlattevő által megajánlott bérleti 
díj 3 havi nettó összege.
Az ajánlatok elbírálásának határideje: 
2022. február 24.
Az ajánlattételi felhívásra vonatkozóan egyéb infor-
máció kérhető: a Polgári Polgármesteri Hivatalnál, az 
52/573-511 telefonszámon, illetve a felhívás teljes terje-
delmében megtalálható a www.polgar.hu weboldalon. 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

A megvásárolható ingatlan adatai:
4090 Polgár, Hajdú utca 38. szám (hrsz 0701/6).
Az ingatlanon 2 gazdasági épület található, melyek sertés 
tenyésztésére és hízlalására alkalmasak. Az ingatlanban 
vállalkozási tevékenység végezhető. Az ajánlattétel be-
nyújtásakor kérjük a tervezett tevékenység megjelölését.

Ajánlattétel beérkezésének határideje: 
2022. március 16. 12 óra 
Ingatlan nyilvántartás szerinti értéke:  
Az ingatlan nyilvántartás szerinti nettó értéke (érték-
csökkenéssel korrigálva) 24.454.162,-Ft, melyből telek 
nettó értéke 3.120.000,- Ft, a felépítmény nettó érté-
ke 21.023.374,- Ft, nagy értékű eszközök nettó értéke 
310.788,- Ft. 
Az ajánlatok elbírálásának határideje: 
2022. március 24.
Az ajánlattételi felhívásra vonatkozóan egyéb infor-
máció kérhető: a Polgári Polgármesteri Hivatalnál, az 
52/573-511 telefonszámon, illetve a felhívás teljes terje-
delmében megtalálható a www.polgar.hu weboldalon. 
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Mezei őrszolgálat elérhetősége

Tel.: 06 30/697-4188

Iroda: Városháza GSzH felőli emeleti rész
Tel.: 52/573-519

E-mail cím: mezoor@polgar.hu

„Polgár Városért Alapítvány” nevében  
köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik személyi jövedelemadójuk 1%-val 
hozzájárultak  Alapítványunk működéséhez. 

Továbbra   is  szívesen fogadjuk felajánlásukat, hogy 
Polgár Város közéleti tevékenységében, 

szociális, kulturális életében, kulturális örökségünk meg-
óvásában, tehetséges fiatalok, 

közösségek támogatásában  
aktívan részt tudjunk venni. 

Számlaszámunk, melyre adója 1 %-át utalhatja:
OTP Bank Nyrt. 11738156-20002664

A támogatást köszönjük!
„Polgár Városért Alapítvány” 

Icsu Ferencné
 elnök

Adó 1%

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására

A bérelhető ingatlan adatai:
4090 Polgár, Hajdú utca 38. szám (hrsz 0701/6).
Az ingatlanon 2 gazdasági épület található, melyek sertés 
tenyésztésére és hízlalására alkalmasak. Az ingatlanban 
vállalkozási tevékenység végezhető. Az ajánlattétel be-
nyújtásakor kérjük a tervezett tevékenység megjelölését.

A bérleti idő: 
2022.04.01.-től kezdődik, időtartama 3+2 év.
Ajánlattétel beérkezésének határideje: 
2022. március 16. 12 óra 
Havi minimum bérleti díj: nettó 100.000 Ft+áfa/hó. A 
bérleti díj összege évente a KSH által közzétett infláció 
mértékének alapul vételével változik. Az ingatlanrész bér-
beadási ára nem tartalmazza az épület rezsiköltségét.  
Az ajánlattételi felhívásra vonatkozóan egyéb infor-
máció kérhető: a Polgári Polgármesteri Hivatalnál, az 
52/573-511 telefonszámon, illetve a felhívás teljes terje-
delmében megtalálható a www.polgar.hu weboldalon. 
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Kultúrpercek

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 
22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága sze-
rint – Kölcsey Ferenc 1823-ban, a nemzeti újjászületés 

hajnalán ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag 
részeként és jelölte meg dátummal Szatmárcsekén a Himnusz 
kéziratát. A vers eredeti címe: „Hymnus, a magyar nép zivataros 
századaiból”. A napról való megemlékezés ötletét Fasang Árpád 
zongoraművész vetette fel 1985-ben. Szavai szerint „ez a nap 
annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből 
meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet 
sokat adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást 
ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok 
megoldásában is”.

A magyar kultúra gyökereit a népművészet talaján fellelhe-
tő értékekre vezethetjük vissza. Legősibbek a magyar népzene, 
népmese, néptánc és népköltészeti emlékeink. A magyar zene-
művészet legrégebbi emlékei a régi típusú magyar népdalok és 
gyermekdalok. A magyar szépirodalom alapjai a népmesék és 
más népköltészeti műfajok. A szűkebb értelemben vett magyar 
irodalomtörténet legelső emlékei a Halotti beszéd és könyörgés 
és a magyar verstörténet kezdete az Ómagyar Mária-siralom.

Hosszasan lehetne sorolni a magyar zeneirodalom, a költészet, 
képzőművészet, fotó- és filmművészet, evolúciós fejlődésének 
korszakait, meghatározó egyéniségeit, a kultúra alakítóit, vala-
mint megjelenési formáit és közönségre gyakorolt hatásait. Min-
den kornak jól körülhatárolhatóan megvan a saját kultúrája és 
a társadalom különböző rétegeinek viselkedésében tükröződik 
a kultúrához való viszonya. A reformkor idején a nemzeti ér-
zelmek, a hazafiság gondolata, a nemzet feltámadása ihlette a 
művészeket és határozta meg a kultúra fogyasztóinak ízlését. A 
nemzeti szocializmus idején elsősorban a szovjet nemzet ideo-
lógiájához illeszkedő művek határozták meg a kulturális életet. 
A rendszerváltozás új lehetőségeket nyitott meg nemcsak a po-
litika és az emberek életében, hanem a kultúra területén is. A 
kultúra képviselői kiszabadultak létező, vagy látens fogságuk-
ból és elkezdtek szabadon alkotni. Az emberek felismerték az 
új hangokat, az új képeket, az új mozdulatokat, az új gondola-
tokat és elindult egy kulturális rendszerváltozás is. Csodálatos 
művészeink vannak, akik fantasztikus sikereket aratnak a világ 
színpadjain, nemzetközi elismeréseket vívnak ki a különböző 
versenyeken és meghatározó, emblematikus művészekké váltak 
az elmúlt néhány évtizedben. 

Ma egy olyan világban élünk, ahol tulajdonképpen minden el-
érhető, minden megvehető, de a kézzel fogható fejlődés ellenére, 
a kulturált viselkedés nyomai nehezen fellelhetőek az emberek 
megnyilvánulásaiban. Az elmúlt évtizedek nagy szabadságában 
az identitásában kevésbé erős, érzelmileg és szellemileg befo-
lyásolható emberek egyre jobban kezdik elveszíteni a talajt a 
lábuk alól. Valami kicsúszott a kezünk közül a nagy rohanás-
ban. „A kultúra nem azt jelenti, hogy fogkeféd van és meg tudod 
indítani a gramofont. A kulturált ember látni és érezni tudja a 
szépet és a jót.” Írja Wass Albert. Nem elég nézni, látni kell! A 
technológiai fejlődés nem hozza automatikusan a szellemi és ér-
zelmi fejlődést. Kodály szerint: „A kultúra annyi, mint tanulás; 
megszerezni, színvonalon tartani nehéz, elveszíteni könnyű.” 

A tudásért meg kell küzdeni nap, mint nap, az alkotás képessé-
ge kitartó munkával fejleszthető, ahogyan a másik emberre való 
odafigyelés képessége is. Fontos lenne az értékek felismerése, 
a jó dolgok továbbadása és az emberek anyagi és erkölcsi meg-
becsülése. Elemi érdeke kell, hogy legyen a társadalomnak, a 
másik ember munkájának, alkotásának elfogadása és elismeré-
se. Nem vagyunk egyformák, más az ízlésünk, különbözhet a 
világnézetünk, de az alapvető emberi magatartás tekintetében 
és az értékek felismerésében és megőrzésében azonosan kellene 
gondolkoznunk. 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük állami elren-
delésre, de a „magyar kultúra” mindig is itt volt közöttünk. Mi 
vagyunk a magyar kultúra. Mi tanuljuk, hordozzuk, visszük és 
adjuk tovább. Az utókor majd eldönti, hogy az elődökhöz képest 
jól végeztük-e a dolgunkat. Nekünk kulturális szakembereknek 
különösen nehéz dolgunk van a mai értékválságos, világjárvány-
nyal és érdektelenséggel sújtott világban. Nagyon sok csillag-
nak kell együtt állnia ahhoz, hogy egy kulturális programra azt 
mondhassuk, hogy igen, jó volt az előadó, az üzenet elért a kö-
zönséghez, jó volt telt házas programot szervezni. Mindenki vitt 
haza valami szépet és jót az előadás után. Hagyott benne annyit, 
hogy kérdéseket tegyen fel magának, hogy tovább gondolja az 
eseményeket, hogy összerendezze a gondolatait, párhuzamos 
értékeket keressen a saját életében. Sok-sok ilyen programot 
szerveztünk és bonyolítottunk le mi is az Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtárban az elmúlt években. Akik közönségként 
részt vettek a színházi előadásokon, vagy koncerteken, ismeret-
terjesztő előadásokon, kiállítások megnyitóin, mindannyian elé-
gedetten, jó érzésekkel, olykor katartikus élménnyel tértek haza. 
Az elmúlt két évben azonban mindig hozzá kellett tennünk, hogy 
kár, hogy csak ennyien voltak jelen. De hát hol van a polgári kö-
zönség? Covidos? Betegségből felgyógyulóban van? Gyászol? 
Nem ér rá? Nem hallott a rendezvényről? Érdektelen? Nem ér-
dekli a kultúra? A zene? A színház? Sok kérdést tehetnénk fel 
ebben az ügyben, de a választ a következő programon adja meg 
a közönség. Az Intézmény dolgozóinak nevében ígérhetem, 
hogy mi mindent igyekszünk megtenni azért, hogy minél többen 
részesei legyenek egy-egy előadás keretein belül mindannak a 
„csodának”, amit az előadók a színpadra varázsolnak. Kívánom 
mindenkinek, hogy a programok után széles mosollyal térjenek 
haza, hogy úgy érezzék, hogy ma megint kaptak valamit. Egy 
értékes gondolatot, egy szép gesztust, egy felejthetetlen alakí-
tást, egy meghatározó élményt. A világjárvány persze sok meg-
lepetést tartogathat még számunkra: előadások maradhatnak el, 
bizonytalan a jelen és a jövő, a járványügyi kommunikáció sem 
áll a helyzet magaslatán, s talán a türelmünk is fogytán. Azon-
ban ne feledjük, a kultúra azon gyógyító szerepét, hogy képes 
kizökkenteni az időből. Egy-egy előadás erejéig elfelejthetjük 
minden gondunkat és problémánkat. A kultúrával időt nyerünk 
magunknak az élet nehézségeinek könnyebb elviseléséhez. Ked-
ves Polgáriak, nyerjenek maguknak időt!

Bíró István
igazgató

A Magyar Kultúra Napja



Bor és zene találkozása
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 „Semmi sem jellemző annyira a nyelvre, mint sajátos hangzása. 
Olyan ez, mint a virág illata, a bor zamata, a zománc, az opál tüze.

 Megismerni róla a nyelvet már messziről, mikor a szót még nem is értjük.”  
Kodály Zoltán

Egy különleges, zenei élménnyel kísért borestre várta ven-
dégeit az Ady Endre Művelődés Központ és Könyvtár feb-
ruár 4-én, pénteken. Az eseményen a Heit Pincészet finom 

boraival ismerkedhettek meg a jelenlévők, miközben a Még egy 
kört! Gypsy Jazz Trio színvonalas koncertje varázsolt hamisítat-
lan bárhangulatot a terembe. Az estét azonban egy váratlan meg-
lepetés tette felejthetetlenné.

Az NKA Hangfoglaló Program jóvoltából a könnyűzenei műfaj 
számos nagyszerű zenészével, előadójával ismerkedhetett meg, 
neves művészével találkozhatott a helyi  közönség a művelődési 
központban megrendezett klubkoncertek alkalmával. Frissítve a 
megszokott formulán, a zenei élményt a borkultúrával összekötve 
egy borest szervezésébe kezdtünk. Különlegességnek szántuk, hi-
szen ilyen, talán még nem is volt Polgáron. Az egyébként is kelle-
mes esemény azonban, nem várt meglepetéssel párosult, amikor a 
Még egy kört! Gypsy Jazz Trio helyett, a majdnem teljes jazz band 
érkezett meg hozzánk. Élükön a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztje elismeréssel és számos rangos, nemzetközi ze-
nei díjjal kitüntetett Roby Lakatos világhírű hegedűvirtuózzal. A 
több, mint három évtizedig Belgiumban élt és alkotott világzenész 
az évek során egy sajátos, igen különleges zenei stílust alakított 
ki, mely a klasszikus zene, a cigányzene és a jazz ötvözetéből szü-
letett. Ezzel az egyedülálló játékkal ajándékozta meg, varázsolta 

el vendégeinket a 
„magyar Paganini” 
és kiváló művé-
szekből álló jazz 
zenekara. Mindezt 
a kedves közönség 
finom borok kísé-
retében, ínycsik-
landó kolbász- és 
sajttálakkal megra-
kott asztalok mellől 
élvezhette. Az este folyamán a bihardiószegi Heit Pincészet au-
tentikus borai kerültek kikínálásra. Az 1981-ben alapított, családi 
vállalkozásként működő borászat a régi magyar szőlőfajták nép-
szerűsítését tűzte zászlajára. Öthektárnyi területen termő szőlői-
ket kordonos és karós módszerrel művelik, főként királyleánykát, 
ottonel muskotályt, zöld veltelinit, kadarkát és nem utolsó sorban 
bakatort, melyet 2013 májusában örökítettek vissza érmelléki 
szülőföldjére. A borok mellé többféle ízesítésű, szintén saját ké-
szítésű tormát is kóstolhattak a jelenlévők. A családias hangulatú 
rendezvényről egy különleges jazz-koncert élményével, kiváló 
borokkal és igen jó hangulatban búcsúztak a résztvevők. 

Péterné Kiss Petronella

Jeles Napjaink: Farsang

Rengeteg hagyo-
mány kapcsolódik 
jeles napjainkhoz 

és nem kivétel ez alól a 
farsang sem, mely a telet 
zárja, és teszi ezt igazán 
izgalmas szokásokkal tar-
kítva.

A farsang hivatalosan a 
vízkereszttől húshagyó-

keddig terjedő időszak, és a legtöbb ünneppel ellentétben ehhez 
nem kapcsolódik vallási eredet. Csúcspontja az utolsó három 
nap; ez az úgynevezett „farsang farka”, ilyenkor hatalmas mu-
latságok közepette vesznek búcsút a téltől. Ekkor rendezik meg 
világszerte a karneválokat – gondoljunk a velencei álarcoksokra 
vagy a riói táncosokra –, míg nálunk a leghíresebb esemény a 
busójárás. A mohácsi busójárás 2009 óta az UNESCO Világ-
örökség része, valamint hungarikumnak is számít. Szűkebb kör-
nyezetünkben élő eleink is tartottak télbúcsúztató összejövete-
leket. A fiatalok maskarákba bújtak, szalma bábut (kiszebábu) 
égettek el a mulatság részeként. Az újabb időkben már csak a bál 
maradt meg a különböző érdekes, vicces, olykor meghökkentő 
jelmezekkel. A Tél, bállal történő elbúcsúztatása a mai világjár-
vánnyal tarkított világunkban nem tanácsos, de bízzunk benne, 
hogy a természet megteszi helyettünk, amit kell és a Tavasz be-
köszöntével reményteljesebb időket élhetünk meg.

Bíró István
igazgató



Akik a talpalávalót húzták

Vízkereszt után a farsang vette kezdetét és elkezdődött a bá-
lok, karneválok szezonja. A múlt században nagy hagyo-
mányai voltak a báloknak, táncesteknek Polgáron, hozzá 

tartoztak a város kulturált társasági életéhez. A művelődési ház 
megépülése előtt a nagyobb estélyeket az Ipartestület székházában 
rendezték, de kisebb összejöveteleket más szervezetek helyisége-
iben is tartottak. A század első felében cigányzenekarok húzták a 
talpalávalót. Nem csupán csárdást, játszottak korbeli slágereket, 
tangót, foxtrottot, keringőt és más szalontáncok zenéit is. Több ki-
váló cigányzenekar is működött. Tagjaik egytől egyig kitűnő mu-
zsikusok voltak, mint Rézműves László, Rézműves Aladár, - akit 
Makk Hetes Tóninak becéztek - de közéjük sorolható Rónai Zol-
tán, Raduly József, a fiatalabbak közül Pomaházi János, Szántai 
Elemér, Kiss Kálmán, Kiss Gyula és mások, akiknek a nevére már 
nem emlékszem. 

Az 50-es években jelentek meg a dzsessz zenekarnak nevezett kis-
együttesek, akik általában harmonika, szaxofon, trombita, dob ösz-
szeállításban a korabeli táncdalokat játszották, de ha kellett, akár 
csárdást is. Az egykori leventezenekar néhány tagjából (Kovács 
László, Szabó Sándor és mások) alakult zenekar általában a la-
kodalmakban muzsikált. A 60-as évek elején egy fiatalabb csapat 
(Vámosi István, Kóder Sándor, Burka László) a táncestek, tanya-
napok báljainak volt gyakori fellépője, akikhez olykor trombitával 
magam is csatlakoztam. Szintén a 60-as évek elején, nyári szün-
időben, a vasárnap délutánonként rendezett „ötórai teák” állandó 
zenekara volt a Ho-Si-Ta néven megjelenített együttes (Homolay 
Gyula, zongora;  Simon József, szaxofon; Tanyi László, dob). A 
nagyobb ünnepi bálokon általában a debreceni Hüse Barna zene-
kara játszott. A hatvanas évek közepétől nagyot fordult a világ, s a 
bálokban is a beat, majd pop-rock zenét játszó együttesek vették át 
a vezető szerepet. 1966-ban előbb az Atlas, majd a legendássá vált 
Black Star (Homolay Gyula, Citrom, Pitt, Tanyi Laci, Simon Jóska. 
Sirokai Gyula, Elek Gizi, Kövér Klári összeállítású csapat), a 70-es 
évek elején a Junior GT (a Struba testvérek, Sándor Jancsi), az Aero 
(Ádám Pisti, A. Tóth Laci, Pálnok Pityu) együttesek. Felsorolni is 
nehéz a neveket, ezért elnézést kérek azoktól, akik kimaradtak. Az 
1980-as évek elején a diszkózene kiszorította a tánctermekből az 
élő zenét, s a bálok gyakorlatilag megszűntek. Egy rövid ideig még 
népszerűek voltak a 80-as évek elején a „drink bár” néven emle-
getett műsoros táncestek, majd azok is eltűntek a palettáról. Úgy 
vélem hiányoznak a mai szórakoztató rendezvények sorából. 

C. Tóth János
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A híres polgári cigányzenészek: elől balról „Makkhetes”, jobbról 
Pomaházi János 
Fotó: Megyesi József: Polgár város múltja és jelene, 40. oldal

„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, 
annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.” 

 /Babits Mihály/

Kedves Polgáriak, 
Polgárról Elszármazottak!

Az internetes közösségi oldalakon nyomon követ-
hető, mennyire népszerű egy-egy régi fotó vagy 
dokumentum felbukkanása, ami számtalan emléket 
idéz fel bennünk. Múltidéző rovatunk indításával 
szeretnénk írásra ösztönözni minden jelenlegi vagy 
egykori lakost, hogy ossza meg velünk városunkhoz 
kötődő ismereteit és emlékeit. 

Olyan írásokat várunk, 
– melyek felidézik múltbéli hétköznapjainkat, ün-

nepnapjainkat,  közösségi- és családi hagyomá-
nyainkat, szokásainkat;

– melyek jellegzetes helyeinkről, köztereinkről, 
épületeinkről, intézményeinkről szólnak (történe-
ti-, társadalmi-, kulturális, vagy szociális vonatko-
zásában);

– amelyeket személyes élményei, szájhagyomány 
útján fennmaradt, vagy kordokumentumok alapján 
mutat be.
Az írások publikációs terjedelme maximum egy 
oldal (A4-es), Times New Roman 12-es betűmé-
rettel. (Kézírásos anyagok is beadhatók).  Ameny-
nyiben a beadott anyag meghaladja a publikációs 
terjedelmet, kivonatot készítünk a közzétételhez 
és a teljes írás bekerül a Könyvtár Helyismereti 
Gyűjteményébe.
Az írásokat névvel és telefonos elérhetőség meg-
adásával kérjük eljuttatni:

– személyesen a polgári Városi Könyvtárba,
elektronikus úton pedig a  polgarkonyvtar@gmal.
com e-mail címre. 

A rovatindító, egyben kedvcsináló  írásokat, -  a 
szerzők jóváhagyásával - a „Polgár a múltban” 
Facebook csoport oldalán olvasható bejegyzésekből 
kivonatoltuk.

 Polgári Értéktár Bizottság 

Múltidéző rovat



Télidőben Polgáron, valamikor a múltban

Behunyt szemmel, gondolj vissza korban és időben a gye-
rekkorodra, a régi telekre, s majd meglátod az eddig lát-
hatatlannak tűnt mesebeli hegyeket, hófödte csúcsokat!

Most pedig indulj el gondolatban a „város” szélére, de a kurta 
kocsmától is legalább jó néhány kilométerre, majd állj meg, és 
tekints vissza! Mit láthatsz felnőtt fejjel? Egy egészen jól kive-
hető, észak-dél irányú „dombocskára” épült települést, aminek 
a neve Polgár. A fák ágai hótól roskadoznak, vagy éppen a zúz-
marától csillognak, csakúgy, mint a háztetők. A Templomtorony 
kecsesen áll, és mutatja az időt mind a négy égtáj felé. […] 

Mit lát a 2 vagy 3-4 éves gyerek ugyanarról a helyről? Ami 
Neked dombocska , az Neki maga a hegy... Amit Te háztetőnek 
láttál, az Neki akár különböző magasságú hófödte bércek... Amit 
Te Templomnak látsz a háztetők hófödte csúcsai között, Őneki 
az egy óriási égig érő „sziklaorom”.[...]

Ezek után nem marad más hátra, mint hogy visszavigyelek 
benneteket az időben és felidézem gyerekkorom, gyerekkorunk 
„hófödte” emlékeit:

A nagy szánkózások általában szombat délután vagy vasárnap 
délelőtt zajlottak le. Nekem talán a Hunyadi utca „bércei” ma-
radtak meg legjobban emlékezetemben, már csak azért is, mert 
ez volt legközelebb hozzánk, és innen legalább négy irányba 
tudtunk csúszkálni. János barátommal, amikor csak tudtunk, ki-
mentünk a „hegyre”, mert itt „1 zöld, 2 kék és 1 piros pálya” is 
rendelkezésünkre állt. (Mai, síelős kifejezéssel élve.) Alaposan 
felöltöztünk a már ismert módon, és elég volt annyit mondani 
szüleinknek, hogy felmegyünk szánkózni a Hunyadi utcai „hava-
sokra”. A Kossuth utcai „zöldpályán” kezdtük a csúszást, de itt 
általában nem sokat időztünk, mert lassú volt a „pálya” és 10-15 
méternél tovább nem is tudtunk menni. Nem kis problémát jelen-
tett a salakkal is megszórt hó teteje, így egy idő után használha-
tatlanná vált a terep.  A Mátyás utcai „kék pályát” már sokkal job-
ban szerettük, mert a távolságot akár 20-25 méterre is meg tudtuk 
növelni, de ennek is akadt hátránya nem is egy. Mivel itt mindig 
sokan voltak, sorban állás alakult ki, amit nem igazán kedvel-
tünk (csakúgy mint manapság…), mert hát annyival is kevesebb 

időt tudtunk szánkózással tölteni. Ráadásul délutánra a „pálya” 
minősége is nagyon megromlott a sok csúszkálás és a déli fek-
vése miatt. Ha egy kicsit meredekebb, mondjuk úgy, hogy „piros 
pályára” vágytunk, akkor a szánkót a Klapka úti „szurdokba” irá-
nyítottuk. Lehajolva, kezünkkel a szánkó hátsó részét fogtuk, 4-5 
lépéssel lendületet adtunk, majd hassal a szánkó ülésére vetettük 
magunkat. Innen lehetett a legélvezetesebb a  siklás,  hiszen akár 
a Vereckei „hágóig” (utcáig) is el tudtunk jutni (60-80 méter)  Az 
örömbe némi ürüm is vegyült, mert a visszakapaszkodás a „Hu-
nyadi utcai „hegygerincre” eléggé megterhelt bennünket, így 4-5 
menet után inkább visszatértünk a lankásabb „hegyoldalakhoz”.
[…] Mondanom se kell, hogy néhány óra eltelte után ebbe is be-
leuntunk, ezért elkéredzkedtünk a „Kálvária „hegyre”.

A Mátyás úti „hegytetőn” haladtunk egy darabig, majd Szarka 
Juditék házánál vettünk egy nagyobb lendületet, és lesiklottunk 
balra, a Petőfi utcai „völgybe,” egészen a Zólyom utcai kereszte-
ződésig. Néhány száz méter megtétele után elértünk a Táncsics ut-
cai „hegyoldalakhoz” és megpillantottuk a kecsesen kiemelkedő, 
Kálvária „hegy” égbe ívelő csúcsait: „Kápolna és Golgota hegy”, 
valamint a „Szovjet Hősök sziklafala”. Ezek a különböző magas-
ságú hegyek és lankás „lejtői” teljesen lenyűgöztek bennünket, és 
rögtön megálljt parancsoltunk lábainknak. … „hova-netovább”…
megérkeztünk, ugyanis itt volt a polgári „hóparadicsom”. Ezt 
úgy képzeld el, mintha Olaszországban, Cortina d’Ampezzóban 
lennél, de ne menjünk olyan messzire, elég, ha Bánkútra, vagy 
Eplényre gondolsz. Itt aztán voltak rendesen, hiszen a környező 
utcákból az összes gyerek idesereglett, mert mindenki megtalálta 
a magának legmegfelelőbb „hegyoldalt”.[...] …

Most már kinyithatod szemeid…
Ezek a „hegyek” gyerekkorom legszebb „hegyei”… Ezek a 

„hegyek” még most is ott vannak, csak Te nőttél óriássá… Ezek a 
„hegyek” még akkor is ott lesznek, ha mi egyszer csak „beleköl-
tözünk” a Temetői magaslat egyik csendes „sziklabarlangjába”…

Nekem ezek Polgár „hegyei, hófödte csúcsai”, és azok is lesz-
nek, amíg világ a világ.

Bálint János 
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Ovis életTéli örömök az óvodában

Január hónap hideget, fagyot hozott, de emellett ha-
vat is a hónap elején a gyermekek nagy örömére. Ki-
használtuk azt a pár napot, amikor fehér lett a táj és 

délelőtt sok időt tölthettünk a hóban. Szánkóztunk, hógo-
lyóztunk, vidáman csúsztunk le a dombról, húzták, tolták 
egymást a gyerekek.  

Nagy élmény volt számukra a hó festése, amit minden-
ki ki szeretett volna próbálni. Nagyon szép színes formák 
születtek, közös munkával pedig egy nagy hóembert fes-
tettünk. 

Nem feledkeztünk meg a téli vadvédelemről, madárvé-
delemről sem. Sokat beszélgettünk a télen gyakran éhes 
állatokról, madáretetőt készítettünk. Diavetítőn keresztül 
ismerkedtünk meg a télen is ittmaradó madarakkal, az 
erdő állataival.

A hidegtől deres fák, bokrok nagyszerű lehetőséget ad-
tak arra, hogy megvizsgáljuk a zúzmarát, nem csak szabad 
szemmel, hanem nagyítóval is. Ugyanígy tettük a jéggel, 
amivel aztán a csoport szoba melegében kísérleteztünk. 

A gyerekek számára nagy öröm volt ezekben a tevékeny-
ségekben részt venni, sokféle tevékenységötletük született 
nekik is a hóval, jéggel, hideggel kapcsolatban, amiket 
lehetőség szerint ki is fogunk próbálni, meg is fogjuk va-
lósítani.  Reméljük, esik még ezen a télen a hó, hogy le-
hetőségünk legyen ezeket megtenni és még több, újabb 
élménnyel gazdagodjanak.

Hornyák Judit 
óvodapedagógus



Búcsú Marikától!

Kedves Marika! 
Amikor közel három éve csatlakoztatok a Köztisztvise-
lők és Közalkalmazottak Klubjához, senki nem gondolta, 
hogy ilyen rövid ideig élvezhetjük a Ti társaságotokat. 
Mert Veled, Veletek együtt lenni nagyon jó volt. Ti ketten 
a pároddal úgy kiegészítettétek egymást, ami manapság 
már ritkaság. 

Első naptól kezdve részt vettetek a klub minden prog-
ramjában és nem csak úgy, hogy ott voltatok, hanem tevé-
kenyen, valóságosan is. 

Elsőként jelentkeztetek kirándulásokra, a rendezvé-
nyekre, elsőként hoztad a süteményt a jótékonysági és a 
saját rendezvényekre is.  Mindig tele voltál élményekkel, 
amikor szeretett családodról, imádott unokáidról beszéltél. 
És mi örömmel és érdeklődéssel hallgattuk, hiszen ez a 
lényege egy ilyen kis klubnak, hogy egymás örömeiből 
feltöltődjünk, egymás szomorúságában együtt érezzünk és 
bármilyen más gondban erőt adjunk egymásnak. Ez történt 
akkor is, amikor tudomásunkra hoztad, hogy megbeteged-
tél és mi nagyon erősen koncentráltunk arra, hogy mit is 
tehetnénk a gyógyulásodért. 

Volt tanács, amit hasznosnak tartottál, volt amit elvetet-
tél. De egy valami biztos, többször elmondtad, milyen jó, 
hogy velünk vagy és törődünk veled és nem volt tabutéma, 
amit kizártunk volna a találkozásainkból. 

Tudjuk, hogy két felnőtt csodálatos lányod, tisztelettel 
és feltétlen szeretettel ragaszkodott hozzád és mind a hat 
unokád boldogan jött „polgári mamáékhoz”. Szerény vol-
tál, de határozott és mi odafigyeltünk mindig a vélemé-
nyedre. 

Életutadból kitűnt, hogy nagyon jól bántál az emberek-
kel, hiszen munkád révén naponta találkoztál több tucat-
nyival. Népszerű voltál, mert kedves voltál és figyelmes, 
ahogyan mindig életed végéig. Köszönjük, hogy Velünk 
tartottál és példát mutattál nekünk szeretetből. Megőrizzük 
emlékeinkben, hogy milyen nagyszerű ember voltál.

Így búcsúzunk tőled: 
Isten veled Marika! Nyugodjál békében. 

Ekéné Tusi Gizella
klubvezető

Pallaginé Kovács Juditra 
emlékezve 1967-2022

Jutka 1967.04.11-én született Hajdúböszörményben, egy-
szerű polgári nagycsaládban. Iskolai tanulmányait a helyi 
általános iskolában 1981-ben fejezte be, majd a József Atti-
la Gimnáziumban érettségizett 1985-ben. 1985-ben kezdett 
el dolgozni, mint képesítés nélküli óvónő a helyi óvodá-
ban. 1988. júliusban kötött házasságot Pallagi Bélával. Két 
gyermekük születetett, Gergő és Bence, akik mára már fel-
nőttek. 1989. januárban a Polgári Nagyközségi Tanácsnál 
helyezkedett el, mint szociális asszisztens, mely munkakör 
meghatározta további szakmai útját. A szociális munka volt 
az, ahol Jutka ki tudott teljesedni. 2001-ben megszerezte a 
Gyermek és Ifjúságvédelmi ügyintézői képesítést. Munka-
köre a szociális törvény szerint szabályozott személyes gon-
doskodást nyújtó alapellátás keretein belül a családsegítő 
szolgálat feladatait foglalta magába.  Folyamatosan képezte 
magát, részt vett szakmai műhelyeken, továbbképzéseken, 
ebben a családja is támogatta.  2008-ban szociálpedagógus 
diplomát szerzett a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi 
Pedagógiai Főiskolai Karán. Polgár Város Önkormányzata 
2013-ban Önzetlen polgár kitüntetéssel jutalmazta szakmai 
elhivatottságát. Jutka egy jókedvű, barátságos, magabiztos, 
optimista, nyugodt személyiség volt. Könnyen teremtett 
kapcsolatokat, hiszen a településen mindenki ismerte és ő is 
ismert mindenkit. A munkahelyén sikerrel vette akadályo-
kat az időnként összetett problémák megoldásában. Mun-
katársaival jó kapcsolatot ápolt, életvidám személyiségével 
lelkesített és motivált mindenkit. Mint családgondozó mun-
katárs mindvégig felelősségteljesen végezte munkáját. A 
kliensekkel együttműködő, empatikus, a mentális és szociá-
lis problémákra érzékeny szakember volt. Munkája során jó 
kapcsolatokat alakított ki és ápolt a helyi intézményekkel, 
civil szervezetekkel. Szakmai tevékenységével, életvitelé-
vel példát mutatott mindannyiunk számára.  Jutka hiánya 
óriási űrt hagy maga után nem csak közvetlen kollégái, ha-
nem az egész város lakosságának körében.  Jutka! Köszön-
jük az együtt töltött vidám éveket, emlékünkben örökké 
megmaradsz, nyugodj békében. 

A Polgári Szociális Központ munkatársai

„Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él, és örökké ott marad.”

A gyászoló Család

Lengyel Zoltánné 
/Konyári Mária/1955-2022
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Hitélet
Mindenben szeretet!

Idén Jan. 16-23. között került sor 
a keresztények egységéért vég-
zett ökumenikus imanyolcadra, 

amelybe városunkban hagyomány 
szerint 2 este bekapcsolódtunk. Egy 
megosztott világban különösen is 
öröm megélni a testvéri egységet, sze-
retetet, amely nemcsak az Egyházban, 
hanem minden közösségben, család-
ban, munkahelyen, lakóhelyünkön, 
nemzetünkben is fontos. 

Egység a sokféleségben! Nem 
vagyunk egyformák: minden ember 
megismételhetetlen személy a maga 
gazdagságával, történelmével, adott-
ságával. Közösségeink nem az unifor-
misba bújtatott katonákhoz, hanem 
inkább egy tarka rét virágaihoz, egy 
szimfonikus zenekar hangszereihez 
hasonlít, ahol mindenkinek megvan a 
maga színe, hangja. Sohasem a sokfé-
leség, hanem a pártoskodás a káros!

Ne azt nézzük, ami elválaszt, 
hanem azt, ami összeköt! Egy 
közösség élete akkor halad előre, ha 
látjuk és értékeljük a közös alapot. Ez 
lehet egy családhoz, egy nemzethez, 
az emberiség nagy családjához, az Is-
tenhez való tartozás! Valójában min-
dig erősebb az, ami összeköt, mint 
ami elválaszt. Mennyire kívánatos 
mindenkoron gyakorolni a régi alap-
elvet: „Lényegesben egység, lényeg-
telenben szabadság, és mindenben 
szeretet!”

Örülni mások ajándékainak, 
a magunkét építésre használni! 
Pál apostol az Egyházat élő testhez 
hasonlítja. A test minden tagja fon-
tos, mindegyikre szükség van. Milyen 
jó lenne, ha hálával és örömmel tud-
nánk mások ajándékára tekinteni és 
saját talentumainkat használni abban 
a közösségben, amelyhez tartozunk. 
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Református Hírmondó

Szeretettel tájékoztatom a város 
reformátusságát és lakosságát, 
hogy 

• az istentiszteleti alkalmainkat va-
sárnaponként heti rendszerességgel 
10 órától tartjuk, melyre mindenkit 
szeretettel hívunk és várunk, a jár-
ványügyi szabályokat betartva,

• ebben az évben nyári református 
hitmélyítő tábort szervez az egyház-
község pályázati támogatás segítsé-
gével, melynek pontos időpontjáról 
tájékoztatással leszünk,

• az egyházközség Facebook oldalán 
(Polgári Református Missziói Egy-
házközség) minden aktuális infor-
mációt igyekszünk közzétenni, 

• a református parókia külseje mint-
egy 48 millió forint állami támoga-
tással megújulhat, köszönjük segít-
séget és a támogatást,

• a lezárt református temetőt ebben 
évben is az egyházközség, lehető-
ségeihez mérten igyekszik rendben 
tartani,

• az egyházfenntartói járulék befi-
zetésére ebben az évben is van le-
hetőség, akár személyesen, akár 
pedig utalással, melynek összege 
nem változott: 6.000 Ft  (11738156-
23492002).

Az Úr legyen gyülekeztünk és város-
unk őríző és megtartó Pásztora!

Kovács Imre
ref. lelkész

Anyakönyvi hírek
Akiket újszülöttként 

köszöntünk:

Balogh Maja Mária
Ágoston Noel

Laskai Antal János

Akiknek 
házasságkötésükhöz 

gratulálunk:

Vámosi Tünde – Horvath Alexandru

Akiktől fájó szívvel 
búcsúzunk:

• Juhász József élt: 82 évet
• Juhász Lászlóné 

szül: Boros Éva élt: 74 évet
• Tardi József élt: 99 évet

• Lengyel Zoltánné 
szül: Konyári Mária  élt: 66 évet

• Horváth Béláné 
szül: Mitru Zsófia élt: 83 évet

• Nagy László József élt: 73 évet
• Simon Tibor élt: 54 évet
• Pallaginé Kovács Judit 

szül: Kovács Judit élt: 54 évet
• Bíró István élt: 75 évet

• Csikós Tibor élt: 81 évet
• Őzse János élt: 81 évet

• Tóth Miklósné 
szül: Burján Klára élt: 73 évet

• Izsvák Lászlóné 
szül: Schneider Mária élt: 97 évet

• Czaga Lajosné 
szül: Kapus Margit élt: 92 évet

9. oldal

9. oldal

Befejezésül álljanak itt Szent Ferenc 
jól ismert szavai: „Uram, tégy engem 
a te békéd eszközévé, ahol gyűlölet la-
kik, oda szeretet vigyek, ahol sértés, 
oda megbocsátást, ahol széthúzás, 
oda egyetértést, ahol tévedés, oda 
igazságot, ahol kétely oda hitet, ahol 
kétségbeesés, oda reményt, ahol szo-
morúság, oda örömet”

 László atya
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Sport
Teremtornákon szerepelt a PIAC!

Január hónap a kispályás foci idő-
szaka. Több teremtornára is meg-
hívást kapott a felnőtt csapat amely 

kapcsán, részt vettünk a berettyóújfalui 
,,MEDUSA” kupán, Tiszafüreden a ,,VI.
TISZA-TÓ” teremlabdarúgó tornán, De-
recskén a ,,CSERNYA BK” kupán. Az ifjú-
sági és serdülő csapatunk is elkezdte a fel-
készülést a tornateremben, egyelőre heti 
egy edzéssel. Február hónapban minden 
korosztály részére több edzőmérkőzést is 
tervezünk, amelyek időpontjai az egyesü-
let facebook oldalán lesznek közölve. A 
bajnokság előreláthatóan március végén 
folytatódik! 

HAJRÁ PIAC!
Tóth Máté,  Szakosztály vezető Polgár VSE

Civil élet

Évértékelő taggyűlés

Polgáriak a 
V á r o s é r t 
E g y e s ü l e t 

2022. január 7-én 
megtartotta évzáró 
gyűlését. Meghívá-
sunknak eleget téve 
az összejövetelen 
részt vett Tóth Jó-
zsef polgármester 
úr és Struba József 
képviselő úr, a Hu-
mánfeladatok és 
ügyrendi bizottsági 
elnöke. A meghí-
vottak elismeréssel 
szóltak a 2021. évi 
munkánkról és si-
keres folytatást kí-
vántak. A további-
akban az egyesület 
részéről is értékel-

tük az elmúlt évet. Az idei terveket, feladatokat is átbeszél-
tük. Bizakodunk, hogy a 2022. év már nem korlátoz ben-
nünket a terveink megvalósításában. Az első programunk 
a tojásfestés. Megbeszéltük, hogy szerencsés esetben a 
Hurka-pite fesztivál előtti héten kihelyezzük a festett tojá-
sokat. Ennek előkészületei folyamatban vannak.

Papp Imre elnök

Rendőrségi hírek 

Köszöntöm Polgár város lakóit! 
Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket a ható-
ságunknál az elmúlt időszakban indult néhány eljá-

rásról.
Egy polgári lakos feljelentése alapján rendeltünk el nyo-

mozást lopás miatt ismeretlen elkövető ellen, aki 2021. 
december 31-én 16 óra 00 perc és 2022. január 1-én 13 
óra 30 perc közötti időben ablak befeszítés módszerével 
bement a sértett házába, majd onnan különböző értéktár-
gyakat tulajdonított el. A rendőrök a bejelentést követően 
rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, akit 
elfogtak és gyanúsítottként kihallgattak. Az 54 éves polgári 
férfi beismerő vallomást tett.

Kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott 
gyanúja miatt folytatunk eljárást három polgári lakos el-
len, akik megalapozottan gyanúsíthatóak azzal, hogy hó-
napokon keresztül a lakásukban, illetve annak környezeté-
ben kábítószert értékesítettek. A rendőrök 2021. december 
8-án fogták el őket, majd az otthonukban tartott kutatás 
során készpénzt, kábítószergyanús anyagokat, valamint 
az ezek értékesítéséhez szükséges tárgyakat foglaltak le. A 
nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki az 50, illetve 29 
éves férfiakat, valamint társukat, egy 47 éves nőt, majd 
bűnügyi őrizetbe vették őket és előterjesztést tettek letar-
tóztatásuk indítványozására, amelyet a bíróság elrendelt. 

Testi sértés bűntett miatt indult nyomozás ismeretlen 
elkövető ellen egy polgári férfi feljelentése alapján, aki 
2022. január 3-án 19 körül személyesen tett bejelentést 
a Polgár Rendőrőrsön. A sértett elmondta, hogy az egyik 
helyi kisbolt előtt egy férfi ököllel megütötte. A későbbi 
orvosszakértői vélemény alapján súlyos sérüléseket szen-
vedett a bántalmazás következtében. A rendőrök a beje-
lentést követően rövid időn belül azonosították a feltétele-
zett elkövetőt, akit gyanúsítottként kihallgattak. A 23 éves 
újtikosi férfi beismerő vallomást tett.

Monoki Viktor r. alezredes
őrsparancsnok  



FELHÍVÁS! POLGÁR VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN 
MEGHOSSZABBÍTÁSRA KERÜLT AZ EBÖSSZEÍRÁS 

Tisztelt Polgári 
Ebtartók!

Az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. 

évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Polgár 
Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvég-
zése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járvány-
védelmi vonatkozásaira tekintettel a Polgár város köz-
igazgatási területén tartott ebek vonatkozásában a 2021. 
őszén megkezdett ebösszeírást 2022. április 30-ig terjedő 
időszakra meghosszabbította. Az eb tulajdonosa és tar-
tója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adato-
kat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsáta-
ni. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Az 
ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot, 
ún. „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) a pol-
gármesteri hivatalba visszajuttatni. Az adatlapok beszerzé-
se az ebtulajdonos/ ebtartó kötelezettsége. Azok 2021. au-
gusztus 5. napjától kezdődően folyamatosan beszerezhetők 
a Polgári Polgármesteri Hivatal Polgár, Barankovics tér 5. 
szám alatt az ügyfélváróban, vagy letölthető az önkormány-
zat honlapjáról (www.polgar.hu). A kitöltéssel kapcsola-
tos tájékoztatás telefonon a Polgári Polgármesteri Hivatal 
közterületfelügyelőjétől az 52/573-517-es telefonszámon 
kérhető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi mó-
don lehet benyújtani:

- postai úton: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 
- személyesen: Városháza földszinti ügyfélváróban kihe-

lyezett gyűjtőláda
- e-mailen:  polgarhiv@polgar.hu  
Az ebösszeíró adatlapok leadására rendelkezésre álló  

idő: 2022. április 30. 

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, 
hogy:
- A kedvtelésből tarott állatok tartásáról és forgalmazá-

sáról szóló 41/2010. (II.26) Korm. rendelet 17/B. § (10) 
bekezdése érdekében 2013. január 1. napjától a négy 
hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel megjelölve 
tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meg-
határozott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy 
szíveskedjen a bevallással egyidőben mikrochippel nem 
rendelkező ebeket állatorvosnál megjelölteni.

- Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvos-
nál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban 
már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és helyi 
nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

- Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek 
8 napon belül az adatokban bekövetkezett változásokat, 
szaporulatot írásban bejelenteni.

- Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyúj-
tott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal 
munkatársai és a közterületfelügyelő ellenőrizni fogják 
és szankcionálják.

- Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, 
vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően tel-

jesíti azt, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 
31.) Korm. rendelet alapján állatvédelmi bírsággal bün-
tethető.

- az állatvédelmi bírság kiszabására okot adó jogsértést 
elkövető ebtartókkal szemben az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43.§ (1b) 
pontja alapján kedvtelésből tartott állat (eb) esetében 
minimum 75.000.-Ft összegű állatvédelmi bírság kisza-
básának van helye. 

Polgár, 2022. január 28.
dr. Sivák Anita, jegyző 
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Fészer Kert és Háztartási bolt
Polgár, Petőfi utca 1. (volt Zsuzsi abc helyén)
Buszmegállótól 200 méterre, Kálvária mellett.

  Hétfő: 14:00-17:00
Kedd-Péntek: 8:00-17:00

Szombat: 8:00-13:00

*Háztartási vegyiáru   *Irtószerek   *Kézi szerszámok   
*Állateledelek  *Virágföldek  *Növényvédőszerek 

*Vetőmagok  *Cserepek, kaspók  

Várunk minden kedves Vásárlót!




