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Béke Kornél az olimpián - együtt szurkol a város!
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Városházi Hírek
Augusztus 5-én ülésezett a képviselő-testület. A polgármesteri jelentés keretében egy
örömteli és városunkra nézve egyedülálló eseményre hívta fel a polgármester a figyelmet.
Mondhatni történelmi pillanatként vonul
be Polgár életébe a 2020-as Tokió-i Olimpia, melynek Béke Kornél polgári fiatal is a
résztvevője, kajak-kenu sportágban. Az eseményről, a már elért eredményekről, illetve a
még hátralévő futamokról nyújtott tájékoztatást Kornél édesapja, Béke László képviselő.
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a 2022-es országgyűlési
választás előkészületi folyamatairól, eseményeiről, illetve arról, hogy az előválasztáson a DK képviselő jelöltjeként vesz részt.
Lezárult az első lakáshoz jutás támogatásának második fordulója, így 2021. július
30-án újabb 17 család otthonteremtéséhez
nyújtott segítséget az önkormányzat a költségvetésből, összesen 6.000.000 Ft összegben.
A központi orvosi ügyelet ellátásában történt változás óta eltelt egy hónap tapasztalata,
hogy a feladatátadás problémamentesen zajlott, mentőtiszt, asszisztencia és megfelelő orvosi műszerek állnak a betegek rendelkezésére.
A napirendek sorában a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság is beszámolt
elmúlt évi tevékenységéről. Városunk, elhelyezkedéséből adódóan olyan sajátos, de minden bizonnyal nem egyedi helyzetben van,
hogy két tűzoltósághoz is tartozik. Vonulás
szempontjából a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksághoz, hatósági illetékesség

szempontjából pedig a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez. Németh
Viktor tű. alezredes, parancsnok tűzvédelmi
tevékenységüket tekintve elmondta, hogy
1026 km2 területen 33 település tartozik hozzájuk. Műszaki mentési tevékenységük nagy
része az M3-as, M30-as és a 35-ös számú
közlekedési utak megnövekedett személy- és
teher forgalmából adódik. A tűzoltó-parancsnokság működési területén 2020-ban összesen 185 db műszaki mentési feladat és 149 db
tűzeset volt. Városunkat érintően beavatkozást igénylő esemény 46 volt, ezzel szemben
téves jelzés 16, a kiérkezés előtt felszámolt
események száma 16, illetve 1 esetben fordult
elő szándékosan megtévesztő jelzés. A parancsnok pozitívumként említette Polgár és
Tiszaújváros közötti rövid vonulási időt, mely
megkülönböztető jelzés használata esetén 10
perc alatt realizálható. Elmondta, hogy megfelelően biztosított településünk tűzvédelme,
a város területén található tűzi vízhálózat
megfelelően kiépített. A személyi állomány
vonatkozásában örömmel említette, hogy két
polgári fiatallal bővül a létszám, akik szeptemberben kezdik meg a tanulmányaikat. Elismerően szólt a Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kialakított együttműködésről, akik a
helyi rendezvényeken történő jelenlétükkel
növelik a biztonságérzetet, ezzel is segítve a
parancsnokság munkáját. A téma tárgyalása
során a képviselők részéről felmerült a szándékos megtévesztő jelzés előfordulása, melyre minden esetben jogi szankcióval lép fel a

katasztrófavédelem – hangzott el a válaszban.
A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tekintettel az
elmúlt 10 év működési tapasztalataira, illetve
a betegek által igénybe vett szakrendelésekre
a szakorvosi és nem szakorvosi óraszámok
mértékét illetően kapacitáson belüli átcsoportosítást kíván tenni. Az átcsoportosítás
során 10-10-10 óraszámmal csökken a mas�százs, a fizikoterápia és gyógytorna heti óraszáma, mely következtében 30 órával nő a
pszichológiai ellátás. A csecsemő- és gyermekgyógyászat 2 órával történő csökkentésével, két órával nő a pszichiátriai ellátás.
Döntés született a 2021. évi ebösszeírás
lebonyolításáról is, mely önbevallás alapján,
erre a célra létrehozott adatlap kitöltésével
történik 2021. szeptember 1. – 2021. november 30. között. Az ebösszeírás során az
ebtartóknak ebenként egy adatlapot kell kitölteni és azt (azokat) a polgármesteri hivatalba visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése
az ebtulajdonos/ebtartó kötelezettsége, mely
2021. augusztus 5. napjától kezdődően folyamatosan beszerezhetők a Polgári Polgármesteri Hivatal (Polgár, Barankovics tér 5. szám)
ügyfélvárójában, vagy letölthető a város honlapjáról (www.polgar.hu). A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás telefonon a Polgári Polgármesteri Hivatal közterületfelügyelőjétől
az 52/573-517 telefonszámon kérhető.
Molnár Jánosné

Felhívás kitüntető díjak adományozására
Várjuk a városi egyesületek, társadalmi szervezetek, alapítványi kuratórium, egyházi tanács, gazdálkodó szervezetek javaslatait!
Az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról szóló rendelet alapján „Polgár Város Díszpolgára” címet, „PRO URBE
Polgár” Emlékérmet, „Önzetlen polgár” díjat, „Lokálpatrióta összefogás” díjat, „Polgár Város Közszolgálatáért” díjat adományozhat a Képviselő-testület.
A kitüntető díjak adományozására a képviselő-testület tagjai, állandó bizottságainak tagjai, a költségvetési szervek vezetői és a Polgári
Idősügyi Tanácson túl javaslatot tehetnek a városban működő egyesületek, társadalmi szervezetek, alapítványi kuratórium, egyházi tanács,
gazdálkodó szervezet. A kitüntető díjak adományozására vonatkozó javaslatot indoklással ellátva - melyből ki kell tűnni, hogy a kitüntető
díjra ajánlott személy mennyiben felel meg a rendeletben szereplő feltételeknek - 2021. augusztus 31-ig a Polgármesteri Hivatalba kell eljuttatni.
A kitüntető díjak adományozásáról a képviselő-testület a szeptember 16-ai ülésén dönt, melyek átadására az október 1-jén megrendezésre
kerülő Önkormányzatok napja ünnepségen kerül sor.
Az egyes kitüntetések adományozására vonatkozó feltételeket az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza, mely elérhető és megismerhető a város honlapján a www.polgar.hu oldalon, a Hirdetőtábla főmenüben,
a Rendeletek fül alatt.
Molnár Jánosné
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„Hajrá, Piac”!
2021. július 30-án, az alkalomhoz illő körülmények között, bensőséges hangulatban került
sor a „A polgári labdarúgás száz éve” című
könyv bemutatására, az Ady Endre Művelődési
Központ és Könyvtár konferenciatermében. A
megjelenő, közel száz érdeklődőt, („veterán”
futballistákat, a PVSE fiataljait, körünkből már
eltávozottak hozzátartozóit, focirajongókat) a
bemutató után a könyv tiszteletpéldányaival
ajándékoztunk meg, melyet baráti beszélgetésre alkalmat adó vendéglátás követett.
Az ünnepség lefolyását az Önkormányzat
Facebook oldalán megtekinthetik, ezért e lap
hasábjain csupán az esemény főbb mozzanatait, és az elhangzó megszólalások főbb gondolatait emelem ki, a rendezvény keltette, saját
élményeimen átszűrve.

Ferenczné Fajta Mária, az esemény főrendezője, moderátora, megnyitó beszédében így
fogalmazott: „A Polgár Városért Alapítvány
Kuratóriumának tagjaként és a Városi Könyvtár vezetőjeként jómagam is végigkísértem a
könyv születését. 2018-ban fogalmazódott meg
a gondolat, hogy készüljön egy kiadvány, mely
Polgár sporttörténetét mutatja be. […]Örömmel fogadtam ezt a kezdeményezést, hiszen
könyvtárosként nap, mint nap szembesülök azzal a ténnyel, hogy a helyi vonatkozások és lokális jellegű adatok iránt egyre inkább erősödik
az igény. Igény arra, hogy a helyről, a közösségről, melyhez az ember érzelmileg leginkább
kötődik: a szülőföldjéről, egykori iskolájáról,
munkahelyéről, családjáról, ősei múltjáról, történetéről - minél többet tudjon meg[...], mert
»Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb
a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a
jövőbe.» - idézte Babits Mihály szavait.
A könyvbemutatón elsőként Tóth József
polgármester kapott szót, akinek e könyv elkészülte ugyanúgy szívügye volt, mint a létrejöttében közreműködőknek - hiszen labdarúgóként, a „háló őreként”, Tatának becézve, majd
sportvezetőként, idősebb és fiatalabb családtagjaival együtt, s részese, alakítója a polgári
sportéletnek, ezen belül a labdarúgásnak. Labdarúgó múltjának szimbólumaként, sporttagsági könyvét most is magával hozva emlékezett
meg Gáj János a sportvezetőről, akitől az első
(használt) sportcipőt kapta, és Takács Jánosról,
a polgári sportélet mindeneséről. Beszében elmondta, hogy az eredetileg Polgár sportéletét

bemutató szándék (Jelen sorok írója a Molnár
János által összehívott sportvezetők megbeszélésére emlékszik), hogyan mozdult el a futball
irányába, milyen kitűzött határidő(k) ismeretében, milyen koncepció mentén folyt a munka.
A szerkesztő által fellelt első dokumentumnak
meghatározó szerepe volt a könyv létrejöttében: A Nyírvidék c. Szabolcs megyei újság
1921 június 3-i számában arról tudósított, hogy
a Polgári Ifjúsági Atlétikai Club (P.I.A.C!) 1921.
május 29-én tartotta meg alakuló közgyűlését.
Ezzel meglett a könyv elkészültének határideje,
kialakult a végső koncepció: 100 éves jubileumi kiadványként, fellelhető dokumentumokra
építve, személyes emlékezést, portrékat is tartalmazva készüljön el , s a bemutatóra 2021.
május 29-én kerüljön sor, kapcsolódva a felújítandó városi sporttelep munkálatainak befejezéséhez, átadásához. A könyv – a pandémia
okozta korlátozások ellenére -2021 áprilisában
elkészült, de az ismert körülmények miatt a
pályafelújítás ez időre nem fejeződött be. Városvezetőként a könyv bemutatását váró közérdeklődést és egyéb körülményeket figyelembe
véve, az érintettekkel egyeztetve, 2021. július
30-át jelölte ki a könyvbemutató napjaként.

Nábrádi Benedek, a könyv szerkesztője,
szerzője a kutatás folyamatát ismertetve, mintegy példát is szolgáltatott a hasonló munkába
kezdők számára. A dokumentumkutatásban,
szerkesztésben és a nyomdai munkálatokban
is jártas szakember, akinek felkérése erre a
szerepre telitalálat volt, beszédében rejtvényfejtéshez hasonlította a kapott feladatot. Kiindulópontja egy dátum (1905) és egy mozaikszó
(PIAC) lett. A városlakók közül sokan - és a
szerkesztőbizottság két rangidős tagja is - kitartóan állították, hogy 1905 az az év, melyben
az első polgári futballcsapat pályára lépett, s a
PIAC szó is ez évhez köthető. E kezdeti kutatási
irány nem hozott eredményt, de alkalmat adott
a kutatónak arra, hogy a település és a környező/ megyék sportéletét, a futballnak. mint új
sportnak környékbeli elterjedését megismerje,
s mintegy a téma előzményeként, rögzítse. Az
1921-es adat végre mindkét kérdésre választ
adott. A levéltárban megtalált Alapszabályban
rögzített pecsét, egyértelművé tette a mozaikszó jelentését is: Polgári Ifjúsági Atlétikai Club.
A „Hajrá Piac!”-buzdítás így, 100 éven át, nemzedékről nemzedékre öröklődve hangzott fel a

szurkolók ajkán. Korszakváltások diktálta új és
új elnevezések sem tudták kitörölni a városlakók tudatából ezt a szót, különösen, ha a futballcsapat idegenekkel játszott.
Egyre több, hasonló láncszem alapján formálódott a könyv, tárgyszerűség és élményt
adó történetek, portrék egyensúlyára törekedve, korrajzot is felvillantó, helytörténeti gyűjteményünk újabb fontos dokumentumaként.
A rendezvény záró részében szót kapva, a
könyv kiadását felvállaló „Polgár Városért”
Alapítvány kuratóriumának nevében, emlékezők és értékmentők találkozásaként értékeltem
e könyv jelentőségét, lényegét, bízva abban,
hogy a település lakói is így tekintenek majd
a bemutatott alkotásra. A továbbiakban emlékplakett és emléklap átadásával köszöntem
meg Nábrádi Benedek szerkesztőnek a könyv
megalkotását, önzetlen munkáját. Emléklappal
jutalmaztuk Ferenczné Fajta Máriát koordináló munkájáért, és Dohány Istvánt a 60-as-80-as
évek, valamint és Puskás Jánost a 70-es évek
egykori labdarúgóját, a fényképek felkutatásában, azonosításában végzett munkájáért; emléklappal tisztelegtünk Nyikon Béla és Polonkai Gábor előtt, akik szenvedélyesen akarták és
dolgoztak azért, hogy e könyv létrejöjjön.
A jutalmazottak éltek a lehetőséggel , hogy
szólhassanak a jelenlévőkhöz. Jó érzés volt látni,
hallani a két fiatalabb labdarúgó örömteli szavait;
a 100 évből legalább 75 év történéseit személyes
emlékként őrző, Nyikon Béla és Polonkai Gábor
közönséghez intézett, érzékeny hangú visszaemlékezését. Megrendítő volt, ahogy a résztvevők
Polonkai Gábor kérésére a körünkből örökre eltávozó játékos társakról egyperces néma felállással emlékeztek, s nagyon emberi volt az is, ahogy
Gabi bácsi, nevükön nevezve, közénk idézte az
első –második labdarúgó nemzedék legendás
alakjait, s velük együtt, régi idők, régi mérkőzések
emlékét. Zárszavában pedig, jó eredmények, szép
labdajáték reményében a régi jelszóval biztatta az
ifjabb nemzedéket: Hajrá, PIAC!

Köszönetet mondunk a rendezvényben közreműködőknek:
• A „Polgár Városért” Alapítvány kuratóriumának
• A Polgári Városi Sportegyesületnek
• A Magyaros Ízvilág és Kifőzde Étteremnek
• Az Ady Endre Művelődési Központ és
Könyvtár dolgozóinak..
Olajos Istvánné
A „Polgár Városért” Alapítvány elnöke
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Kultúrpercek
Szünidei Könyvtári Napok
A nyári szünidőben évek óta nagy szeretettel készítjük elő a könyvtárat a gyerekek játékához, alkotásához, kikapcsolódásához a könyvtári
napokra. Ez évben, július 26. és 30. között üdvözöltük minden reggel
azt a kis csapatot, akikkel együtt töltöttük a hetet.
Első nap elkészítettük közös fotófalunkat, amihez a gyerekek által kreált csipeszfigurákat használtunk. A középen elhelyezett képkeretből kikukucskáló
mosolygós arcok töltötték meg „tartalommal” nap, mint nap a hét végéig.
Második nap Tiliczky-Molnár Erzsébet, zenész és drámapedagógus
volt a vendégünk. Mini koncertet adott klasszikus és kortárs költők
megzenésített verseiből, majd együtt játszottunk a hangokkal és a ritmussal. Miután „összehangolódott” a kis csapat, Tornóczi Köles Ildikó:
Nyári dal című versére kerestük meg közösen a mi dallamunkat. A zene
a gátlásokat is feloldotta. Néhányan saját produkciójukat is bemutatták.
Értéktári piknikre indultunk szerdán a Lovas Hagyományőrző Egyesület kapitányával, Murvai Zsolttal. A túra kezdő állomása a Polgármesteri Hivatal volt, ahol a lakosság számára meghatározó termeket
látogattuk meg, a Házasságkötő termet és a Kovács Istvánné termet. A
szívélyes fogadtatást követően a polgármesterrel együtt ültük körbe a
tárgyalóasztalt. A gyerekek belebújhattak a városunkat képviselő hölgyek és urak bőrébe, bátran kérdezhettek, véleményt nyilváníthattak
és javaslatokat fogalmaztak meg. Miután elköszöntünk, lovaskocsin
kerestünk fel néhány útmenti keresztet, közben elhaladtunk a református templom, a katolikus templom, a Barankovics szobor, és a Dely
Mátyás egykori háza mellett. Majd kimentünk a határba, ahol vidám
zúgolódással jeleztük amikor felpattantunk a meg-megdöccenő kocsin
a földút egyenetlensége miatt. Miután elfogyasztottuk a piknikre készített tízórainkat, szalmabála-gurító versenyt rendeztünk.

A negyedik napon Balatoni Réka, fotós látogatott el hozzánk. Napjaink fotóeszköze többnyire a mindig kéznél lévő telefon, amivel felejthetetlenné tudjuk tenni a pillanatot, azonban Réka a fényképezőgép
működését mutatta meg a gyerekeknek. Praktikus tanácsait és a használati útmutatót követően kézről kézre járt az ő legféltettebb kincse – a
munkaeszköze - a gyerekek között. Pózoltak, zummoltak, keresték a
megfelelő hátteret az általuk kattintott képekhez.
Utolsó nap, a varázslatra várva Fenyves Csaba bűvészt láttuk vendégül. A sűrűn ismétlődő „sázám” varázsszó töltötte be teret, ami nem
csak a Csaba szájából hangzott el! A gyerekek is megpróbálkoztak néhány eltanult trükkel.
A művészeti tevékenységek, az alkotó, a szórakoztató és játékos programok mellett, természetesen az olvasásra is jutott idő. Mindenki megtalálta az ízlésének, és érdeklődésének megfelelő könyveket a szünidei
könyvtári napokon.
Ferenczné Fajta Mária
könyvtárvezető

Torres Dani
Polgáron
Torres Dani és barátja, Kocsis Olivér színvonalas játékát
élvezhették azok a zenerajongók, akik július 31-én este ellátogattak az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár színháztermébe.
Ahogyan arról már hírt adtunk, az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program jóvoltából június óta rendszeres, élőzenés
estekre várjuk a kikapcsolódni, szórakozni vágyókat. A rendhagyó
klubkoncertek előnye, hogy soha nem látott közelségbe kerülhetünk egy-egy neves előadóval, és jellemzően kis helyen, kisebb számú közönséggel, óriási hangulat tud kialakulni.

A korábbi nosztalgia slágerekben gazdag alkalom után, ezen az
estén leginkább a rock műfaja dominált. A nyár esti melegben frissítőként, citrusokkal gazdagított alkoholmentes koktélokkal kínáltuk
az érkezőket.
Beköszönésekor Torres Dani közvetlen, kedves modorával
azonnal barátságos légkört teremtett a teremben. Az este folyamán nemcsak egyéni stílusáról tett tanúbizonyságot, hanem különleges tehetségéről és sajátos zenei ízléséről is. Előadás közben
élt lényében a zene, érezni lehetett, hogy számára a muzsikálás
jelenti a mindent. A dalok között időnként rövid sztorikat mesélt
egy-egy saját szám születéséről, vagy számára kedves slágerekhez
kapcsolódó élményeiről. A rockdalok mellett repertoárjában jól
megfért egymás mellett a reggae és a latin stílus, nemcsak magyar,
hanem spanyol és angol nyelven is. Az előadást követően a közönség álló tapssal köszönte meg a másfél órás, különleges zenei
élményt.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt az augusztus 28-án, szombaton tartandó Latin estre is, ahol a Creol együttes formációban
két kiváló előadóművész, Pomázi Zoltán és Tóth András spanyol
hangulatú, elsősorban akusztikus zenét játszó gitárduóját hallhatják
majd.
Péterné Kiss Petronella
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Kultúrpercek
Táboroztunk :)
Az Erzsébet Táborok program támogatásának köszönhetően július és augusztus
hónapban kicsivel több, mint száz gyermek
részvételével, négy különböző tematikájú
napközis tábort szervezett az Ady Endre
Művelődési Központ.

A tavalyi évben is nagy népszerűségnek
örvendő táboraink célja, hogy minél több
polgári gyermek számára nyújtsunk önfeledt,
ugyanakkor tartalmas szünidei elfoglaltságot
és kikapcsolódást. Ugyanakkor segítségnyújtás a szülők felé is ez a lehetőség, hiszen megterhelő anyagi ráfordítás nélkül biztonságban
tudhatják csemetéiket.
A július első hetében zajló néptáncos táborban a gyerekek megismerkedhettek a
néptánc, a népzene, a népi gyermekjátékok
színes világával. A programokat hagyományőrző népi játszóházi foglalkozással, ügyességi
játékokkal, ritmikai fejlesztéssel, filmvetítéssel
gazdagították Mészáros Anett és Varga József
néptáncoktatók. A lelkes gyermekek a hét
folyamán elsajátították a rábaközi és nyírségi
polgári táncok alapjait, bepillantást nyerhettek a moldvai táncok ritmikus és közösségalkotó táncaiba, a fiúk a karikás ostorral, a
lányok a hajfonás, gyöngyfűzés technikájával
ismerkedtek.
A tábor zárásakor a kis táncosok a megismert lépéseket egy, ún. „táncpálya” segítségével mutatták be, úgy hogy közben szabadon,
kreatívan alkalmazhatták, variálhatták a motívumokat. A táncpálya különböző eszközöket tartalmazott (hullahopp karika, babzsák,
stb.), ahol adott szimbólumok segítségével
meghatározott tánclépéseket kellett eltáncolni
a pálya különböző helyszínein. A hét szabadtéri programjaként a táborozók felkeresték a
Polgári Települési Értéktár részét képző Kálvária dombot és a rajta álló barokk stílusban
épült Kálvária kápolnát, ahol Sándor Antalné
Katika részletes beszámolójából megismerték
a hely történetét és legendáit.
Július második hetében festészeti élménytáborban vehettek részt a gyerekek. Ez alkalommal, újdonságként a kávéfestés és a batikolás,
szitanyomás technikáját sajátították el. Gyö-

nyörű munkák születtek, volt, aki több „festményt” is vitt haza. Görög Nagy Lilla hagyományőrző kézműves mester segítségével az
ajándék Erzsébet Táboros pólók pedig, csodás,
egyedi jelleget kaptak az egyéni batikolásnak,
szín- és díszítőminta választásnak köszönhetően. A hét folyamán a résztvevők dolgoztak
gipszlenyomat és viaszkarc technikákkal, alkottak zsírkrétával, porpasztellel, temperával,
vízfestékkel. A tábor utolsó napján kiállítást
rendeztek az elkészült munkákból, amit tárlatvezetéssel egybekötve mutattak be a szülői közönség számára. Bölcskeiné Derzsényi
Zsuzsa és Birizdó Sándorné rajzpedagógusok
munkájának eredményeként a gyerekek a hét
végére egy komplex alkotói folyamatot reprodukáltak, amelynek középpontjában az a törekvés állt, hogy ugyanazt az érzést, gondolatot újra és újra, más-más művészeti formában
fogalmazzák meg. Elfogadó, együttműködő
magatartást tanúsítsanak és örüljenek közös
munkáiknak. A gyerekek ráébredtek, milyen
sokféleképpen képesek kifejezni az érzéseiket
szavak nélkül is: testbeszéddel, jelenléttel, alkotáson keresztül. A hét közepén a helyi csónakázó tóra látogatott el a csapat, ahol Sóvágó
Mihály, a Polgári Vizi Sportegyesület elnöke a
kajak-kenu sportág alapjaival ismertette meg
a gyerekeket. Nagy élmény volt számukra,
hogy kipróbálhatták a kajakozást, és sokáig
emlegették az önfeledt vidám hangulatú napot, amikor együtt vízibiciklizhettek, csónakázhattak, kenuzhattak.

Július harmadik hete a népi kézműveskedés
jegyében telt. Molnár Erzsébet és Birizdó
Sándorné pedagógusok vezetésével a kis tanoncok a szövés és a nemezelés alapjaival ismerkedtek. A szövéshez kapcsolódóan lapos
és a gömbölyű fonásokat és sodort kötelet
készítettek. Népi játékként kapójátékot, díszítő ékszerként karkötőt, gyűrűt és nyakláncot
alkottak a gyerekek. A nemezelés alaptechnikáját a gyakorlatban apró ékszerek készítésével sajátították el a gyerekek. A szorgos kezek
munkájának köszönhetően szebbnél szebb
nemezgyűrű, lánc és karkötő született. Az
ajándék Erzsébet Táboros batikolt pólókban a

munka is jobban ment. Ezeket gyöngyökkel,
festéssel díszítették a gyerekek. A kézműves
foglalkozásokat népi gyermekjátékok, szabadtéri, mozgásos programok tették színesebbé.
A Kálvária dombra tett kirándulás alkalmával
e csoport tagjai is megismerkedtek a szakrális hely történetével. A fás, bokros környezet
inspirálóan hatott a gyűjtő-, alkotó munkára,
így a gyerekek a természetben sajátították el a
vesszővágás és a gúzskötés módszerét.

Az augusztus első hetében megrendezett
„Krea-fitt” tábor az egészségtudatosságra fókuszált. Tóthné Rente Ildikó és Bodnár-Andrási Viktória pedagógusok, valamint Tóth
Ildikó gymstick edző és gyermek aerobik
oktató a heti programot komplex egészségmegőrzésre épülő projektekkel valósították
meg. Interaktív módon ismerkedtek a gyerekek az egészséges étrenddel. A kreatív, alkotó
és a spottevékenységek mellett nagy hangsúly
került a fejlesztő játékokra és a lelki egészség
gondozására. A gyerekek nagyon élvezték,
hogy többféle készségüket, képességüket kellett használni a foglalkozások során. A csapatszellem kialakult már az első váltó- és sorversenyek alkalmával. A memóriajátékok, az
„okoskodó-okosodó” kvízjátékok a szellemi
fittségről gondoskodtak. A tábor ideje alatt a
testmozgás is igen változatos eszközökkel és
gyakorlatokkal valósult meg. A frissítő reggeli tornát kézműves foglalkozások váltották.
Izgalmas feladat volt például, amikor saját
tervezés alapján, termények felhasználásával,
társasjátékot készítettek a csemeték.
A tábor legfőbb élménynapja természetesen, a strand-nap volt. A Polgári Strandfürdőn különböző vízi- és sportprogramokon
vehettek részt a gyerekeket amellett, hogy a
pancsolás és a napfény örömeit élvezhették.
A táborok tematikus sajátságain túl a programok során fejlődött a gyermekek önismerete, jobban megismerték egymást és környezetüket, nem mellesleg igazán összetartó kis
közösségek alakultak ki. Ami számunkra is
nagy örömet jelentett.
Péterné Kiss Petronella
és Bacsa-Kiss Evelin, szervezők
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Az Ördög sohasem alszik…
Igazán különleges előadással lepte meg a
polgári közönséget a Déryné program keretén belül megvalósult előadás alkalmával a
salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház. Molnár
Ferenc: Az Ördög című vígjátékát vitték színpadra. Egészen pontosan a színpad elé. De,
miről is beszélek? Az előadás reggelén 8 órakor megérkezett a színház teherautója a díszletépítő munkásokkal a művelődési központ
önkormányzati oldala felőli bejárathoz és elkezdődött a „keringő”. És miután tudjuk, hogy
az ördög nem alszik, hát megmutatta mire
számíthatunk. Rögtön világossá vált, hogy a
díszlet nem fog beférni az ajtón. Megörültek a
technikus kollégák – hátha nem kell felépíteni,
a több mázsás elemekből álló hátteret. Azonban a vezetőség szavai elcsitították bennünk, a
vígság dallamát mondván: „Ha az ég a földdel
összeér, ennek akkor is be kell menni.” For-

gassuk el a díszletet, vegyük le az ajtót, stb. stb,
jöttek az ötletek, de be kellett látni, hogy ezen
az oldalon nem fér be. Átállt a teherautó a másik oldalra. Bizakodtunk, mert a parkoló felőli
oldalon az ajtó 5 centivel szélesebb. Félórai
próbálkozás után jött a végleges döntés. „Szét
kell szedni a díszletet!” Szétszedték. Behozták.
Összeszerelték. Megpihentek, megnyugodtak,
„ez már a miénk”, mondogatták. Nos, a kisördög nem így gondolta. Kiderült, hogy a forgószínpad a díszletekkel nem tud elfordulni
a színpadon. „Hátha nem fér el fent, építsük
meg lent”. Így került a nézőtérre a színpad. A
nézőteret egy kicsit hátrébb hoztuk, összébb
toltuk a székeket és kialakult egy stúdiószínházi atmoszféra. A színészek két-három méterre játszottak a közönségtől. Minden sóhajt,
gesztust, mozdulatot, szemvillanást a közönség „testközelből” élvezhetett. Molnár Ferenc

a színdarabot zseniálisan írta meg. Az Ördög,
a maga módján mindig ott van a fejekben, hol
rossz irányba, hol jó irányba tereli az ember
gondolatait. Legfőképpen a kétségek közé
sodorjon, és a szilárd meggyőződés helyére
is igyekszik beférkőzni, hogy elbizonytalanítson. Mindig van válasz, ellen vélemény, ami
az Ő érdekét képviseli, csakhogy kizökkentse
az embert a meggyőződéséből. A színészek
nagyszerűen oldották meg a személyek közötti érzelmi viszonyok feszültségét. Rendkívül
jó ritmusban tartották a párbeszédeket. Ezzel
olyan atmoszférát teremtve, hogy a nézőtéren
még a légy zümmögését is hallani lehetett volna. Az előadás, a kezdeti nehézségek ellenére
nagyszerű sikert hozott. Gondolatébresztő
mondanivalója valószínűleg, hazáig kísérte a
közönség tagjait.
Bíró István igazgató

Megbízott intézményvezető a Városgondnokság élén

Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága intézményvezetőjének lenni
felelősségteljes és sokrétű feladat. Számos kritériumnak és elvárásnak kell megfelelni. Erre
az összetett pozícióra kapott megbízást a fiatal
Környezetgazdálkodási agrármérnök végzettségű Csibi Lajos, aki a Debreceni Egyetem
Agrár és Műszaki Tudományok Centruma
Mezőgazdasági - Élelmiszertudományi, Környezetgazdálkodási Karán szerzett diplomát.
Tanulmányai befejezése után a Polgári
CSEMETE Szociális Szövetkezet alapító tagja és elnöke volt 2013 -tól 2014. év májusáig.
Ezzel egy időben 2013-tól 2014. novemberéig,
a Türr István Képző és Kutató Intézet alkalmazásában állt, mint oktató: TÁMOP 2,1,6
mezőgazdasági képzéseket oktatott és vezetett le Görbeházán és Újtikoson. Ezt követően
Polgár Város Önkormányzatánál a Mezőgazdasági Startmunka Mintaprogram szakmai
vezetője lett.

Hogyan esett Rád a választás a Városgondnokság vezetésében megüresedett állás betöltésére?
A város alkalmazásában álltam, mint szakmai vezető, úgy gondolom, hogy jól ismerem
a rendszert, az itt dolgozókat és azok képességeit. Emiatt esett rám a választás.
Amióta átvetted az intézmény vezetését,
mennyire változott a véleményed olyan szempontból, hogy bonyolultabb, összetettebb, mint
vártad, vagy körülbelül így képzelted el ezt a
munkakört?
Sokrétű. Ezzel talán mindent elmondtam.
Nagyon pontos szervezést igényel, hogy minden feladatra jusson elég idő a napi problémákon túl. Szerencsére a közvetlen munkatársak
terhelhetőek és segítőkészek.
Nehéz feladatot kaptál. Mennyire tartod nehéz feladatnak és mennyire érzed felkészültnek
magad erre a pozícióra?
Olyan ember nincs, aki mindenhez ért, ha
valahol el is akadok tudom kihez kell fordulnom. Nem érzem úgy, hogy kifogna rajtam
itt bármely feladat. Bátran mondom azt, hogy
igen, felkészültnek tartom magam.
Milyen változásokat szeretnél megvalósítani? Értem ez alatt a tervek, fejlesztések és újítások bevezetését.
Stabilitást szeretnék elérni az idei évben.
Fontosnak tartom, hogy egy olyan kép alakuljon ki a Városgondnokságról, amely egy
biztos pont tud lenni minden itt élő polgári
számára. Azok a tevékenységek, amelyek a
gondokság feladatai közé tartoznak lehetőleg
hiba nélkül működjenek. Lehetőségeinkhez
mérten hatékonyan, gyorsan és pontosan végezzük el a ránk bízott munkát, a tétlenség tel-

jes mellőzése mellett. Amennyiben valamely
tevékenység változtatást igényel ott biztosan
változtatni is fogok.
Milyennek szeretnéd látni 5 év múlva a Városgondnokságot?
Mint megbízott vezető egy évre szól a kinevezésem, de természetesen azon dolgozom,
hogy minél önállóbb gazdasági társasággá
nője ki magát a Városgondnokság. Növelve
a saját bevételt és ezzel csökkentve az önkormányzati támogatás mértékét.
Evezzünk kicsit más vizekre. Mit csinálsz a
szabadidődben?
Több mint 10 éve építjük a családi gazdaságot, ahol többek között extenzív körülmények
között őshonos mangalicákat és húshasznú
szarvasmarhákat tartunk. Ma már az öcsém
vezeti a családi gazdaságot, amelyet folyamatosan fejleszt és keresi a pályázati lehetőségeket, mivel ebben nőttem fel, így amikor tudok
a család segítségére vagyok.
Tehát a szabadidődben is dolgozol. Mesélj
kicsit a családodról!
A feleségemmel 2017-ben házasodtunk
össze és 2018-ban született meg első gyermekünk Lalika. Jelenleg iker babákat várunk,
akik várhatóan októberben fognak megszületni. Nagyon várjuk az érkezésüket, velük
teljes lesz a mi kis családunk. Szeretünk Polgáron lakni, ahová jól beilleszkedtünk.
Mégis talán akad időd valamilyen hobbira?
Hobbim a családom. Próbálom jól beosztani az időmet és rájuk fókuszálni amikor csak
lehetőségem van. A fiam szerencsére nagyon
érdeklődő és sokszor elkísér munkám során.
Nagyné Erdei Judit
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Nyári élet a Napsugár óvodában
Az óvoda nyáron egy kicsit csendesebb a
megszokottnál, ilyenkor családiasabbá válik
mind a gyerekek, mind az óvodapedagógusok számára. Az önfeledt játéktevékenységek,
a nyári időjárás adta lehetőségek, feledhetetlen élményeket nyújtanak a kicsik számára.
Szabadban szervezhető, különböző mozgásos
játékok töltik ki a gyerekek mindennapjait,
mint a kötetlen mászókázás, csúszdázás, labdajátékok, biciklizés, motorozás, mely után
feltöltődést hozhat egy piknikezés formájában elfogyasztott tízórai. Nagyon fontos a
frissítő vizes programok szervezése, homo-

kozás, vizezés, melynek során a családi kirándulásokról hozott, élményeket felidéző várak
formái, környezete, kelnek életre. De fokozott
figyelmet fordítunk az egészséges életmódra,
folyadékpótlásra, és az évszak adta lehetőségek
kihasználására, a friss gyümölcsfogyasztásra is.
Ilyenkor stranddá változik az óvoda udvara, s
a gazdag, kimerítő játékdélelőtt után jólesik a
finom ebéd utáni pihenés, a hűvös csoportszobákban.
Koláné Hornyák Szabina
óvodapedagógus

A Vásárhelyi Pál Általános Iskola tanulóinak 2020-2021-es tanévet érintő
tanulmányi eredményei

„Bár nem a hagyományos ünnepséggel, de tanulókkal együtt zártuk a 2020/2021-es tanévet 2021. június 18-án.
Sor került a kitűnő és jeles tanulmányi eredményt elért tanulók
jutalmazására, elismerésére is. Köztük iskolánk legeredményesebb
tanulójának díjazására : Pál Fanni Napsugár 5.a osztályos diákunk a
Hajdúböszörményi Tankerület elismerő oklevelét vehette át.
Kitűnő tanulmányi eredményt ért el:
Bódog Liliána Ramóna, Bohács Hella, Kondás Imola, Kovács
Máté Noel, Molnár Manna, Nagy Zalán, Oláh Csenge Zsófia,
Pöstényi Regina, Rácz Attila Károly 1. a osztályos, Balogh Patrik
Dávid, Kerékgyártó Sabrina Diána, Libárdi Martina Anita, Pikács
Dzsenifer Vanessza, Rácz Rebeka, Rácz Virgínia 1.b osztályos, Balog Zoé, Czakó Fanni Zselyke, Kiss Jázmin Mirella, Siroki Gabriella,
Szabó Kiara, Vígh Henriett Zselyke 1.c osztályos, Farkas Sándor,
Reszegi Erika, Szilvási Lili 2.a osztályos, Bari László Krisztofer, Kaló
Norbert 2.b osztályos, Kis Liliána, Polonkai Lili, Polonkai Marcell,
Suhajda Péter Bende 3.a osztályos, Czinglér Kristóf Tamás, Lukács

Levente Bertalan, Makula Mercédesz, Rémiás Ákos 3.b osztályos,
Bacsa Attila, Bacsa János, Gulyás Luca, Jamriska Lili, Kovács Réka
Panna, Létrai Balázs, Nagy Gréta, Nagy Vivien, Rézműves Noémi,
Szabó Dóra 3.c osztályos, Héjjas Tünde Rebeka 4. a osztályos tanulók
Jeles tanulmányi eredményt ért el:
Rontó Emília 1.a, Balogh Viktória, Horváth Maja Boglárka, Kecső
Csenge Dorina, Rézműves Loretta Vivien, Rézműves Szilvia Angéla
1. b, Orosz Zoé Dalma 1.c, Nagy Viktória, Siroki Ramóna Barbara 2.a
Sebők Mirella 2.c, Boros Sanel, Kiss Erzsébet Ágnes, Suhajda Levente Bence, Szedleczki Noémi 3.a, Tunner Attila 3.c, Pallagi Regő,
Mézes Nikolett 4.c osztályos diákok
Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért nevelőtestületi dicséretet kapott: Pál Fanni Napsugár 5.a és Lovász Máté 6. a osztályos tanulók.

Példamutató magatartásáért és szorgalmáért, jeles tanulmányi
eredményéért nevelőtestületi dicséretet kapott: Kiss Kevin László
6.a, Lente Evelin Mária és Mecsei Levente 6.c osztályos tanulók.
Minden okleveles tanulónknak gratulálunk!
A nyári szünet további részére is jó pihenést kívánunk!”
Petrikné Sereg Ildikó, pedagógus

Polgár Város Önkormányzatának Lapja

Megjelenik havonta 3.100 pld-ban, minden hónap 10. napján.
Lapzárta: minden hónap 1-jén.

Felelős kiadó: Polgár Város Önkormányzata • Főszerkesztő: Bíró István • Szerkesztőség tagjai: Ferenczné Fajta Mária, Nagyné Erdei Judit, Péterné Kiss Petronella
• Hirdetés: 52/573-420 · polgartarshavilap@gmail.com • Grafika, tördelés, nyomda: GraFol Print Kft. · Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 5.
Terjesztés: Polgármesteri Hivatal, Polgár • ISSN: 1217 - 8799
Közzétéve: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár honlapján/mkkpolgar.hu/ és a Facebook oldalán.
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!
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Búcsúzunk Megyesi Lászlótól

Nehéz a megbízatásom, hiszen Laci bácsit
nemcsak a családja elmondása alapján ismertem, hanem, mint régi jó ismerős, barát,
egy kiváló mesterember emléke előtt tisztelgek Önökkel, Veletek együtt.
Laci bácsi élete, - ahogy az egész Megyesi
család élete – összeforrt a szülőföld, Polgár
mindennapjaival. A szülői házból hozott
tudásvágy és munkaszeretetet már gyerekkorában beléivódott. Az édesapja által
tervezett és készített gyalupad, esztergapad
mellett nőtt fel, és az édesapa legnagyobb
örömére Laci bácsi is az asztalos mesterséget választotta. Az a fajta mesterember vált
belőle; akit a forgács illata megcsapott, rabul
ejtette egy éltre.
Ahogy az abban időben szokásos volt, az
elemi iskola elvégzése után három éven át az
egyik kiváló asztalos mesternél volt tanonc.
Első, saját kedvére készített munkadarabja,
a Megyesiekre jellemző módon egy könyves
szekrény volt, amelynek elkészítésében segítségére volt bátyja István is. A mesterlevelet csak később – 1947-ben - tudta megszerezni, mert a háború közbeszólt. Kalandos,
regénybe illő eseményeket élt meg a háború
alatt és után. Közel 100 polgári levente társával együtt – közte József testvérével – a
Dunántúlra került, majd ahogy húzódott a
front nyugat felé, Németországban került
angol fogságba. A két éves angol fogság
egy életre szóló tanuló iskola volt számára.
A túlélésben vetett hite, a szülőföldre való
hazakerülés vágya tartotta benne a reményt.
Szerencséjére a fogság ideje alatt gyakorolhatta a szakmáját, és mellette megtanult
angolul. A fogságban töltött két év élménye
hozta ki belőle első művészi képességgel elkészített intarzia képet, amelyet fa hulladék-

ból készített, és azt azóta is a család ereklyeként őriz. Hazakerülve 1949-ben családot
alapít, feleségül veszi Ugrai Katikát, és féltő
gondoskodással nevelik fel László és Katalin gyermekeiket. A szülők nagy örömére
mindkét gyerek megörökölte Laci bácsinak a reál tárgyak iránti vonzalmát, konkrétabban a matematikai talentumát. Laci
bácsi életét a munka és a család határozta
meg. Asztalos mesterségét kezdetben kisiparosként, majd szövetkezeti dolgozóként,
később az újtikosi faüzem műszak vezetőjeként folytatta. A nyugdíjas évét már ismét
iparosként éli meg, de hát – mint tudjuk Ő
soha nem vonult nyugdíjba. A halála előtti
héten még dolgozott a műhelyében. Polgáron és környékén kevés olyan ház, közintézmény van, ahol ne lenne ott a keze munkája.
Nyílászárók, míves szekrények, használati
tárgyak emlékeztetnek Őrá.
Jelentősebb munkái a teljesség igénye nélkül;
- 1960-ban készíti el a rómaikatolikus
templom padsorait, a gyóntató széket,
- később a tiszagyulaházi rómaikatolikus
templom oltára,
- a Polgári Takarékszövetkezet központi
irodájának és több fiókjának irodabútorzata.
Amikor gyerekei erre a vidékre kerültek,
(Fót, Göd) építkezésbe, vállalkozásba fogtak, kézenfekvő volt, hogy Laci bácsi készíti
el a famunkákat, a vendéglátó egység padjait, asztalait. Eközben már itt Gödön is kialakult egy műhely.
Laci bácsi és felesége Katika néni úgy döntöttek, - hogy közelebb legyenek a gyerekekhez, - feladják a szülőföldi létet, és 2000-ben
költöztek Gödre. Laci bácsinak egyetlen kérése volt; legyen egy kis műhely, ahol folytathatja szeretett mesterségét. Miután ez is
teljesült, végre azt csinálhatta, amire régóta
vágyott, de nem volt rá ideje. Dísztárgyakat
kezdett el gyártani, ahol sohasem a haszonszerzés volt a fő vezérelv. Gyümölcstartók,
gyertyatartók, kulacsok, virágállványok,
használati tárgyak művészi kivitelezésben.
Tette ezt úgy, hogy az elkészített tárgyakat
felajánlotta jótékonysági célra. Ettől az időtől csak jótékonysági boltok részére, illetve a
Baptista Szeretetszolgálat részére dolgozott.
Egyetlen kikötése volt; az általa átadott és
eladott tárgyak bevételét az éhező gyerekek megsegítésére fordítsák. A nemes gondolatot tettek követték. Hallatlan művészi
szépérzékkel, kreativitással alkotott. Sza-

badjára engedhette fantáziáját. Egyébként
is jellemző volt rá, hogy nem ismert lehetetlent. Mások számára megoldhatatlannak
tűnő feledatokon addig gondolkodott, míg
meg ne találta a megoldást. Csak nem volt
szabad siettetni. Az Ő megszokott, nyugodt
tempójában tudott igazán alkotni. Szokta
mondani; „No, no, nincs probléma, meg lehet ezt csinálni, csak idő kérdése.” Jellemzi
ezt az is, hogy nagyon kevés gépet vásárolt.
Maga készítette el a faipari gépek többségét.
Ha kellett szerelt, hegesztett, és már működtek is az ötletes célgépek.
Amikor Polgár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megalapította a „Lokálpatrióta Összefogás” díjat elsőként azt a
Meggyesi testvérek, - István, József és László - nyerték el. Polgáron az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár egyik terme
2010 óta a „Megyesi Fivérek Terme” nevet
viseli. A város itt állított emléket Istvánnak
a festőművésznek és poétának, Józsefnek a
város krónikásának, és Lászlónak az asztalosmesternek, vagy helyesebben a famunkák művészének.
Önzetlen segítőkészsége példaértékű
volt. Ahogy példaértékű volt az Ő egész
élete. Mert Laci bácsi élete során olyan értéket, olyan emléket hagyott hátra, amely az
ércnél is maradandóbb. Ránk, a túlélőkre
hagyta a példát, a szülőföld szeretetét, hogyan kell szolgálni önzetlenül szűkebb hazánkat, hogyan kell megbecsülnünk apáink
örökségét, hogy el ne veszítsük gyökereinket. Attól a 20-as évek nagy generációjának
egyik tagjától búcsúzunk most, akit minden
viszontagságon átvezetett az élni akarás, aki
mindig, - haláláig – hirdette és gyakorolta
a tevékeny élet, az értéket teremtő munka
eszményét. Távol került ugyan szülőföldjétől, de kapcsolata soha nem szakadt meg az
„otthoniakkal.”
Élete, személyisége és munkássága
sokunk életét megérintette,
és ez fog Neki örök életet adni.
Kedves Laci bácsi!
Búcsúznak Tőled a polgáriak,
minden kedves ismerősöd.
Nem feledünk, emléked örökké
megőrizzük!
Molnár János képviselő
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HITÉLET

Anyakönyvi Hírek

Meghívottak vagyunk – Gondolatok

Akiket újszülöttként
köszöntünk

templombúcsú előtt

Katolikus egyházunkban minden templomnak két ünnepe van, a fölszentelés évfordulója és a védőszent ünnepe. Egyházközségünkben ugyanazon a napon, Aug.
15-én tartjuk a két ünnepet: emlékezünk az
1858-ban történő szentelésre és köszöntjük
a Nagyboldogasszonyt, a mennybe fölvett
Szűzanyát.
A 12-13. századtól számos templom, székesegyház viselte a Szűzanya nevét, utalva a
köztük lévő szoros kapcsolatra: Mária teste
és a templom a biztonság és a növekedés helye. Az anyaméh és a templom egy ideig hajlék számunkra, de eljön a születés pillanata,

amikor a magzat a hatalmas, színes világba
lép; s az ember pedig a földi élet után Isten
országát nyerheti el.
Az ünnep arra hív, hogy legyünk a Nagyboldogasszony hű gyermekei és halljuk meg
az édesanya mennyei életre vezető szavait,
amint Fiára mutat: „Tegyetek meg mindent,
amit mondd!” (Jn 2,5)
Az Aug. 15-én, vasárnap 9.30-kor kezdődő
templombúcsúi szentmisére, amelyet Dr. Németh István nyíregyházi káplán végez, nagy
szeretettel hívjuk, várjuk kedves híveinket!
László atya

Merjünk Imádkozni!
Felséges Istenünk, Gondviselő Jó Atyánk
a Krisztus által! Magasztaljuk a Te háromszor Szent Neved, Világmindenség Teremtő Ura, mert nagyok és csodálatosak a Te
dolgaid! Emberi ésszel fel sem fogható a Te
hatalmad! Te vagy, aki alkotott mindent,
Te vagy, aki alkottál minket! Hálaadással
köszönjük meg Neked az életünket, annak
minden pillanatát. Hálaadás van a szívünkben családjainkért és a szeretteinkért. Hálával köszönjük meg életünk minden örömét,
boldogságát, sikerét. Szolgáljon mindez a Te
nagy Neved dicsőségére! Köszönjük Neked
Urunk, Istenünk, hogy ezekben a nehézségekkel terhelt időszakban is fohászkodhatunk hozzád. Tudjuk jól, hogy méltatlanok vagyunk rá, de Krisztus által felénk is
hangzik Igédnek igazsága: „Hívj segítségül
engem a nyomorúság idején! Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem.” Most ami-

kor mindennapi életünk része a betegség,
a veszteség, a természet erőinek pusztítása,
Te legyél az, aki megszabadít és megsegít
bennünket! De kérünk Téged Atyánk, Te
legyél, aki a mindennapok bajaiban, küzdelmeiben is segítő szereteteddel mellénk áll
és átkarolva erőt ad. Imádkozunk a nehéz
helyzetben levőkért, akik betegségben szenvednek, akiket veszteség ért és fájdalom,
mert szerettüket elvesztették. Adj számukra
erőt, bátorságot, testi-lelki gyógyulást, békességet, vigasztalást! Hozzád imádkozunk
családjainkért, szeretteinkért, településünk
minden polgáráért, kicsikért és nagyokért!
Imádkozunk anyaszentegyházadért és az
egész teremtett világért. Krisztusért kérünk
hallgass meg minket kegyelmesen! Ámen
Kovács Imre
ref. lelkész

Barna Dzsenifer Ájse
Menyhért Dávid Dorián
Puskás Ármin László
Szarka Bence
Szilágyi Kornél
Zajácz Miklós

Akiknek gratulálunk
házasságkötésükhöz
Illés Andrea – Deli Péter
Daragó Edit – Kuruc János
Ráduly Kitti – Jónás Péter
Takács Enikő – Farkas Károly Richárd

Akiktől fájó szívvel
búcsúzunk
• Virág Péterné
szül. Becski Irén élt: 102 évet
• Budinszky Györgyné
szül.Miklós Margit élt: 74 évet
• Daliániszné Szabó Teréz
élt: 65 évet
• Nagy László élt: 62 évet
• Buckó Lászlóné
szül. Szurkos Mária élt: 88 évet
• Ferenczi László élt: 82 évet
• Oláh Istvánné
szül. Németi Mária élt: 89 évet
• Bagdi Józsefné
szül. Bolgár Margit élt: 87 évet

Kakukkfióka megmentése
Ha a kakukk életviteléről, szaporodásáról, tojásrakási szokásáról többet megtudunk, talán nem
feltétlen tartozik a szimpatikus madaraink közé, de mindenképpen szánalomra és megmentésre
méltó volt, ahogy egy apró pici madárfióka a tikkadó hőségben a Kiss Ernő úti egyik paneltömb szélén meghúzódva várta sorsa alakulását. A megmentője észlelve a helyzetet gondjaiba vette, megette,
megitatta és annak rendje, módja szerint értesítette a Hortobágyi Madárkórházat. A madárkórház
köszönve fogadta a jelzést és a helyi természetvédelmi őr bevonásával ellátásukba vették a kismadarat.
Mondhatni nem egy nagy dolog ez az emberi tett, de mindenképpen értékelendő, hiszen figyelve
a környezetében történtekre megmentette egy kismadár életét.
Molnár Jánosné
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Sport élet
Kezdődik a bajnokság!
A tavalyi versenykiíráshoz hasonlóan idén is 10-10 csapat képviselteti magát a Megyei
II. osztály északi és déli csoportjában. Polgár az északi csoportban van. A 2 csoport első 5.
helyezettje alkot egy 10 csapatos felső házat, a tavaszi mérkőzéseket külön sorsolni fogják.
Cél az első 5 csapat között végezni, a távolabbi kilátások tavasszal fogalmazódnak meg. Az
ősz folyamán is várunk minden futball szerető polgárit, gyere és szurkolj a PIAC-nak

Az ifjúsági csapat mérkőzései két órával korábban kezdődnek!

Az időpontok és a mérkőzések helyszínei
ősz folyamán változhatnak!

Tóth Máté Szakosztály vezető Polgár VSE

„A polgári labdarúgás száz éve”
című kiadvány
a polgári Városi Könyvtárban
megvásárolható!
A kötet ára: 1500,- Ft
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JAGSZI
hírek
Igazgatói dicséretben részesültek azon tanulók, akik a tanév folyamán magatartásukkal, szorgalmukkal, tanulmányi eredményükkel, közösségi munkájukkal kiemelkedtek,
öregbítették iskolánk hírnevét.
• Kecskés Fanni 12/A • Szabó Patrik 12/A
• Dévald Ferenc 12/A • Sándor Viktória 12/A
• Radics Dzsenifer 12/A
• Labancz Anna Alexandra 12/A
• Kovács Viktória 3/11/KV
• Kiss Fruzsina 2/10/SZ
• Sebők Éva Viktória 2/10/SZ
• Koscsó László 2/10/SZ
• Szücs Fanni Liza 2/10/SZ
• Bari Jázmin 1/9/SZ
• Bari Fruzsina 1/9/SZ • Tóth Zita 1/9/SZ
• Tóth István 1/9/SZ
• Török Istvánné 2/14/LP
• Vigh-Tanyi Katalin 2/14/LP
• Tóth Alíz 2/14/LP
• Bártfainé Kovács Krisztina 1/13/LSZ
• Kovács Andrea 1/13/LSZ
• Mészáros Zsoltné 1/13/LSZ
Polgár Város Önkormányzata elismerő oklevelet adományozott Polgár város közösségeinek érdekében végzett munkájáért: Radics
Dzsenifer és Szabó Patrik 12/A osztályos tanulóknak.
Kecskés Fanni 12/A osztályos tanuló angol
nyelvből emelt szintű érettségi vizsgán nyújtott teljesítményéért dicséretben részesült.
Strubáné Fenyves Anita, igazgató
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