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Ráhangolva: a helyi BRIDGE zenekar
koncertje
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Szép sikereket ért el a Polgári Fuku-Do
Sportegyesület

A Polgári Polgárőr Egyesület az
„Év Polgárőr Egyesülete”

Juhász Gyula:
Consolatio
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.
Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.
Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.

Emlékezés az 1956-os eseményekre

Halottaink emlékére

A tartalomból:
• II. Töklámpás-party 4. oldal
• Országos Könyvtári Napok
5. oldal
• Öko-játszónap az óvodában
6. oldal
• Áttekintés az egészségügyi
ellátórendszer működéséről
8. oldal
• Dobogó tetején a PIAC!
10. oldal
Búcsúznak az Árvácskák
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Városházi Hírek
Munkaterv szerinti ülését október 28-án tartotta a képviselő-testület,
melynek napirendjeit zömében a városban működő közszolgáltatók, valamint az állami fenntartású oktatási intézmények tájékoztatója tette ki.
Már megszokottan az első napirend keretében több aktualitást érintően nyújtott tájékoztatást a polgármester. Elmondta, hogy három
beruházás folyik a városban, melyek közül a Mátyás utca útelújítása a
befejezéséhez érkezett, jelenleg az utómunkálatok zajlanak. Lezárult és
befejeződött a sporttelepen az út, a járda és a parkoló fejlesztése, mely
a Városi Sportegyesület saját beruházásaként TAO támogatás és önkormányzati támogatás igénybevételével valósult meg. Jelenleg futó beruházásként megújul és korszerűbbé válik a kemping területén található
közösségi tér és a faházak, egyrészt EFOP-os, másrészt LEADER pályázati forrás bevonásával.
A zöldhulladék gyűjtőpont működésével kapcsolatban elhangzott,
hogy azt 2021. november 30-ig vehetik igénybe a lakosok, melynek újra
nyitása előreláthatóan március elején fog megtörténni.
Örömteli eseményként került megemlítésre a Polgári Polgárőr Egyesület országos elismerése, mellyel 2021-ben az Év Polgárőr Egyesülete
címet kapták meg. Sajnálatos tény, hogy a vírus városunkban is jelen
van, ezért a polgármester tájékoztatta a lakosságot, hogy az általa meghozott intézkedések körében november 2-től
- a Polgári Köztemetőn, zárt térben történő ravatalozás esetén egyidejűleg 15 fő tartózkodhat, akiknek a maszkhasználat kötelező. Nem
zárt térben történő ravatalozás esetén nincs létszámkorlátozás, de a
maszkhasználat ajánlott!
- A város közösségi terein (piac, játszótér, sportpálya közönségtér,
buszmegálló) ajánlott a maszk használata.

Tájékoztató a víziközmű
tevékenységről
Tájékoztatást nyújtott a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. a városban végzett 2020 évi tevékenységéről, valamint benyújtotta a 2022-2036. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét.
A vízszolgáltatással kapcsolatos tevékenységet az elmúlt évben is
alapvetően a hálózat-karbantartás és hibaelhárítás határozta meg. A
város ivóvíz hálózatrendszere elöregedett, melyből adódóan az elmúlt
évben gerincvezetéken 45, bekötővezetéken és aknában összesen 51
csőtörés volt.
Fónagy Tamás, a helyi vízműtelep vezetője figyelemfelhívásként
elmondta, hogy az ivóvíz termelő kutakban évről-évre csökken a víz
mennyisége, ezért lassan elérkezik az az idő, amikor mindenkinek változtatni kell a vízhasználati szokásain, az abban való gondolkodásban.
Utalt az üzemegységet érintő szakember hiányra, valamint a működést erősen negatívan befolyásoló szolgáltatási díjak 2013-tól történő
szinten tartására. Felhívta a lakosság figyelmét a vízórák állapotának
folyamatos ellenőrzésére, mellyel elkerülhető az esetleges belső csőtörés
során jelentkező vízfogyasztás. A téli időjárás következtében fokozott
figyelmet kell fordítani a vízórák, kerti kutak, csapok téliesítésére, melyre szintén figyelemfelhívással élt. Nem jobb a helyzet a szennyvízelvezetés területén sem, mivel a feladatok nagy részét a szennyvíztisztító
telep és az átemelők karbantartása és hibaelhárítása jelentette. A 32 db
átemelő szivattyú üzemeltetése rendkívüli feladatokat ró a munkatársakra, mindennaposak a szivattyú meghibásodások. Az anyag összefoglalóan tartalmazza, hogy „évek óta kijelenthető, hogy a kialakult veszteséghez hozzájárult a rezsicsökkentés, az infláció és az áremelkedések
díjban történő kompenzációjának hiánya, az ágazatot sújtó különadók,
a rendszer öregedése, a karbantartási- és javítási feladatok mennyiségének és anyagigényének növekedése. Amennyiben a működés feltételei
nem változnak, előrevetíthető a veszteségek további növekedése.”

Oktatási intézmények
tájékoztatója
Tájékoztatást nyújtott a Polgári Váráshelyi Pál Általános Iskola és a
Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila Szakképző Iskolája
az elmúlt tanévben végzett tevékenységéről.
Az általános iskola tájékoztatójának tárgyalása során elhangzott
kérdéskör érintette a betöltetlen álláshelyek számát, az erre vonatkozó
problémamegoldó stratégiát, a tanulói létszám változását, illetve kinevezett igazgatói státusz betöltését.
Az általános iskola képviseletében jelenlévő Molnárné Kovács Judit igazgató helyettes elmondta, hogy az intézményben folyamatosan
számolni kell a nyugdíjba vonuló pedagógusokkal, ezért a szakos ellátottság veszélyben lehet. Elmondta továbbá, hogy a tanulói létszám
évről-évre csökken, a tavalyi 403-hoz képest jelenleg 392 gyermek tanul
az intézményben, melyek között magas a nevelőszülőknél nevelkedő,
a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési és tanulási nehézséggel küzdő gyermekek száma. Nagy hangsúlyt
fektetnek az elvándorlás megállítására, az arra rászorulók felzárkóztatására pl. 1-4. évfolyamon egésznapos oktatással, felső tagozaton délutáni foglalkozások (sport, felzárkóztató, szakkör) biztosításával. Kiemelt
feladatként kezeli az intézmény a tanulók képesség szerinti fejlődését,
melyet a tanórai differenciális, valamint az egyéni és kiscsoportos felzárkóztató foglalkozások segítik.
A tankerület képviseletében Riczu Julianna szakmai igazgató-helyettes adott bővebb tájékoztatást, melyben többek között elmondta, hogy a
tankerülethez tartozó 21 oktatási intézményben betöltetlen pedagógus
álláshely nincs, illetve jól működik az áttanítás rendszere egy-egy közelebb lévő települések oktatási intézményei között. Megtudtuk, hogy
október 27-én lezárult az igazgatói álláspályázat, melyben a hatályos
jogszabályok alapján miniszteri döntéssel kerül majd kinevezésre januárban az új igazgató.
A BSZC József Attila Szakképző Iskolája tagintézmény vezetője is
tartalmas anyag összeállításával prezentálta az elmúlt tanévben végzett
nevelő-oktató munkát. A 151 fős tanulói létszámból 14 fő technikumi,
81 fő szakképző iskolai, és 56 fő felnőttoktatásban vett részt.
Az ülésen a kérdések körében fogalmazódott meg a felnőttoktatásban
jelentkező lemorzsolódás oka, melyre Strubáné Fenyves Anita tagintézmény-vezető elmondta, hogy sajnos a felnőttek esetében is előfordul,
hogy meggondolatlanul választanak szakmát. Jellemzően azok maradnak a képzésben, akik már elve a szakmában dolgoznak. A lemorzsolódás okai közé sorolható még a lakóhely váltás, a családi állapotban
bekövetkezett változás, vagy éppen a szakma nem tetszése.
Új képzési formaként jelent meg a „Dobbantó program”, melyet azok
a nappali tagozatos tanulók vehetnek igénybe, akik augusztus 31-ig betöltötték a 16. életévüket és nem rendelkeznek alapfokú általános iskolai
végzettséggel. A tagintézmény-vezető kifejtette, hogy a képzés során teljes mértékben kompetencia fejlesztés folyik, melynek során a munkára készítik fel a tanulókat. E képzési formában jelenleg bolti előkészítő
képzés folyik, illetve a tanév során még háztartásvezető tanfolyam fog
indulni. Elmondta továbbá, hogy a dobbantó programban tanulók és a
9. évfolyamon szakképzési ösztöndíjjal motiválják a diákokat, illetve 10.
évfolyamon duális képzőhelyeken végzik a szakmai gyakorlatot a tanulók, ahol munkaszerződés alapján bért kapnak. Megfontolásra ajánlotta
a szülőknek a polgári középiskola első körben történő választását, mivel
sok esetben az a tapasztalat, hogy évközben hozzák vissza a tanulókat és
így magas osztálylétszám alakul ki.
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Tájékoztató a hulladékgazdálkodásról
2020 évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről nyújtott tájékoztatást a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.,
aki 2018. január 1-től a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
alvállalkozó útján látja el a feladatot településünkön. A tájékoztatóban
kiemelték, hogy a közszolgáltatást a törvényi előírásoknak megfelelően
folyamatosan, az önkormányzati rendeletben meghatározott rendszer,
módszer és gyakoriság szerint végzik. A tájékoztató adataiból megállapítható, hogy az előző évekhez viszonyítva sajnos nőtt a vegyes hulladék
mennyisége, mely 2018. évben 847 993 kg, 2019. évben 1 093 679 kg
volt, míg a 2020. évben 1 303 447 kg-ra emelkedett.
Kedvezőbb tendenciát mutat ugyanakkor a megküldött adatok alapján a szelektíven gyűjtött üveghulladék mennyisége összességében, mivel 2018. évben összesen 12 562 kg, míg a 2020. évben 15 240 kg volt.
Ugyanezen tendencia mutatható ki a kevert csomagolási hulladék (papír, műanyag és fém) tekintetében is, ugyanis 2018. évben 55 351 kg-ról
2020. évben 77 560 kg-ra nőtt.

Beszámoló a Strandfürdő
üzemeltetéséről
A Polgári Strandfürdő működésében változás történt, bérleti szerződés alapján 2021. július 1-től a BÉRES-AQUA Kft. vette át a fürdő üzemeltetését. Az elmúlt szezon tapasztalatairól, az elvégzett munkálatokról
számolt be az üzemeltető a képviselő-testületnek. Béres László ügyvezető elmondta, hogy nehéz szezon áll mögöttük, sok műszaki, technikai,
higiéniai probléma vált ismertté a fürdő beindítása után. Összességében
jónak értékelte a szezont, megközelítőleg 8.000 vendég vette igénybe a
strand szolgáltatásait, illetve több rendezvénynek is helyszínként szolgált.
Elmondta továbbá, hogy a fürdő október 31-ével bezárt, de a jövőben
mindenképpen keresik a téli nyitva tartás lehetőségét. Már most készülnek a jövő évi szezonra, különböző marketing cégekkel vették fel a kapcsolatot, melynek fényében kerül kidolgozás a jövő évi üzemeltetési terv,
melyben természetesen cél a látogatói szám emelése. Szeretnék a fürdő
alapszolgáltatása mellett valamilyen élményfürdő kialakítását, illetve minél színesebb programokkal gazdagítani a strandadta lehetőségeket.
Képviselői kérdés volt a strand létszám és szakember igény, melyre az
üzemeltető elmondta, hogy a szezonban 8-10 fő dolgozóval működött a
fürdő, mely ilyen látogatottság mellett elégséges volt. A javaslatok sorában
hangzott el, hogy kellene a strandfürdőnek egy olyan jó hangzatos név egy
jó szlogen kíséretében, mellyel be lehetne vezetni az országos köztudatba.
A látogatottsági szám növelésére javaslat volt sup deszkák beszerzése, mely
népszerű lehet a fiatalok körében a csónakázó tavon, illetve gyermekek és
idősek részére különböző vízi programok, tornák megtartása. A képviselőtestület a beszámolót egyhangú döntéssel elfogadta.
Molnár Jánosné

A Polgári Polgárőr Egyesület
az „Év Polgárőr Egyesülete”
Az Országos Polgárőr Szövetség,
a polgárőr mozgalomban végzett
tevékenysége elismeréseként 2021.
október 23- án az „Év Polgárőr
Egyesülete” kitüntető címben részesítette a Polgári Polgárőr Egyesületet. Az elismeréssel járó oklevelet és plakettet a nemzeti ünnep
alkalmából Budapesten, a Rendőrpalotában tartott ünnepségen dr. Túrós András, az OPSZ elnöke adta át
Szabó Tibornénak, az egyesület elnökének.
A polgári Polgárőrők, - az egyesület fennállása óta – a rendőrséggel
együttműködve járulnak hozzá Polgár közbiztonságának fenntartásához. A civil szerveződés a közel harminc év alatt egyre szélesítette azoknak a tevékenységeknek a körét, amivel hozzájárulhatnak a lakosság
életvitelének könnyítésére. Fokozott figyelmet fordítanak a bűnmegelőzésre, a bűnelkövetések és szabálysértések megakadályozására, ám a
városunkban élők biztonságérzetének erősítése mellett, a segítségnyújtás több formáját is alkalmazzák a mindennapokban. Részt vesznek a
gyermek- és ifjúságvédelemben, a környezetvédelemben, a katasztrófaelhárításban, a város különböző rendezvényeinek zavartalan lebonyolításában. Jelen vannak. Köztünk vannak. Biztonságot adnak.
A koronavírus okozta járványhelyzetben újabb feladatokat vállaltak
a rendkívüli intézkedések, és a szükséges szabályok betartása érdekében. A kijárási tilalom elrendelése során kiugróan magas óraszámban
teljesítettek szolgálatot; a sűrűn látogatott intézményeknél – gyógyszertárak, bankfiókok, konyhák – maszkot, kesztyűt osztottak. Több esetben értesítették tűzesetről a katasztrófavédelmet. Egy konkrét esetnél
– 2021.05.19-én – robbanásveszély lehetősége is fennállt, polgárőreink
bátorságának és elszántságának köszönhetően azonnal a veszélyben
lévő lakosok segítségére siettek, hogy biztonságos helyre vigyék őket.
A polgári Polgárőrök önzetlen, példamutató munkáját Polgár Város
Önkormányzata több ízben méltatta kitüntetések formájában. Számos elismerésben részesültek megyei, és országos szinten is az évek
során. A közelmúltban három Polgárőrünknek adományozott rangos
díjat az OPSZ. Az elmúlt évben Kiss Gyulát „Polgárőr Érdemkereszt”
aranyfokozata elismerésben részesítette; szintén 2020-ban Ráczné Balogh Zsanettet, az idén pedig Kovács Lászlót tüntették ki a „Hajdú-Bihar Polgárőre” címmel, kiemelkedő munkájuk elismeréseként.
Az „Év Polgárőr Egyesülete” címhez, és az egyéni kitüntetésekhez is
gratulálunk! Köszönjük a városért, és a közösségért végzett áldozatos
munkát!
Ferenczné Fajta Mária

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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’56 emlékezete
Polgár Város Önkormányzata október
22-én délután ünnepi műsor keretében emlékezett meg az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 65. évfordulójáról, ezt követően
pedig koszorúzással tisztelgett hősei előtt.
Ünnepségünk alkalmával a magyar történelem egyik jelentős eseményére tekintettünk vissza, ami 1956. október 23-án
kezdődött. Sokan, sokféleképpen írtak,
beszéltek már erről a tragédiájában is felemelő forradalomról, a segítséget hiába
váró, utolsó csepp vérig küzdő hőseiről. A
szabadságharc magába sűríti mindazt, amit
a magyarság ősi jogként mindig is kívánt,
amire vágyott, amit magának követelt. ’56
jelképe a hősiességnek és példája annak a
nemzeti egységnek, amely a felkelés tüzében, egyéni és közösségi áldozatok között
született. Ünnepi beszédében dr. Olajos István a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudo-

mányi Kar Civilisztikai Intézet docense, azt
foglalta össze, miként és hogyan értékelték
az 1956-os világtörténelmi eseményeket a
környező népek, az egykori baráti és szocialista országok, valamint a kivándorló magyarokat befogadó nyugat-európai országok. „Az Egyesült Államok kormányának
fontosabb volt a jaltai szerződés által 1944ben kialakított befolyási zónák megtartása,
és a Szuezi-csatorna kisajátítása ellen katonailag is fellépő Nagy-Britannia és Franciaország mozgásterének kialakítása, mint a
magyarok ügyének esetleges segítése. (…)
Az 1980-as évek elején Henry Kissinger, az
Egyesült Államok korábbi külügyminisztere, így fogalmazott: Nem annak a veszélye
riasztott minket, hogy elbukhatunk, hanem
az, hogy nem voltunk hajlandóak megfizetni a győzelem árát.”- tudhattuk meg előadásából. Az ünnepi beszédet követően

R. Kárpáti Péter színművész és Lakatos
Dóra énekművész „Tisztelet a Hősöknek”
című emlékműsorában magyar háborús
népdalokkal és neves hazai költők, az ’56-os
eseményeket megjelenítő verseivel elevenítették fel a nép fájdalmas küzdelmét.
„A magyar munkások és értelmiségiek
olyan örökséget hagytak ránk, amelyet ki
kell érdemelnünk: a szabadságot, melyet
ők nem érhettek el, de nekünk visszaadtak
egyetlen nap alatt.”- emelte ki beszédében
Dr. Olajos István. Az ünnepség koszorúzási ceremóniával zárult, melynek keretében
városunk önkormányzati képviselői, intézményvezetői, pártjai és civil szervezeteinek
képviselői helyezték el a tisztelet és az emlékezet virágait a Római Katolikus Templom
kertjében álló emlékműnél.
Péterné Kiss Petronella

Kultúrpercek
Ráhangolva
Ismét színvonalas élőzenei program várta
a muzsikakedvelő közönséget október 9-én,
szombaton este, hiszen egymást követően két
nagyszerű együttes koncertezett az Ady Endre
Művelődési Központ és Könyvtár színpadán.
Az NKA Hangfoglaló Programnak köszönhetően számos ismert és kevésbé ismert, de
igényes zenét játszó zenekart, tehetséges előadót láttunk vendégül városunkban. Ez alaklommal, az INthePENDENT formációban
egy családi rockbanda mutatkozott be. Az
együttes repertoárjában saját szerzemények
csendülnek fel, melyeket a gyerekek írtak és
játszanak, apa pedig elénekli a lendületes dalokat. Az idei évben két csodás zenészhölgy
csatlakozott az együtteshez, akik a gitárt, a
billentyűt, a basszust és a vokált hozzák. A
közönség egy fiatalos, energikus produkciót kapott ezen az estén, remek előadókkal és
nagyszerű hangulattal. Az est másik szereplőjeként, a szintén egy tehetséges családi formációból kiteljesedő, helyi BRIDGE zenekar
koncertjét élvezhettük. Az együttes évek óta
jelen van a városi és a régióbeli zenei rendezvények, fesztiválok palettáján. Repertoárjuk
elsősorban korábbi és a legújabb hazai slágerekre épül, igényes előadást nyújtva a szórakozni vágyók számára. Kiváló zenekarunk
ezúttal is szuper muzsikával bűvölte el hálás
közönségét.
Péterné Kiss Petronella

A tök, jó program!

Az elkészült lámpásokat és az est hangulatát tekintve is „borzalmasan jól” sikerült a II. Töklámpás
Party, melyre október 29-én várta a kreatív, szórakozni vágyó családokat, baráti társaságokat az Ady
Endre Művelődési Központ és Könyvtár.
Civil kezdeményezésként, két éve hagyományteremtő szándékkal indult városunkban ez az országszerte igen népszerű program, mely a tökfaragás
magyarországi tradícióit hívatott feleleveníteni.
(Olyannyira régi, hogy az első erről szóló történet
egészen Salamon, Árpád-házi királyunk idejére
nyúlik vissza.) Bár, tavaly a járványhelyzetből eredő rendezvénytilalom meghiúsította terveinket,
idén újra megrendezésre kerülhetett ez a vidám
esemény. A program felett a Polgáriak a Városért
Egyesület vállalt védnökséget, melynek tagjai finom
sütőtökökkel kínálták az érkezőket, és Sánta József
felajánlásának köszönhetően, egy mesterien faragott óriás töklámpással díszítették az intézmény bejáratát. Az előcsarnokban lázas műhelymunka folyt,
pörögtek-forogtak a faragóeszközök és az ügyes kezek között szépen alakultak a lámpások.
A felhívás szerint két kategóriában lehetett ne-

vezni az elkészült munkákkal. Külön kerültek
elbírálásra a helyben készült és az otthonról hozott alkotások. A zsűri döntése alapján mindkét
kategóriában három lámpás került díjazásra, így
egy-egy ajándékcsomaggal lettek jutalmazva a Legrémisztőbb, a Legviccesebb és a Legkreatívabb töklámpások alkotói. A zsűrizés szünetében a Polgári
Mazsorett és Táncegyüttes Michael Jackson Thriller
című számára építve, alkalomhoz illő jelmezben
előadott „superkiller” koreográfiájával emelte a
party-hangulatot.
A program zárásaként az elkészült munkákat felsorakoztatták a Művelődési Központ épülete előtt,
ahol az est sötétjében, a mécsesekkel megvilágított
töklámpások egyedi mintázatai méginkább kirajzolódtak. Köszönjük a résztvevőknek a jó hangulatot
és a sok szép alkotást! Várunk Benneteket jövőre,
ugyanitt!
A díjnyertes töklámpasokért járó nyereményeket
a Polgáriak a Városért Egyesület és a TELE-KOV
Kft. ajánlották fel. Köszönet érte!
Péterné Kiss Petronella
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Búcsúznak az
Árvácskák
A polgári Árvácska Népdalkör és a Tiszavirág Citerazenekar Polgár város kulturális
életében végzett kiemelkedő tevékenységéért, 2000-ben Pro Urbe emlékérem kitüntetésben részesült, 2016-ban pedig elsőként
került be a Polgári Települési Értéktár leltárába, kulturális örökség kategóriában.
Mindkét hagyományőrző csoport gyökerei
a 70-es évekhez, a Polgári Népi Együtteshez
nyúlnak vissza. Tagjaik közül néhányan,
már a kezdetektől részt vettek a polgári
népzenei kultúra továbbörökítésében.
A népdalkör 1998-ban vette fel az „Árvácska” nevet, miután addigi vezetőjük,
Gál Veronika elhalálozása után árván maradtak. Az Árvácskákat onnantól, a szintén egykori alapító tag Szekeres Józsefné,
Ancika tartotta össze, vállalva a vezetői teendőket, aki szólóénekesként is szép sikereket ért el, őszintén megszólaló balladáival.
Az elmúlt évtizedekben állandó szereplői
voltak városunk, és a környékbeli települések rendezvényeinek. Lelkes munkásságuk
révén, hűen őrizték és népszerűsítették a
polgári népdalkincset. Számtalan díjat, és
elismerést hoztak városunknak a megyei és
országos népzenei találkozókról, megmérettetésekről.
A népdalkör tagjai már nem vállalnak
közösségi szerepléseket, így a sok szép
együtt töltött év emléktárgyait, okleveleit,
emléklapjait, vezetőjük átadta az Értéktárnak. Az emléktárgyakból válogatva kiállítóvitrint rendeztünk be, melyet bárki, bármikor megtekinthet az Ady Endre Művelődési
Központ és Könyvtár előcsarnokában. E
különleges alkalomból, - ünnepi keretek
között - az Idősek Napjára szervezett városi
rendezvényen, az Árvácskák közül hárman
újra színpadra léptek. Hattyúdaluknak aktív részese volt a közönség is. Közös nótázással fejezte ki tiszteletét, és köszönte meg
több évtizedes hagyományőrző, értékmentő munkájukat.
Az Árvácskák elbúcsúztak. Bízunk benne, hogy a polgári nótákból, ismert, vagy
ismeretlen népdalokból, balladákból álló
gyűjteményt nem csak archívált állapotban
fogjuk őrizni, hanem méltó utánpótlás toborzásával, élő hagyományőrzés formájában tudjuk fenntartani.
A népdalkör minden tagjának köszönjük
fáradozásait, hálásak vagyunk, hogy őrizték
és ápolták értékes örökségünket! További
szép éveket, és jó egészséget kívánunk!
Ferenczné Fajta Mária
a PTÉB elnöke
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
EGYÜTT. MŰKÖDIK!

Október első hetében ismét összefogtak a
könyvtárak, hogy felhívják a figyelmet társadalmi szerepvállalásukra. Arra a sokoldalú tevékenységükre, melyet a használók, - szűkebb
értelemben a lakosság - érdekében tesznek az
egyetemes kultúra átadásától, a széleskörű információszolgáltatáson, és az olvasóvá nevelésen
át, a színes közösségi programok szervezéséig.
Az Országos Könyvtári Napok 2021. évi
szlogenje: „Találkozások a könyvtárak valós és virtuális tereiben” méltón tükrözi a
pandémiás helyzethez
való
alkalmazkodás
következtében kialakult változást, hiszen
jelentősen bővült az
online szolgáltatások
és találkozások köre.
Könyvtárunk, - csatlakozva az összefogáshoz
- a személyes találkozást helyezte előtérbe
programjaival.
„Élet a pandémia
előtt, közben és után”
- a járvány okozta bizonytalanságok, és feszültségek oldására K.
Molnár Magdolna, Reiki mesterrel kerestük a
választ. Az érzelmeink felismeréséről, annak
megértéséről és tudatos használatáról beszél-

gettünk, majd a könyvespolcról
véletlenszerűen
kiválasztott
kötetből, a találomra kinyitott
oldalon találtuk meg a választ
a magunkban feltett kérdésre.
Különleges élmény volt értelmezni az olvasott sorokat.
„Múltidéző”
rendhagyó
könyvtári órán vettek részt az
általános iskola negyedik évfolyamos osztályai. Sebestyén
Ferenc: Polgár múltja és jelene
című filmfelvételeiből összeállított válogatáson keresztül ismerhették meg, hogy milyen típusú házakat építettek, hogyan
öltözködtek, milyen háztartási eszközöket használtak régen az emberek, s a gyerekek hogyan
készítették el saját jégszánkójukat. A filmkockák
nézése közben néhány, számukra ismeretlen
szó is értelmet nyert. A múltunk felidézésének
részeként a Polgár Anno kiállítási tablóiról, a
fotókon keresztül köszöntek vissza a régmúlt
épületei, mesterségei, iskolái, hagyományőrző
csoportjai, a hétköznapi élet pillanatképei.
A KÖNYVES VASÁRNAPON lehetőség
volt féláron, éves könyvtári tagságot váltani,

illetve az egész napos rendhagyó nyitva tartás
mellett a délutáni programokba bekapcsolódni. A Pete Margit, helyi költőnek szervezett
közönségtalálkozón kedvezményes áron
lehetett megvásárolni Cseperedő című gyermekverses kötetét, beszélgetni verseiről, alkotómunkájáról, jövőbeni terveiről. A könyvekhez ráadásként, a költő által kézzel írott, eddig
még meg nem jelent verset kapott minden
vásárló. A Családi játszóházban látványos,
színpompás őszi dekorációkat készítettünk,
- egy-két érdekes technikát alkalmazva – kicsikkel, nagyobbakkal és anyukákkal. Az alkotáshoz ezúttal is garantált volt a megszokott kellemes légkör, és a jó hangulat.
Ferenczné Fajta Mária
könyvtárvezető
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Ovis élet

Öko-játszónap az óvodában

„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön” (David Brower)
Már egész kisgyermekkortól érdemes nagy
hangsúlyt fektetni a környezeti nevelésre. Zöld
Óvoda Intézményünkben kiemelkedő szerepet
tölt be a környezet védelmével, megóvásával kapcsolatos értékek és érzelmek kialakítása.
Két lelkes környezetvédő aktivista, Koltay Eszter ELTE-TTK környezetkutató és Sönfeld Mátyás
gyógypedagógus jóvoltából egy nem mindennapi
játékélményben részesültek az óvodásaink egy októberi délelőtt folyamán. A játszónap forgószínpadként működött.
A gyerekcsoport első fele környezetóvó bábos
előadást látott. A Lim-Lom mese szenzációs színészei egy interaktív bábjátékkal mesés környezetbe varázsolták el a kicsiket. A mese egy erdőben játszódott, amely
az emberek gondatlan viselkedése miatt nem volt olyan tiszta, mint régen. A látványos, nagyméretű, hulladékból készült marionett bábokkal

együtt játszottak a gyerekek. A vidám, élőzenés
dalok segítségével könnyedén megtanulták a szelektív kukák színeit és használatának szabályait.
A gyerekcsoport másik fele az udvaron kihelyezett 10 játékállomáson ügyeskedett az öko játékokkal. A gyerekek érdeklődését felkeltették az
óriás méretű fa kirakók, memóriajátékok, szem–
kéz koordinációs játékok, pecázás, labirintus és
egyéb környezetvédelemmel kapcsolatos mozgásfejlesztő játékok. Kedves animátorok segítettek a kicsiknek a tapasztalatszerzésben.
A jó hangulatú délelőtt hozzájárult kis óvodásaink környezetvédő magatartásának a kialakításához, hogy nyitott, érdeklődő, előrelátó, környezettudatosan gondolkodó emberekké váljanak.
Reméljük, hogy a gyerekek szemléletformálásával a környezettudatosság a szülőkhöz is eljut.
Tóth Tiborné
óvodapedagógus

Suli hírek
ÖSSZEFOGLALÓ – 2021 október
Iskolánkban az október is sportosan, mozgalmasan telt:
2021. szeptember 27-én a Mezei Futóverseny megyei döntőjében, Debrecenben két
tanulónk szerepelt eredményesen: Czakó
Norbert 7. a osztályos 16. Lólé Ákos Ádám
6.c osztályos 6. helyezést ért el az 53 versenyző közül. Tanáruk: Szabó József
2021. október 8-án ötödikes tanulóinkat
felsős diákokká avattuk a diákönkormányzat által szervezett Csibeavatón.
A játékos délutánon a tanulóknak különböző ügyességi feladatokat kellett megoldaniuk, melyeket felsőbb évfolyamosok
állítottak össze Bodnár Katalin tanárnő
irányításával.
Megemlékeztünk az 1848-49-es szabadságharc 13 volt katonai vezetőjéről, akiket
1849. október 6-án végeztek ki. Az ünnepi
műsort összeállította: Petrikné Sereg Ildikó
A gyerekek szereplését Kovács Erika Krisztina tanárnő előadása tette emelkedettebbé.
2021. október 12-én iskolánk 4. évfolyamos
tanulói Hajdúböszörményben részt vettek
a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett DO60 Diáksportfesztiválon tanító-

ikkal: Zsipi Gyulánéval és Vitányiné Struba
Ritával.
A fesztivál célja: Tanulni és élményt szerezni.
A gyerekek kontrollált körülmények között,
változatos tanulási lehetőségeket biztosítva,
pozitív sporttapasztalatokat szerezhettek
az élethosszig tartó rendszeres testmozgás megalapozása érdekében. Az általános
ügyesség fejlesztése mellett a fesztivál középpontjában a kézilabda sportág állt. A
tanulók egyszerre több állomáson, párhuzamosan végezték a különböző feladatokat.
Mindenkinek egy időben azonos esélye
volt a gyakorlásra és a játékba kerülésre. A
feladatok az adott csoport tudásszintjéhez,
fejlesztési céljaihoz illeszthetőek voltak.
A gyermekek a barátaikkal közösen élhették meg a sikereket és felszabadultságot, de
a küzdelmeket, felelősséget és a csapatszellemet is.

A pályaorientáció jegyében 7. és 8. évfolyamos diákjaink részt vettek a Tiszavasvári
Középiskola, a Széchenyi István Mezőgazdasági Szakközépiskola, valamint a polgári
József Attila Szakképző Iskola „Nyitott kapuk” pályaválasztási rendezvényén. A tanulók betekintést nyerhettek a középiskolák
mindennapjaiba, közelebb kerülhettek a
különböző szakmák mibenlétéhez.

Az 1956-os forradalom eseményeit elevenítettük fel osztálykeretben egy kisfilm megtekintésével, melyet Kovács Zsófia tanárnő
állított össze tanítványai közreműködésével.
„Ahol a hősöket nem felejtik, mindig születnek újak.”
A sok program után következhetett a pihenés, hiszen az őszi szünetben november
2-ig egy hétre elcsendesedett az iskola.
Petrikné Sereg Ildikó
pedagógus
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JAGSZI hírek
Emlékezés 1956 eseményeire
A Rákóczi Szövetségnek köszönhetően ismét kirándulást tudtunk
szervezni 2021. október 21-én, hogy méltóképpen tudjunk megemlékezni az 1956-ban történt eseményekről.
A pályázati kiírásnak megfelelően egy 20. századi történelmi emlékhelyet kellett felkeresni. A mi választásunk most a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontra esett.
Utazásunk során rendhagyó történelem, társadalomismeret és földrajz órát tartottunk iskolánk tanulóinak. Ismereteket szerezhettek
gyönyörű fővárosunk nevezetes épületeiről, valamint az ’56-os eseményeket is felelevenítettük számukra. 3 órás utazás után érkeztünk meg
Budapestre, a Holokauszt Emlékközpontba. A táskák és személyes dolgok átvizsgálása után léptünk be az emlékhely területére. Már várt bennünket a múzeumpedagógus, aki fiatalos lendülettel, interaktív módon,
a diákok bevonásával tartotta meg tárlatvezetését. Az emlékhely bemutatása a belső udvaron kezdődött, sok információt tudtunk meg az oszlopokról, mint szimbólumról, a falba vésett áldozatokról. Körbejártuk
a bejáratot és felfedeztünk ismerős településeket, köztünk a saját kisvárosunk nevét is – ezeken a településeken jelentős számú zsidó család
élt valaha, több településen zsinagóga is volt, ami ma már nem eredeti
funkciójaként működik. A több, mint egy órás időtartamú rendhagyó
történelem óra keretében behatóbban megismerték a gyermekek a világ
talán legborzalmasabb történelmi eseményeit.

A múzeumlátogatás után rövid buszos városnézést tettünk, majd felkerestük az ötvenhatos forradalom miniszterelnökének, Nagy Imrének
a szobrát. Egy szavalattal, Tamási Lajos Piros vér a pesti utcán című versével tisztelegtünk a hősök előtt. Elhelyeztük a megemlékezés virágát,
majd átadtuk helyünket más tanulócsoportoknak is, hiszen két csoport
is szinte egyidőben érkezett a helyszínre.
A megemlékezés után a Margitszigetre látogattunk. Sétát tettünk a
gyönyörű természeti környezetben. Húztuk a lábunkat a sokszínű avarban, láttunk gyűjtögető mókusokat és a rózsakertben az utolsó virágok
nyílását nézve és megpihenve csak élveztünk a ragyogó napsütést, az
aranyló falevelek csillogását.
Sajnos kevés volt az időnk arra, hogy bejárjuk teljesen a szigetet, de
nem hagyhattuk ki, hogy körbeöleljük a szigeti kápolna és romok között található több, mint 200 éves platánfát. Ez a fa kitűnő fényképháttér ugyan, de jelentősége sokkal több annál: erőt sugároz, a múltat és
történelmet is jelenti, és természetesen a jövőt is gyermekeink számára.
Óvni, félteni kell, mert magát az életet jelképezi.
A hazafelé úton felelevenítettük a nap történéseit. Kirándulásunk,
rendhagyó megemlékezésünk emlékezetes marad tanulóink számára.
Ismét köszönettel tartozunk a Rákóczi Szövetségnek, hogy méltó
módon tudtunk megemlékezni egyik nemzeti ünnepünkre, az ’56. október 23-ai eseményekre.
Agócs Zsoltné és Gulyásné Lovász Mária
a Rákóczi Szövetség BSZC József Attila Szakképző Iskola
Ifjúsági Szervezetének vezetői
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Tökfaragás a
kultúra házában
Október 29-én
17 órai kezdéssel
második alkalommal került megrendezésre a tökfaragó parti. A tavalyi
évben kimaradt a
pandémia
miatt.
Az Ady Endre Művelődési Központ
és Könyvtár meghívására a Polgáriak a Városért Egyesület védnökséget vállalt
a rendezvény lebonyolításában. Sánta József családja két óriás
tököt ajánlott fel a rendezvényre. Az egyesületünk a legnagyobbat kifaragta. A bejárat előtt mindenki számára megtekinthető
a csodálatos faragás. Tánc bemutatót is láthattak a megjelenteknek, mely emelte az esemény színvonalát. Hangulatos rendezvényen meleg sütőtökkel és teával kedveskedtünk a jelenlévőknek. Az alkotásokat a zsűri ajándékokkal díjazta. Remélem
sikerül hagyományt teremteni és jövőre már több résztvevőre
számíthatunk!
Papp Imre elnök
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EGÉSZSÉG PERCEK
Áttekintés az egészségügyi ellátórendszer működéséről
Az egészségügyi ellátások - az egészségi
állapothoz igazodva - folyamatosan (napi 24
órában) hozzáférhetőek minden biztosított
számára
Gyógykezelés céljából több fajta ellátást vehetünk igénybe, olykor azonban nem is olyan
egyszerű eligazodnunk abban, hogy adott
esetben hová kell fordulnunk egészségügyi
problémáinkkal.
Ennek áttekintéséhez kíván segítséget nyújtani alábbi összefoglalónk, melyet érdemes jól
áttanulmányozni, hogy adott esetben pontosan
tisztában legyünk vele, hogy mely ellátás milyen esetekben és feltételekkel vehető igénybe.
ALAPELLÁTÁSOK:
A legalapvetőbb ellátási formát a háziorvosi szolgálatok jelentik Ezek biztosítják, hogy
a beteg a lakóhelyén, illetve annak közelében
hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló,
folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön. A biztosított betegsége esetén a választott
háziorvosához fordulhat.
A háziorvosi ellátás naponta, meghatározott
rendelési időben, az orvosi rendelőben, indokolt esetben a beteg otthonában történik.
A munkaidőn kívüli folyamatos ellátás biztosítása érdekében ügyeletet kell szervezni.
Ezért hétköznapokon 16 órától másnap reggel
8 óráig, illetve szombat-vasárnap, valamint
ünnepnapokon a nap 24 órájában a központi
ügyeletet kell keresni a hirtelen fellépő problémákkal kapcsolatban.
Hajdú-Bihar megyében az ügyeleteket
2021júliusától a mentőszolgálat szervezi. A
hívások egy központi számon (06-52-506303) elérhető diszpécserszolgálathoz futnak
be, ahol kikérdezik a beteget, s tanáccsal látják el. Ha szükséges, akkor kimennek hozzá,
ha pedig az eset azonnali beavatkozást igényel,
mentőautót küldenek, és kórházba szállítják.
Polgár vonatkozásában ez azt jelenti, hogy
jellemzően 1 fő mentőtiszt és 1 fő ápoló ügyel.
Az ügyelet NEM helyettesíti a háziorvosi
rendelést, alapellátási szintű sürgősségi ellátásra szervezett ügyeleti ellátás Kérjük, legyenek
figyelemmel a rendszeresen szedett gyógyszereik időben történő felíratására és kiváltására,
mert az ügyelet főként életmentő, sürgősségi
gyógyszerekkel rendelkezik, a rendszeresen
szedett gyógyszerek elfogyása esetén nem
minden esetben tudnak segíteni. A rendszeresen szedett gyógyszerek felírása a háziorvos
feladata.
Receptet csak az ügyeletet felkereső beteg
akut megbetegedésére tudnak felírni, ill. a
rendszeresen szedettek közül csak abban az
esetben, ha annak kihagyása súlyos egészségkárosodást/életveszélyt idézne elő. Az új rendszer jelenleg kísérleti jelleggel működik, most
alakítják ki végleges formáját a tapasztalatoknak és igényeknek megfelelően.

Az alapellátás körébe tartoznak még a fogászati ellátások, melyek – főszabály szerint –
annál a fogorvosi szolgálatnál vehetők igénybe, amely arra – a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint – területi ellátási kötelezettséggel
rendelkezik.
SZAKELLÁTÁSOK
Az alapellátás körében nem kezelhető
egészségügyi problémáinkkal az egészségügyi
szakellátás foglalkozik.
A járóbeteg-szakellátás orvosi beutalás
vagy a beteg jelentkezése alapján történő,
szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség
esetén a folyamatos szakorvosi gondozás. A
járóbeteg-szakellátás rendelési időben biztosított, ahol az orvos mellett asszisztens,
ápoló(nő) is tevékenykedik.
A kötelező egészségbiztosítás keretében
járóbeteg-szakellátások TAJ szám alapján,
beutalóval vehetők igénybe, azonban egyes
ellátásokhoz (bőrgyógyászat, nőgyógyászat,
urológia, pszichiátriai és addiktológia, fül-,
orr-, gégészet, szemészet, általános sebészeti
és baleseti sebészeti, onkológia) nem szükséges a beutaló.
Kontrollra jelentkező betegnél - beutaló köteles rendeléseknél – 1 éven belül, amennyiben
nem új panasszal jelentkezik, nem szükséges
új beutalót kérni, előjegyzés szükséges.
Fontos, hogy a beutaló köteles járóbetegszakellátást csak annál a szolgáltatónál veheti
igénybe a beteg, ahova a beutalója szól.
Az általános járóbeteg-szakellátást a beteg
lakóhelyének közelében kell biztosítani. Polgár, Görbeháza, Tiszadob, Újtikos, Tiszagyulaháza, Folyás, Újszentmargita és Tiszacsege
tekintetében a járóbeteg-szakellátást jellemzően a PÉTEGISZ Nonprofit ZRt. látja el polgári
szakrendelőjében. Minden szakrendelés előjegyzés alapján működik.
A fekvőbeteg-szakellátás a betegek fekvőbeteg gyógyintézeti keretek között végzett
ellátása, amelyet beutalás alapján jogosultak
igénybe venni. A fekvőbeteg-szakellátás lehet
aktív, krónikus, rehabilitációs illetve ápolási
célú, amely igénybevételére klinikán, (szak)
kórházban, szakápolási intézményben, valamint országos intézetben van lehetőség.
A fekvőbeteg-szakellátásra a beteget bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti, illetve a háziorvosa beutalása esetén
annak telephelye szerinti fekvőbeteg gyógyintézetbe kell beutalni.
Fontos tudnunk, hogy minden betegnek
joga van sürgős szükség (a beteg hirtelen fellépő tünete, fájdalma, illetve egészségromlása) esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy
maradandó egészségkárosodás megelőzését
biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának

csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez. A sürgősségi ellátást igénylő állapotok
jellemzője, hogy a tünetek
- hirtelen kezdődnek (trauma, mérgezések,
szívritmus zavarok, szív érrendszeri zavarok, agyi keringési zavarok, hő ártalmak,
áramütés, vízi balesetek, akut hasi katasztrófák);
- gyors lefolyásúak (percek, órák);
- állapotrosszabbodás látványos és gyors;
- fontos az időfaktor jelentősége, a beteg
„aranyórája” – rövid idő alatt látványos,
érezhető állapotrosszabbodás.
Sürgősségi ellátást a Szakrendelő nem tud
nyújtani és nem is nyújthat, ezért sürgős szükség esetén beutaló nélkül azonnal fel kell keresni a sürgősségi osztályt illetve traumatológiát, vagy – állapottól függően – a háziorvost
(ügyeletet) vagy mentőt kell hívni.
A sürgősségi ellátás színterei: a helyszíni ellátás (elsősegélynyújtás, akut életveszély
elhárítása, újraélesztés megkezdése, mentőhívás); mentőszolgálat által történő ellátás,
(állapot stabilizálás, tovább szállítás); háziorvosi ellátás, háziorvosi ügyeleti ellátás; intézeti
ellátás (sürgősségi osztály).
Az ellátás a kezdeti állapotstabilizálástól az
elsődleges ellátásig tart. A betegeket a sürgősségi osztályokról állapotuktól függően hazaengedik vagy a végleges ellátást biztosító kórházi
osztályra és/vagy szakrendelésre irányítják át.
PÉTEGISZ Nonprofit ZRt

Térítéses PCR Mintavétel a
PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. laboratóriumában
Vizsgálat típusa: PCR teszt
A vizsgálat hatékonyságát növeli, ha a beteg a mintavétel legalább 3-4 órában nem
eszik-iszik, nem dohányzik, fogmosást és
szájtoalettet nem végez.
Kinek javasolt a térítéses PCR vizsgálat?
✓ Akiknek műtéti beavatkozás előtt szükséges 48 óránál nem régebbi teszt,
✓ Külföldi utazás előtt,
✓ Egyéb hivatalos ügyintézéshez.
Amennyiben fertőzés gyanúja merül fel
Önnél, abban az esetben továbbra is Háziorvosát kell keresnie telefonon. Ő fogja
tájékoztatni a teendőkről.
A vizsgálat ára: 18.000 Ft
Mintavétel ideje:
Hétfő: 11.00-14.00
Szerda: 11.00-13.00
Eredmény: a mintavételt követő napon
A vizsgálathoz előjegyzés szükséges, kérjen időpontot a 06-52-573-117-es, vagy a
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HITÉLET
A szeretet 7 törvénye
Az elmúlt napokban a fenti címmel egy
könyvrészlet került kezembe, aminek a szeretetről szóló hét állításait tovább gondoltam:
A szeretet döntés! A szeretet nem érzelem,
hanem akarat kérdése, döntés, választás. Ezzel együtt jár, hogy tagadjuk, ami vele ellentétes. A házastárs életében elképzelhetetlen a
hűtlenség, az alázatos számára a dicsekvés, a
keresztény ember minden erővel küzd a bűn
ellen. A szeretet kérdése: „HOGYAN?” Hogyan tudom megmutatni szeretetemet embertársamnak, Istennek?
A szeretet egységre törekszik. Akit szeretünk, azzal jó együtt! A barátok szívesen vannak együtt, a szerelmesek házasságot kötnek.
Isten Fia is ember lett, eljött a Földünkre, testvérünk lett. A keresztény ember örömmel van
együtt Istennel, akit szeret!
A szeretet önzetlenséget igényel. Az önző

saját világának szűk börtönében él. De ebből
ki lehet lépni az embertárs és Isten felé, sőt nálam fontosabb lehet a másik. Látjuk ezt a gyermekéért élő édesanya, egy családjáért fáradozó
édesapa, egy életét feláldozó vértanú esetében!
A szeretet fokmérője az áldozat, amire az áll
készen, aki leszáll az ego trónjáról.
A szeretet elválaszthatatlan az örömtől.
A szeretet nemcsak annak szerez örömet, aki
kapja, hanem annak is, aki ajándékozza. Ezt
érzi és fogalmazza meg a mondás: „Jobb adni,
mint kapni!” Öröm van a családban, ha virágzik a szeretet, de öröm együtt lenni közösségünkkel, Istennel is!
A szeretet elválaszthatatlan a szomorúságtól. Mindig fáj a szeretett személy gondja,
egy gyermek betegsége, egy idős szenvedése.
A katolikus hagyomány szól a Szűzanya hét
fájdalmáról, amit Fia nehéz óráiban élt át az
Édesanya. Novemberben elevenen érezzük a

Isten adhat békességet, csöndességet!
Mennyi érzés, mennyi emlék jellemzi ezt a
hónapot! Fájdalom-öröm, bánat-boldogság!
Mind- mind ott lapul az ember szívében és
lelkében. Fájdalom és bánat, mert már nincs
jelen az életemben, akit szerettem. Öröm és
boldogág, mert az életemnek meghatározó
része lehetett. Talán ezek a napok még nehezebbek, mint általában, hiszen még a természet is az elmúlást hirdeti. A nappalok egyre
hidegebbek és rövidebbek, az éjszakák pedig egyre sötétebbek és hosszabbak. Mit tehet ilyenkor az ember? Sokan csak túl akarják élni, mások lelkük mélyéig bezárkóznak
és vannak, akik túlhajszolják magukat és
felőrlődnek a mindennapok forgatagában. Valóban ez a megoldás, a menekülés?
Menekülés a fájdalom és az emlékek elől?
Lelkünk békességét és csöndességét nem
menekülés által érjük el, hanem odafordulással. Odafordulással az Úristenhez! Aki
pontosan tudja jól mire van szükségem,
hogy megnyugvást találjak, akár a veszteség

fájdalmában, akár a mindennapok rohanásában! Ne feledd, hogy Isten nem felejt el
téged! A kérdés csupán az, TE mennyire
feledkeztél meg Róla! Mert Ő mindennap
várja, hogy kitárd a szíved és őszintén merj
odafordulni Őhozzá. Elkészítette számodra
is a legnagyobb ajándékot az Ő Egyszülött
Fiában Krisztusban! Mikor is hatna és válna
bizonysággá Krisztus szava, ha nem ezekben a napokban. Krisztus mondja: „…én
élek, ti is élni fogtok…” Megannyi érzés és
emlék között engedjük szívünket-lelkünket
megnyugodni, békességre találni a feltámadás reménységében Krisztus által.
Rajtad áll elfordulsz és menekülsz, vagy
odafordulsz és békességre találsz!
Református istentiszteletre, szeretettel
hívunk és várunk mindenkit novemberben
is! Istentiszteleti alkalmainkat november
7-én, 21-én és 28-án 10:00 órától tartjuk!
Kovács Imre
ref. lelkész

Keressük a Város 2021. évi karácsonyfáját!
Szeretnénk az ünnepekre készülni, ráhangolódni a
karácsony közeledtére, ezért folytatva az előző évek
hagyományát, idén is keressük azt a fenyőfát, amely
alakjánál, méreténél fogva a Város karácsonyfájává
válhat és egyben ünnepi hangulatot 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
2021. november 20-ig jelezze a polgarhiv@polgar.hu e-mail címen,
vagy a Polgármesteri Hivatal 573-511-es telefonszámán.
Polgármesteri Hivatal

mély szomorúságot, amikor elhunyt szeretteink sírja mellett megállunk. Péter apostolhoz
hasonlóan az Isten szerető bűneit is sirathatja,
azok miatt szomorkodhat.
A szeretet magasabb szintre emel. A szeretet országában nincsenek síkságok: fölfelé,
vagy lefelé haladunk. Följebb haladunk, ha
legyőzzük alacsonyabb rendű önzésünket és
gyakoroljuk a jót. A langyos, a középszerű önmagát bünteti: soha nem közelíti meg a szeretet magaslatának csúcsait.
A szeretet Isten akaratának teljesítése.
Amikor szeretünk, nemcsak mások javáért
teszünk, hanem Isten akaratát cselekedjük! A
szeretet valójában – bárki gyakorolja -, vallásos cselekedet!
Bátorítok mindenkit a szeretet 7 törvényének tovább gondolására, még inkább a szeretet
nagylelkű megélésére!
László atya

Anyakönyvi Hírek
Akiket újszülöttként
köszöntünk
Bari Liza
Csibi Barnabás
Csibi Boglárka
Horváth Hédi
Köles Noémi
Radics Miklós

Akiknek gratulálunk
házasságkötésükhöz
Nagy Marietta – Szarka József
Vadász Hajnalka – Farkas Ignác
Irhás Henriett – Kiss Ferenc
Kiss Ildikó – Szaniszló Zsolt
Titkó Eszter Fanni – Szigeti Gábor

Akiktől fájó szívvel
búcsúzunk
• Takács Kálmánné
szül. Sándor Margit élt: 81 évet
• Bucsi Ferencné
szül. Ferenci Piroska élt: 82 évet
• Simon István élt: 75 évet
• Pálnok János élt: 90 évet
• Oláh Sándor élt: 83 évet
• Csíszár Dezső élt: 82 évet
• Balogh Kálmánné
szül. Jónás Margit élt: 78 évet
• Gulyás Somogyi Irén élt: 95 évet
• Kollár István élt: 71 évet
• Nagy Istvánné
szül. Sándor Anna élt: 79 évet
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SPORT hírek
Éremeső a Fuku-Do Sportegyesületnél

Dobogó tetején a PIAC!

A COVID 19 vírushelyzet 2020 március közepétől teljesen átírta az
egyesület éves programját. Az év elején a szakszövetség és a stílusszövetség által rendezett versenyeken, bajnokságokon 2020-ban is részt
vettek az egyesület versenyzői. A versenyeken elért eredményekkel
sportolóink öregbítették Polgár város hírnevét.
A Fuku-Do Se az előző évhez hasonlóan 8 versenyzővel vett részt a
pandémia előtt megrendezésre került bajnokságokon, versenyeken. Az
elmúlt évben kettő országos versenyen indultak az egyesület sportolói,
amelyet a Magyar Karate Szövetség szervezett. A Fuku-Do Sportegyesületnek 2020-as évben is kiemelt célja volt, a rendszeres testmozgás
biztosítása Polgár város lakói részére, illetve a tehetséges gyerekek
versenyeztetés lehetőségének a megteremtetése. Az elmúlt évben az
egyesület versenyzői 25 érmet, a pandémiás helyzet ellenére 6 éremmel
többet, mint az előző évben, így 10 aranyat, 9 ezüstöt és 6 bronzérmet
értek el a Magyar Karate Szövetség által rendezett országos karate versenyeken.
A vírushelyzet átalakította az edzésrendszert is, facebook edzéscsoportot hoztunk létre, ahol megkapta mindenki a heti teljesítendő
feladatokat, amit videó formájában fel kellett tölteni. A korlátozások
feloldásáig így működtünk, majd az év további időszakában szabadtéri
edzéseken folytattuk tevékenységünket. Az év végére a vírus második
hulláma ezt is felülírta, így ismét online formátumra tértünk át. Év végén megrendeztük első online karate övvizsgánkat, amit eddig soha a
világban karate sportban nem rendeztek. A vizsgán 13 egyesületi tagunk szerezte meg a következő övfokozatát. Megkapta mindenki a vizsgafeladatait a megfelelő fokozatra, és fel kellett videó formában tölteni a
facebook vizsga csoportba. Nagyon jó döntés volt, mindenki nagy lendülettel és örömmel fogadta ezt a lehetőséget, tovább fenntartva ez által
a csoportunk aktív sport munkáját, életét. Néhány hét elteltével a Japán
Karate Szövetség is megrendezte első online fekete öves DAN vizsgáját, igazolva, hogy nagyon jól döntöttünk, ahogyan kialakult helyzethez
alkalmazkodtunk. Amikor lehetett, személyesen vettünk részt a Karate Szövetségünk versenyen kívüli rendezvényein, így továbbképzésen,
instruktori edzéseken, vizsgáztatói-edzői kvalifikáción, közgyűléseken.
Sajnos a 2021-es év sem kezdődött jól, az év első felében nem nyitották meg az iskolák tornatermeit, így azok az egyesületek, akik nem
rendelkeztek saját edzőteremmel, nem tudtak edzéseket tartani. Velünk
sem történt ez másként, maradt az online forma, illetve amikor az időjárás engedte, a szabad tér. Az őszi kezdést már a jól megszokott tornatermünkben kezdhettük. Közel 40 fővel folynak az edzések, már koncentrálva a közelgő Karate Ippon Shobu Magyar Bajnokságra, illetve a
Gödöllőn megrendezésre kerülő Országos Karate Versenyre.
A felkészülésünk nagyon jól sikerült. A 2021. október 23-án Sárváron, a Magyar Karate Szakszövetség által megrendezett Karate Ippon
Shobu Magyar Bajnokságon három versenyzőnk szerezte meg a Magyar Bajnoki Címet, így 3 arany, 5 ezüst és 2 bronzéremmel tértünk
haza.
Eredmények: Pöstényi Regina, Kata: I. hely, Magyar Bajnok, Kumite :
II hely. Oláh Csenge, Kata : II.hely, Kumite III. hely. Kiss Dorián, Kata
II.hely, Kumite II.hely. Pöstényi Sára, Kata : I. hely, Magyar Bajnok.
Oláh Viktória, Kata: III.hely. Pöstényi Emília, Kata: II.hely, Kumite
I.hely, Magyar Bajnok.
Reméljük, hogy az edzéseket tudjuk folytatni készülni a következő
versenyekre és karate övvizsgára. Várunk minden érdeklődőt az edzéseinkre!
Tóth István
Fuku-Do Sportegyesület elnöke

Részeredmények. 6-10 forduló.
Polgár VSE–Nyírábrány 8–0 (5–0)
60 néző. Vezette: Varga Gy. (Vasziliu T., Karsai B.)
Polgár: Puzsár A.–Kovács Zs., Visegrádi D., Kiss A., Tóth I., Molnár D.
(Vaszilkó A.), Dobó V. (Tóth K.), Csorba T. (Rédai N.), Nagy L., Molnár
G. (Vankó Z.), Murák K. Edző: Varga Gábor.
Nyírábrány: Küzmös Gy.–Kiss R., Gerghel E. (Molnár I.), Kötélverő T.
(Tóth Zs.), Kertész I., Kupecz R. (Vásárhelyi P.), Juhos Gy., Kardos K.,
Debreceni Gy., Küzmös Gy., Ötvös M. Edző: Juhos Gyula.
Gól: Tóth I. (3), Dobó V. (2), Molnár D. (2), Visegrádi D. Jók: mindenki, illetve Gerhel E., Kiss R. Ifi: Elmaradt.
Varga Gábor: Szeretném megköszönni a játékosaimnak, hogy ezt a mai
mérkőzést nem vették félvállról és minden megerőltetés nélkül szereztük meg a három bajnoki pontot. Köszönöm a Nyírábrány sportszerű
játékát és hozzáállását a mérkőzéshez.
Juhos Gyula: Nagyon rutinos ellenfél ellen tartalékosan álltunk ki, ez
az eredmény született. Gratulálok az ellenfélnek!
Hajdúdorog SE–Polgár VSE 1–3 (0–2)
150 néző. Vezette: Forgács K.(Takács I., Vadon T.)
Hajdúdorog: Almási J. (Boros Zs.) – Gyúró L. (Kompár B.), Mondok
D., Oláh T., Kacsó E., Szojka I. (Palóczi T.), Fehér Z. (Majoros A.),
Franczel R., Kompár G., Bódi I., Percze N. Edző: Szojka István
Polgár: Bodolai B., Visegrádi D., Reszegi L., Tóth I., Molnár D., Dobó
V., Nagy L., Vaszilkó A., Molnár G. (Kovács Zs.) (Kornis N.), Murák K.,
Puzsár A. Edző: Varga Gábor
Gól: Majoros A., illetve Dobó V.(2), Molnár D. Jók: senki, illetve mindenki. Ifi: 6–3
Szojka István: Sajnos a kidolgozott ziccereink kilencvenöt százalékát
ma sem értékesítettük, így más eredmény nem is születhetett. Gratulálok a Polgár csapatának!
Varga Gábor: Szeretnék köszönetet mondani azoknak a játékosoknak,
akik ma tiszteletüket tették a mérkőzésen és nagyszerű játékkal, küzdőszellemmel hálálták meg a részvételt. Külön gratulálok Kovács Zsolt
kapusomnak, aki a második félidőben középcsatárként játszott.
Tiszacsege–Polgár VSE 5–0 (1–0)
150 néző. Vezette: Juhász D.(Benedek Zs., Farkas B.).
Tiszacsege: Baranyai Cs. – Jecs J., Budai B., Csernik J., Tamon R. (Tóth
T.), Simon Z. (Nagy Á.), Fülöp V. (Fülöp D.), Nagy G. (Gréz K.), Répási
Gy., Simon N., Rácz Zs. (Kis Zs.). Edző: Simon Zoltán.
Polgár: Bodolai B. (Kovács Zs.) – Visegrádi D., Reszegi L., Tóth I., Molnár D. (Vankó Z.), Áfra T., Csorba T., Nagy L., Vaszilkó A., Murák K.,
Puzsár A. Edző: Varga Gábor.
Gól: Simon Z. (3), Simon N., Tóth T. Jók: mindenki, illetve senki. Ifi: 4–4.
Simon Zoltán: Történelmi győzelmet arattunk, végig mi irányítottuk
a mérkőzést. Nagyon örülünk, hogy nyertünk. Gratulálok a csapatnak!
Varga Gábor: A mérkőzés előtt nagyon jó csapat benyomását keltettük.
Mikor megkezdődött a mérkőzés, azonnal fegyelmezetlen játékunknak
köszönhetően értük el ezt az eredményt, ami ilyen rutinos csapatnál
megbocsáthatatlan bűn. Mindamellett maximálisan tudok gratulálni a
tiszacsegei csapatnak, mert teljesen megérdemelték a mai győzelmet,
még ilyen különbséggel is.
Polgár VSE – Nyíracsád Petőfi SE 4–1 (2–1)
50 néző.Vezette: Kiss A. (Szilágyi Z., Sápi V.)
Polgár: Kovács Zs. (Bodolai B.) – Rédai N., Kiss A., Tóth I., Dobó V.
(Reszegi L.), Csorba T., Visegrádi D., Vaszilkó A., Molnár G., Murák K.
(Molnár D.), Puzsár A. Edző: Varga Gábor
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Nyíracsád: Klenik D.– Baranyai K., Mercs J., Rózsa N., Gugg K., Lakatos M., Dorogi Gy. (György R.), Jakab N., Csecsődi I., Gulyás G. (Pintye
S.), Sisa J. Edző: Mercs János
Gól: Dobó V., Csorba T., Kiss A., Molnár D illetve Rózsa N. Jók: mindenki. Ifi: 19–1
Varga Gábor: A múlt heti fiaskót látványos játékkal és győzelemmel sikerült feledtetni egy szimpatikusan játszó ellenféllel szemben. Minden
játékosuknak jár a dicséret a maximális hozzáállásért.
Mercs János: Sajnos az idegenbeli mérkőzéseken 11–12 fővel tudunk
elmenni. Köszönöm azoknak a játékosoknak, akik eljöttek. Gratulálok
a Polgár csapatának!
Polgár VSE–Görbeházi KSE 5–3 (2–1)
50 néző. Vezette: Gáti Cs. (Szabó P., Farkas B.).
Polgár: Kovács Zs. – Rédai N., Vankó Z., Visegrádi D. (Szilágyi K.),
Molnár D., Dobó V., Csorba T., Nagy L., Vaszilkó A., Murák K., Puzsár
A. Edző: Varga Gábor.
Görbeháza: Nagy Cs. – Toronyai L., Tóth A., Hajdú R., Siket Gy.,
Félegyházi Z., Fábián Sz., Tóth P. (Ferge A.), Ilyés Z., Pók D., Vas B.
Edző: Szolnoki Attila.
Gól: Csorba T. (2), Dobó V., Molnár D., Murák K. illetve Siket Gy., Fábián Sz., Pók D. Jók: mindenki, illetve Vass B., Tóth A., Ilyés Z., Fábián
Sz. Ifi: 8–5.
Varga Gábor: A szomszédvárak rangadója mindig izgalmas és élvezetes meccseket hoz. Nem volt ez másképpen ma sem. A győzelmet nekünk sikerült megszerezni, melyben játékosaim nagyon jó teljesítményt
nyújtottak. További sok sikert kívánok a görbeházi csapatnak, mely nagyon jó benyomást tett rám.
Szolnoki Attila: Jól játszottunk, akartunk, küzdöttünk a 70. percig,
ahol elhittük, hogy az egy pont meglehet, de nem így történt, hiszen az
utolsó húsz percben olyan hibákat vetettünk, amit a hazai csapat gólokra váltott, így teljesen megérdemelt a győzelmük. Gratulálok a Polgár
csapatának, és további sok sikert kívánunk nekik.
Ifjúsági csapatunk 10 forduló után, 5 győzelemmel, 1 döntetlennel
és 4 vereséggel a tabella 7. helyén van. A házi góllövő lista vezetője
Rontó Richárd László 12 góllal.
U14-es csapatunk a lejátszott 6 forduló után, 2 győzelemmel, 1 döntetlennel és 3 vereséggel a tabella 6. helyén van. A házi góllövő lista vezetője Ludman Sándor Kristóf 8 góllal. Gratulálunk mindkét
utánpótlás csapatunknak az eddig elért eredményeikhez!
Mindhárom csapatnak még 4 bajnoki mérkőzése lesz az ősz folyamán, lehet pontokat gyűjteni! HAJRÁ PIAC!
Tóth Máté
szakosztályvezető

11. oldal

(fizetett hirdetés)

