
POLGÁR VÁROS HAVILAPJA 2021. május XXXI. évfolyam 4. szám (341.)

Adománygyűjtés a Római Katolikus 
Templom felújítási munkálataihoz 
(A képet Csuka Lászlóné készítette)

Online közönségdíjas versíró pályázat 
díjazottjai

15 évre bérbeadó 
a Polgári Strandfürdő

A tartalomból:10 éves a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.!
2011. május 2-án nyitotta meg kapuit Polgáron a járóbeteg szakellátó in-
tézet. A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. az elmúlt 10 évben a térség egészségügyi 
ellátásának meghatározó szereplőjévé vált, nyolc település lakosságához 
hozta közelebb a szakellátások jelentős részét, s ezzel együtt teremtett szá-
mos munkahelyet.
Az intézmény dolgozói az elmúlt 10 évben elkötelezettséggel, kiemelkedő 
hivatástudattal végezték munkájukat. Büszkén mondhatjuk, hogy az eltelt 
egy évtized alatt jó hírű, magas szakmai színvonalon működő egészségügyi 
központtal gazdagodott a térség.
A jubileum alkalmából köszöntjük a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. valamennyi 
jelenlegi és volt dolgozóját, munkájukhoz a jövőben is sok sikert és ered-
ményes működést kívánunk!

•	 Városházi	hírek		2.	oldal
•	 Online	közönségdíjas	versíró	
	 pályázat	3.	oldal
•		 Új	vezérigazgató	a	Pétegisz	
	 Nonprofit	Zrt.	élén			4.	oldal
•	 Szépülő	templomunk		6.	oldal
•		 Újra	látogatható	az	Ady	Endre	
	 Művelődési	Központ	és	Könyvtár	
	 3.	és	9.	oldal
•	 Kulturális	programajánló		12.	oldal
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Városházi Hírek
A kormányzati rendkívüli jogrend idején érvényes felhatalma-

zás alapján, április hónapban is több önkormányzati témában - 
kikérve a képviselő-testület tagjainak véleményét - hozott döntést 
a polgármester.

Elfogadásra került a 2020. évi közfoglalkoztatási beszámoló. A 
közfoglalkoztatás a jelenlegi társadalmi és gazdasági környezet-
ben szinte egyetlen lehetőséget jelent a halmozottan hátrányban 
lévő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, illetve álláskere-
sési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők átmeneti 
jellegű, határozott időtartamú foglalkoztatására.

A Startmunka Mintaprogramok alapjaiban a hosszabb időtarta-
mú közfoglalkoztatási programok mintaprogrammá nyilvánított 
típusai, de speciális, a települések fejlesztésével kapcsolatos fel-
adatok ellátására irányulnak, melyek két fő csoportra bonthatóak:

- értékteremtő programok (mezőgazdasági és helyi sajátosság)
- szociális programelemek.
Településünkön a magas létszámú közfoglalkoztatás ellenére a 

munkanélküliség aránya a 2020. decemberi adatok szerint 9,45 %. 
A városban élő munkaképes korú népesség 5357 fő, álláskereső-
ként nyilvántartott 506 fő, melyből 286 fő volt jogosult valamely 
álláskeresői támogatásra, jellemzően az aktív korúak ellátására. 
A tavalyi évben a közfoglalkoztatási programban összesen 141 fő 
vett részt, melynek megvalósításához az önkormányzat 10 millió 
forint önerőt biztosított. 

A Polgári Polgármesteri Hivatal elmúlt évi tevékenységéről 
számolt be a jegyző, mely az információk, adatok összegzésével, 
tényszerűségre törekedve mutatja be a feladatok ellátását, meny-
nyiségét irodákként tagolva.

A Polgár Városi Sportegyesület benyújtotta működéséhez a tá-
mogatási igényét, mely az előző évi támogatással azonos összeg-
ben, 5.625.000 Ft-ban került jóváhagyásra.

2021. május 1-től a változás következett be a Városgondnokság 
vezetőjének a személyében. Az intézményvezetői pályázat elbí-
rálásáig, de legfeljebb egy évre Csibi Lajos a közmunkaprogram 
szakmai vezetője kapott megbízást intézményvezetői feladatának 
ellátására.  A polgármester a képviselő-testület nevében elismeré-
sét és köszönetét fejezte ki Hágen József volt intézményvezetőnek, 
a város fejlődése érdekében végzett 31 év közszolgálati tevékeny-
ségéért.

Elfogadásra került a Polgári Strandfürdő üzemeltetésére vo-
natkozó pályázati felhívás, mely teljes egészében megtalálható a 
város weboldalán (www.polgar.hu). 

Molnár Jánosné 

Megszületett az első körös döntés a 
lakáscélú támogatásokra benyújtott 

kérelmekről

A lakáscélú támogatásokról szóló hatályos önkormányzati 
rendelet alapján 2021. április 30-ig döntés született a támoga-
tási kérelmekről. A fenti határidőig 29 család nyújtott be kérel-
met, melyből 22 felelt meg a feltételeknek, 7 esetben elutasító 
döntést voltunk kénytelenek hozni, mert a jogszabályi feltéte-
leknek nem feleltek meg a kérelmezők.  Vissza nem térítendő 
támogatásként összesen 10.650.000.-Ft nyújtottunk a kérelme-
zők részére, melyet új lakóház építésére és használt lakás vásár-
lás céljára, önerőként tudnak felhasználni. 

A sikeres pályázóknak gratulálunk, kívánjuk, hogy új ottho-
nukban érezzék jól magukat!

Andorkó Mihályné, irodavezető

Polgár Város Önkor-
mányzata a jelenlegi álla-
potában - nyilvános pályá-
zati eljárás keretében 15 
évre - meghirdeti a Polgár, 
Fürdő utca 3. szám alatti 
Polgári Strandfürdő ingat-
lan bérletét. A pályázatok 

beadási határideje 2021. május 26. 16 óra. Az önkormányzat az 
összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pályázóval köt 
szerződést. A vállalkozói szerződés megkötésének illetve az üze-
meltetésbe adásnak a legkorábbi időpontja 2021. június 01. A 
pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredmény-
telenné nyilvánítására.

A pályázati felhívás teljes terjedelmében az alábbi linken érhe-
tő el: http://www.polgar.hu/index.php?option=com_content...

Polgármesteri Hivatal

Polgár Város Önkormányzata – a Római Katolikus Egyház-
község kérelmének helyt adva - a 2021. évi költségvetés általá-
nos tartalék terhére 2.000.000 Ft támogatást biztosít a polgári 
templom felújítási munkálatainak többletköltéségéhez. 

Molnár Jánosné 

Önkormányzati támogatás 
a templom felújításához

Tájékoztatás forgalmi rend 
változásáról

 
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Nyárfa utcai 

lakók kérésére új forgalmi rend kerül kialakításra május hónap-
ban az Üdülő I. övezetben.

A változás szerint az érintett utca csatornapart menti szakasza 
a forgalom elől lezárásra kerül, míg a Nyárfa utca lakó-üdülő öve-
zeti része a Hévíz utca irányából zsákutca jelöltést kap, így meg-
szűnik az autósok részére az átmenő forgalom lehetősége.

Molnár Jánosné  

15 évre bérbeadó a 
Polgári Strandfürdő!
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Helyi alkotók tollából

Szabóné Török Viktória

Csodák léteznek

Úgy döntöttem versbe szedem,
Hogy alakult az életem.

Húsz év hűség, két szép gyerek,
Ennél többet remélhetek?

A kémiát mindig szerettem,
De az oxigén fontosságát semmibe vettem…

Jött aztán 2012. február másodika,
Amikor megtudtuk, mi az igazi CSODA!

„Éjfél előtt nem lesz baba”, jött a lesújtó hír,
S Valaki tolta, nyomta Fentről, mert egy óra múlva sír…

„Kétszázzal mentünk a ködben, s a szakadék szélén álltunk meg!”
Mert a Jóisten vigyázott ránk, nem halhattunk ott meg!

Hálával tartozunk minden egyes napon,
Hogy gurulhatunk tovább, azon a bizonyos vonaton…

S egyszer jön egy járvány, mitől mindenki fél,
Mert nem tudod mi lesz a vége, a világ erről beszél.

Sok ember retteg, fázik, a koporsó kattan,
Ne félj! Hol dől el minden? Agyban!

Bezárva, barátoktól távol online tanulás,
Motiváció semmi, sok gyereknél bukás.

Őket védjük, nem mennek sehova,
De mi szülők dolgozunk, s bemegyünk a boltba.

Sokat beszélgetünk, ne legyen félelem,
Nem tudom, hogyan javíthatnánk ezen a helyzeten?!

Végre itt a tavasz, a télnek lassan vége,
Szivárványszínben pompáznak a virágok a „kertbe”.

De egy nap jött a láz, s a gyötrelem,
Utolért minket is a félelem!

Pedig minden nap imádkoztam, mégis elhagyott?
S akkor azt mondtam: „Legyen meg a Te akaratod!”

Napokkal, sőt hetekkel később rájöttem,
Soha nem hagyott el a Jóisten!
A pulzoximérő életet mentett,

A kórházban jöttünk rá, ez mit jelentett.
Fulladás nélkül tüdőgyulladás,

Tüdőembólia, s majdnem gyász…
Köszönni se tudtunk, elvitte a mentő,
De nagyon vigyázott ránk a Teremtő!

11 nap kórház után, egy gyönyörű napsütéses napon,
Végre hazajött az Apukánk, aminek örültünk nagyon!

De anyai lelkem nem nyugodott,
Hisz bent mélyen bármi lappanghatott…

Kevés tünet, udvaron sok-sok futás,
Mégis mit látunk a röntgenen? Tüdőgyulladás…

Istennek hála időben kezeljük,
Reméljük, ezzel a nagyobb bajt elkerüljük!

Szerintetek ennyi véletlen hogy lehet?
Csak úgy, hogy a Jóisten segédkezett!

Anyai szívemnek egyetlen vágya,
Gyermekeim egészsége, s boldogsága!

A mi 2021-es tavaszunk így alakult,
Reméljük, megússzuk a post covidot!

Vigyázzatok magatokra, imádkozzatok sokat,
A Jóisten előbb-utóbb, minden imát meghallgat!

Online közönségdíjas 
versíró pályázat

A magyar költészet napját idén is online térben ünnepeltük országszerte. Lel-
kes amatőr versmondók jelentkeztek be élő videókban, vagy felvételről kedvenc 
költeményükkel; a különböző portálokon olvashattunk a költőóriás életéről, 
műveiről, kinek születési dátumához kötjük e jeles napot. 

A polgári Városi Könyvtár a magyar költészet előtt tisztelegve, az elmúlt öt 
évben versíró pályázattal buzdította versfaragásra a helyi alkotókat. Évről-évre 
gyarapodott a versek gyűjteménye, és bővült az alkotói közösség. A járvány-
ügyi rendelkezéseket szem előtt tartva, ezúttal online közönségdíjas versíró 
pályázatot hirdettünk felnőtt kategóriában. Kötetlen téma és versforma mellett 
a kihívást az jelentette, hogy tíz megadott szóból, minimum hatot bele kellett 
szőni a pályaműbe. A kihívás, mely egyben kreatív szójátékot is takart, két 
pályázóra különösen pezsdítően hatott. Összesen 15 verset kaptunk, amit a 
könyvtár facebook oldalán bocsátottunk szavazásra a szerzők felfedése nélkül. 
Az előző évek hagyományaitól eltérően, most nem szakértő zsűri elemezte és 
véleményezte a pályaműveket, hanem a verskedvelő közönség nyilváníthatta ki 
tetszését. Ki-ki saját ízlésének, hangulatának, érzelmi állapotának megfelelően 
dönthetett. Egy hét állt rendelkezésre a versek megismerésére és a szavazásra. 
A kattintások, a lájkok, a megosztások alapján elmondható, hogy szép számmal 
érdeklődtek az esemény iránt, sokan látták és olvasták a költeményeket. Végül 
155 személy adta le voksát a számára leginkább tetsző alkotásra.

Az első három legtöbb szavazatot kapott pályamű, az online közönségdíjas 
versíró pályázat díjazottjai:
I.   helyezett   Szabóné Török Viktória: Csodák léteznek  
II.  helyezett   Pozsa Ferenc: Remény  
III. helyezett   Pete Margit: A fehér szivárvány  

További pályaművek szerzőkkel:
Dobos Antal: Egyszerű és nyers Hollóné Varga Irén: Az élet körforgása
Gyovai Józsefné: A tél egy napja Pete Margit: Bélyegdili
Herbák István András: A négyes Pete Margit: Ne legyél fehér!
Herbák István András: Álmodozó Pete Margit: Pandémia
Herbák István András: Csak most! Pete Margit: Talány
Herbák István András:  Pete Margit: Tavaszba hívó
Élet vagy csapda  

A verseket újraolvashatják online a Városi Könyvtár Polgár facebook oldalán, 
személyesen a könyvtárban, valamint a PolgárTárs havilap „Helyi alkotók tollá-
ból” rovatában közreadunk egyet-egyet minden hónapban.
Gratulálunk a díjazottaknak, és minden pályázónak köszönjük, hogy tovább 
gazdagították a helyi alkotók versgyűjteményét! További örömteli alkotókedvet 
kívánunk!

 Ferenczné Fajta Mária
                                                                                   könyvtárvezető

A polgári Városi Könyvtár szolgáltatásai a
járványügyi korlátozások teljes feloldásáig:

A VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL RENDELKEZŐK újra látogathatják a 
könyvtárat, számukra teljes körű szolgáltatást biztosítunk.
A könyvtár belső tereinek nyitvatartási ideje:

H-P: 8.00 - 12.00    13.00 - 16.00
* * * * *

A védettségi igazolvánnyal NEM RENDELKEZŐK számára fenntartjuk a rész-
leges szolgáltatást, ami a könyvtárossal telefonon egyeztetett könyvek kölcsön-
zésére vonatkozik.    Tel.: 52/573-425
Kérések fogadása: Hétfő - Kedd: 8.00 - 16.00
Könyvek átvétele: Szerda - Csütörtök: 8.00 - 16.00
Átadás helyszíne: AEMKK - Porta

* * * * *
További információ: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

4090 Polgár, Barankovics tér 6.
E-mail: polgarkonyvtar@gmail.com

Online katalógus elérhető: http://mkkpolgar.hu/
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Új vezérigazgatót köszönthetünk a Pétegisz Nonprofit Zrt. élén

Dr. Pásztor Ibolya több éve tagja a Pétegisz 
Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának. Kiss 
Ilona vezérigazgató távozása után, a Közgyű-
lés őt kérte fel a vezérigazgatói munkakör be-
töltésére. 

Polgárhoz nem ezzel a pozícióval kezdődött 
el a kötődése, hiszen már a középiskolát is itt 
végezte. Milyen emlékei vannak az akkori Jó-
zsef Attila Gimnáziumról?

Nagyon szerettem itt tanulni.  Az egész 
gimnázium otthonos, családias volt, minden-
ki ismert mindenkit. Szerettem a tanárokat 
és nagyon jó kis osztályunk volt, tehetséges 
emberekkel. Az idő is visszaigazolta, hogy jó 
döntés volt itt tanulni. 

Aztán hol folytatta a tanulmányait?
Ezután a Debreceni Egyetemre kerültem 

programozó matematikus szakra. Hogy mi-
ért oda? A matematika iránti szerelmem bi-
zonyára közrejátszott, de az ott töltött évek 
alatt felismertem, hogy az informatika pro-
fesszionális szintű művelése nem az én vilá-
gom. A diplomát becsületből megszereztem, 
de már akkor tudtam, hogy nem lesz közöm 
szorosabban a szakmához. Az ott megszerzett 
készségek azonban hasznomra váltak, nem 
bántam meg végül is, hogy elvégeztem.  

Az első diploma megszerzése után hol he-
lyezkedett el?

Tiszacsegén hét évet töltöttem el a Pol-
gári Takarékszövetkezetben, majd 2004-től 
Újszentmargita Község Önkormányza-
tánál először gazdasági vezetőként, majd 
kirendeltségvezetőként tevékenykedtem 
egészen 2019-ig.  Közben elkezdtem jogot 
tanulni a Debreceni Egyetem Állam- és Jog-
tudományi Karán, amelyet a múlt év novem-
berében végeztem el. 

Miért érezte úgy, hogy a jogi tanulmányok 
elvégzése, még fontos az Ön számára?

Az életem mindig úgy alakult, hogy jött 
egy új feladat és én mindig megkerestem azt 
a tanulnivalót, amit ehhez  még hozzá tudok 
tenni. (Szakközgazdász; Mérlegképes könyve-
lő; Önkormányzati pénzügyi szervező; Okle-

veles közigazgatási menedzser; a szerk.) Sokat 
emlegetem a volt gimnáziumi osztályfőnökö-
met Simon Antalt, akit nagyon szerettem. Ő 
mondogatta nekem, hogy „Ibi, neked jogra 
kell menned!” - én akkor kinevettem. „Á de-
hogy!”. De az élet őt igazolta. Ha akkor hallga-
tok rá… De semmi nincs véletlenül. Egyszer 
csak odaértem és valószínűleg ennek most 
jött el az ideje. 

Időközben változások következtek be a mun-
kájában. 

Igen. Közben az Önkormányzati törvény 
lépett érvénybe, amely kétezer fő alatt meg-
szüntette a hivatalt. 2013-tól 2019-ig az Új-
szentmargitai Hivatal, Balmazújvároshoz 
került, ahol én kirendeltség vezetői munka-
körben dolgoztam, amely  kvázi jegyzői fel-
adatokat jelentett Margita tekintetében. 

Hogyan teltek az Újszentmargitán töltött 
évek?

Újszentmargitán nagyon sok időt töltöt-
tem, egyrészt mert szülőfalum, és Csetneki 
Csaba polgármester úrral is nagyon jó volt a 
kapcsolatom, szerettünk együtt dolgozni. Na-
gyon sok munka volt benne, de szépen jöttek 
az eredmények a kis faluban, a kulturális kö-
zösség is fellendült, sok fejlesztésre volt lehe-
tőség. Mozgalmas, kreatív évek voltak azok. 
Aztán mikor eljöttem onnan, Hejőpapin ki-
rendeltség-vezetőként dolgoztam, ahonnan 
Ale Erika Görbeháza polgármester asszonya 
csábított el a görbeházi Polgármesteri Hiva-
talba. 

Úgy, hogy a Bizottság tagja volt korábban, 
könnyebb, vagy nehezebb most átvenni az in-
tézmény vezetését?

Még Újszentmargitán dolgoztam, amikor 
bekerültem a Pétegisz Nonprofit Zrt. Felü-
gyelő Bizottságába. Amikor Kiss Ilona vezér-
igazgató úgy döntött, hogy máshol folytatja a 
munkáját, a közgyűlés engem kért fel. Így ke-
rültem ide. Nekem fontos, hogy a Közgyűlés 
is támogat, erősít és bíztat. Nyolc település ön-
kormányzata fejezte ki szándékát és döntött, 
hogy ki legyen az intézmény új vezetője. 

Egy kicsit ez az „akasztják a hóhért” hely-
zet is, nem egyszerű, mert eddig a tulajdonosi 
kör érdekeinek képviseletében dolgoztam, te-
hát pontosan tudom, mik azok az elvárások, 
aminek meg kell felelnem. 

Ez megkönnyíti, vagy nehezíti a helyzetét?
Annyiból könnyebb, hogy tudom a tulaj-

donosok szándékát, akár egészségügyi, akár 
gazdasági kérdésekben is. A munkakör első-
sorban inkább gazdasági vénát igényel, de azt 
gondolom, hogy a jogi ismeretekben való jár-
tasság sem elhanyagolható. Aktiválódtak azok 
a dolgok, amikor még gazdasági vezetőként 
dolgoztam.

Mivel szeret foglalatoskodni szabadidejében?
Nagyon szeretek tanulni, ez tény. Nálam ez 

nem kötelesség, élvezem, ha új ismeretekben 
mélyedhetek el. Szeretek olvasni, de amikor 
az ember 1000 oldalt tanul egy vizsgára, akkor 
utána nem az olvasással pihen, ezért  mosta-
nában sokkal kevesebbet olvastam, mint ami-
re úgy általában igényem lenne. A munkám 
mellett szívesen foglalkozom írással, így a 
települési újságba több cikket írtam. Újszent-
margita történetéhez kapcsolódóan jelent 
meg egy általam írott interjúkötet Csillagös-
vényen címmel, illetve az Évszázadok sod-
rásában – Villanások Szentmargita ezeréves 
történetéből című településtörténeti könyv. 
Ebben főként az elmúlt évszázadokban kelet-
kezett dokumentumokon keresztül próbáltam 
feltárni Újszentmargita történelmét. 

Bár, rövid idő telt még el a vezérigazgatói po-
zíció betöltése óta, valószínűleg kialakult már 
egy kép az intézményről, a kollégákról?

Jól érzem itt magam, lelkes, jó csapatba ke-
rültem! Ez azért jó, mert sokkal könnyebbé 
teszi a vezetést, ha maga a közösség is befoga-
dó. Nagyon sokat segítenek a kollégák, hogy 
hamar megtaláljam itt a helyem, hálás is va-
gyok ezért nekik. 

Mik a tervei, mit szeretne megvalósítani a 
Pétegisz Nonprofit Zrt.-ben?

Az egészségügyi intézményeknek napja-
inkban rengeteg kihívással kell szembenéz-
niük. A koronavírus okozta világjárvány az 
egészségügyi ellátás minden szegmensét érin-
ti, ehhez napról-napra alkalmazkodni kell. 
A pandémia ráirányította a figyelmet erre a 
területre, s egyrészt megmutatta, hogy meny-
nyire fontos és elengedhetetlen az itt dolgozó 
emberek munkájának megbecsülése, más-
részt  szerkezeti és a jogi szabályozás terüle-
tét is érintő változásokat indukált. Jelenleg ez 
a folyamat még nem zajlott le, s hogy milyen 
módon fog kibontakozni, azt még több pon-
ton sem látjuk tisztán.

Én a magam részéről fontosnak tartom, 
hogy a fenti változások miatt törvényszerűen 
begyűrűző bizonytalanságot mind a dolgo-
zók, mind a betegek irányába tompítani tud-
jam, s ami adminisztratív szinten kezelhető, 
azt azon a szinten kezeljük is le. Most a legfon-
tosabb, hogy az ellátás zavartalanul folyjon, a 
munkatársaim nyugodt körülmények között 
dolgozhassanak a hozzánk forduló emberek 
egészségéért. Ezt a feladatot szolgálatnak te-
kintem, arra törekszem, hogy az intézmény 
elmúlt 10 évben kivívott eredményeit meg-
tartsuk, s további sikereket érjünk el.

Nagyné Erdei Judit



2021. május PolgárTárs 5. oldal

A Polgári Napsugár Óvoda és Bölcsődében négy tehetség-
gondozó műhely működik már ötödik éve. A tehetségműhely 
működése óvodánk sajátos arculatához kapcsolódik. 

Az Öko-Manó műhelyben a kísérletező kedvű, természet-
tudományok iránt érdeklődő, a Kézműves Kuckóban a jó kéz-
ügyességű, a Tök-Magok néptánc csoportban a táncoslábú, 
és az Ovi-Foci műhelyben az energikus gyermekeket várjuk 
szeretettel minden évben.

Kiállítást rendeztünk azokból a tárgyakból, amit használ-
hatnak, amivel játszhatnak a gyermekek ezeken a foglalkozá-
sokon, illetve megtekinthetők azok az alkotások, amit készí-
tettek az elmúlt időszakban. 

Baráth Zoltánné
intézményvezető helyettes

Iskolánkban évtizedes hagyomány, hogy megemlékezünk 
névadónkról, József Attiláról. Bizonyára sokan emlékeznek 
még az ekkor megrendezésre kerülő „nagyjáték” vetélkedő-
sorozatra. 

Az idén, mint minden mást is, online formában igye-
keztünk megvalósítani ezt az eseményt. Radics Dzsenifer 
12/A osztályos tanuló József Attila: A Dunánál című versé-
vel köszöntötte a magyar költészet napját, melyet iskolánk 
YouTube csatornáján tettünk mindenki számára elérhetővé. 

Az osztályok József Attila életével, verseivel kapcsolatos 
feladatokat oldottak meg. 

A versenyben első helyezett lett az 1/9/SZ, második lett a 
2/10/SZ, és harmadik lett a 12/A osztály. Gratulálunk min-
denkinek!

2021. április 19-22. között zajlott idén a Fenntarthatósá-
gi Témahét, a járványhelyzet miatt ezúttal is eltekintettünk 
a csoportos vetélkedőktől és feladatoktól és inkább osztály 
szintű feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak online 
formában.

A tavalyi évhez hasonlóan online tekintették meg iskolánk 
tanulói Áder János köztársasági elnök témahét megnyitó 
előadását. A hét kiemelt témái az erdő mint ökoszisztéma, 
a zöld gazdaság és a fenntartható közösségek. E témák köré 
épülnek az óravázlatok, a mintaprojektek és az országos kí-
sérő programok is. 

A hét öt napjára elosztva kapták meg tanulóink a felada-
tokat.

Hétfői feladatként négy online tesztet kellett megoldaniuk 
a világ erdői, a hazai erdők és fafajtáik, valamint a fenntart-
ható gazdálkodás témakörében. Nem csak a helyes válasz-
adás volt a fontos, hanem a gyorsaság is!

A keddi feladat, pénteki beadási határidővel plakát készíté-
se volt a témahéttel kapcsolatban, melyet mindenki nagy lel-
kesedéssel és kreatívan oldott meg. Sebők Éva 10/SZ osztá-
lyos eladó tanuló által készített rajz nyerte el a zsűri tetszését.

A szerdai nap hasonlóan az előzőhöz „rajzos” volt: Sme-
tana cseh zeneszerző a Moldva folyó című zeneművéhez illő 
képet kellett készíteniük.

Csütörtökön a szokásos környezetvédelmi totó volt a fel-
adat, amit természetesen segítség nélkül oldottak meg osz-
tályaink. 

Az utolsó nap feladata Jane Godall: A remény című filmjét 
nézhették meg online formában tanulóink. A neves goril-
lamentő és környezetvédő életéről és munkásságáról szóló 
alkotásról a versenyzőknek el kellett mondaniuk véleményü-
ket, illetve hogy milyen hatással volt rájuk a film, milyen ér-
zéseket váltott ki belőlük. 

Az elkészült munkákat és feladatlapokat péntekig adhatták 
le, majd a zsűri értékelte őket és kis kiállítás keretében min-
denki számára megtekinthetővé tette.

A legaktívabb és legeredményesebben teljesítő osztály az 
2/10/SZ volt, őt követte az 1/9/SZ  és az SZ/H/2. 

Reméljük a 2022-es tavaszi témahetet már mindenféle 
korlátozás nélkül, a szokásos módon rendezhetjük meg is-
kolánkban!

Strubáné Fenyves Anita
igazgató

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!

Tehetséggondozás 
az óvodánkban

József Attila Napok 
a JAGSZI-ban

Fenntarthatósági témahét a 
JAGSZI-ban
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HITÉLET

Polgár lakói hónapok óta szemtanúi a város főterén álló templom 
felújításának. Föltehetjük a kérdést, mit jelent számunkra a temp-
lom? Ez számunkra szent hely, amit az alábbi elnevezések is tükröz-
nek: Isten háza, a Mennyország kapuja és az imádság háza. Ez az a 
szent hely műhely, ahol lelkünk temploma épülhet, szépülhet.

Mindnyájunk életében fontos az Isten háza, az újszülött gyermeke-
ket itt kereszteljük, a házasulandó fiatalokra itt kérjük Isten áldását, 
itt imádkozunk elhunytjainkért.  Egy életen át otthonunk a templom.

A hatalmas méretű, 163 éves klasszicista templomra méltán le-
het büszke Polgár város lakossága. Sajnálatos módon az elmúlt 
évek, évtizedek során a toronylemez és a külső megrongálódott, 
így időszerűvé vált a felújítás, amelynek összege 47 millió Ft. A fel-
újítási összeg nagy részét a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 
biztosítja, de 6,5 millió Ft önrészt nekünk kell biztosítani. Az ed-
digi nagylelkű támogatást Isten áldását kérve szívből köszönöm, és 
kéréssel folyamodom közösségünk és városunk minden segítőkész 
személyéhez, hogy segítsék hozzájárulásukkal a felújítási munkát. 
Az adományokat a Plébánián személyesen vagy banki átutalással 
az Egyházközség Bankszámlájára: Római Katolikus Egyházközség 
61200216-11044853 Polgári Bank Zrt. - lehet befizetni.

A jó Isten nem marad soha adósunk, s jó lenne a munka végén 
büszke örömmel mondani, ehhez a szép munkához személyesen én 
is hozzá járultam! 

 László atya

„az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse juta-
lom.” Zsolt 127,3

Tavasz beköszöntével, nyár elején a legszebb napunk, 
május hónap első vasárnapjára esik, az anyák napja. A ter-
mészet ébredését követően, már a színes virágok tengere 
hirdeti az ünnepet, melyre az emberi szívek megnyílnak és 
köszöntik az édesanyákat. Mindenkiben más és más érzések 
kerülnek felszínre. Vannak a gyermekek, akik szívében ott a 
tenni akarás, az alkotás, hogy meglephessék, az óvó, vigyá-
zó, szerető, felnevelő édesanyákat. Vannak, akik felnőttként, 
szívükben hálával köszöntik az édesanyákat. Ott vannak, az 
anyák, nagymamák, akik alig várják a gyermekek, unokák 
köszöntését. Vannak, akik már csak emlékezni tudnak, és 
fájó szívvel gondolnak a szeretett anyukára. Mennyi gondo-
lat, emlék és érzés kapcsolódik ehhez az egyetlen naphoz, 
mely egy életre meghatároz. Azonban mindegyikben ott 
van a hálaadás, azért a szeretetért, gondoskodásért, hitért, 
olykor megdorgálásért, az életbe való elindulásért, amit 
kaphatunk, s kaphattunk az édesanyánktól. Milyen csodá-
latos az, ha szerető gondoskodásában, úgy indít az életnek, 
hogy minden nehézséggel szemben fel vagyunk vértezve. 
Amikor életével példát mutat gyermeke számára, hogy van 
Valaki, aki szintén gondot visel róla, Aki ott van vele élete 
minden egyes napján. Ez a Valaki pedig nem más, mint Is-
ten, a mi Gondviselő jó Atyánk! Éppen ezért édesanyának 
lenni nem csak jutalom, hanem hatalmas feladat, felelősség 
is, nevelni a gyermeket testi-lelki egészségben. Ez a kettő 
elválaszthatatlan egymástól. Ki az az édesanya, aki ne kul-
csolta volna össze két kezét gyermekéért, akár örömében, 
akár fájdalmában? Ki az, aki az éj leple alatt, nem mondott 
imát gyermeke egészségéért? Mert, ha mindez igaz, akkor 
miért ne beszélnénk őszinte szívvel és lélekkel a számunkra 
legfontosabbnak, a gyermekünknek, az Örökkévaló Isten-
ről. Ki az, aki ne a legjobbat akarná a gyermekének? Hatal-
mas áldás az, amikor a gyermeket az édesanyja indítja el a 
hit útján, a valódi lelki egészség felé, az Isten által kijelölt 
úton. Hatalmas áldás az, amikor a gyermek hálát ad a Te-
remtő Istennek az édesanyja jóra vezérlő életéért! Köszönt-
sük hálaadással és szeretettel az Édesanyákat, Nagymamá-
kat, nem csak ma, hanem mindennapon!

Kovács Imre
református lelkész

Szépülő templomunk Hálaadás az 
Édesanyákért!

Dzsida Jenő
Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
- itt e földön senki sem szerethet jobban! -
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem - milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

Kovács Imre
református lelkész
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Akiket újszülöttként 
köszöntünk:

Balogh Kornél

Bartal Benedek

Fincziczki Doma

Galyas Medox

Horváth Szofi

Nemes Szofi

Rontó Dávid

Tiliczki Ádám

Üveges Lia Zarina

Akiknek házasság 
kötésükhöz 
gratulálunk:

Rontó Anita – Berecz Gergely Pál

Oláh Enikő – Halasi Ákos

Kiss Vivien – Baranya György

Tar Dalma Angyalka – Rácz Ferenc

Beregszázi Ágnes – Jónás Attila László

Akiktől fájó szívvel 
búcsúzunk:
• Berkes Istvánné 

szül. Nagy Margit élt:  80  évet

• Lukács Balázsné 

szül. Dohány Ilona élt:  86  évet

• Szajevics László élt: 63 évet

• Csohány László élt:  72  évet

• Polonkai László élt: 69 évet

• Krajczár Bertalanné 

szül. Bari Erzsébet élt. 62  évet

• Rézműves Zsolt élt: 44 évet

• Kovács Csaba élt: 46 évet

• Bujdosó László élt: 70 évet

• Rácz Sándorné 

szül. Burka Julianna élt: 63 évet

Anyakönyvi Hírek

Gyászolunk! Gyászolunk, mert ismét el-
vesztettük egy klubtársunkat! Ma egy hang 
elnémult közülünk, egy szék üresen maradt a 
nyugdíjas klub asztalánál.

Baba! Meghatározó szereped volt a köz-
tisztviselők és közalkalmazottak klubjának 
megalakulásában, hiszen az ötlet tőled szár-
mazott és lám, hagyományt teremtettél, mert 
ami már tizenegy éve működik, az követhető. 
Mint odaadó családanya, nagymama, és dédi, 
a klubnak is oszlopa voltál. 

Oszlop, melyre támaszkodni lehetett. Tá-
jékozottságod, az évtizedek alatt felhalmo-
zott tudásod, bölcsességed, hasznára vált 
mindannyiunknak.

Abból a több mint 300 találkozásból, szin-
te alig hiányoztál. A kétheti összejövetelek, a 
rendezvények, városi megemlékezések, szín-
házi előadások, kirándulások állandó résztve-
vője voltál.

Pár éve betegségekkel küzdöttél – ahogy 
korunkból adódóan többen közülünk – de, 
ahogy korábban többször elmondtuk, átsegí-
tettük egymást a nehézségeken.

Ez a gyász, amit érzünk most, lehet, majd 
elhalványul, de elmúlni nem fog sohasem. 
Hisz annyi közös emlék fűződik a személyed-
hez, hogy hiányodat mindig érezni fogjuk. 

Kirándulásokon, összejöveteleken többször 
hallottunk tőled, nagyon szép régi dalokat, 
amiket szinte csak te ismertél. Nem mentünk 
úgy haza, hogy ne mondtuk volna, csak még 
egy dalt kérünk. Legtöbbször azt mondtad: Jó, 
de csak ha ti is segítetek!

Elmentél Baba! Nincs kitől megkérdezni, 
jó lesz-e úgy, ahogyan elterveztünk valamit, 
mert alapelvünk volt és marad, mindenben 
közösen döntünk!

Szeretetünk és tiszteletünk veled marad. Kö-
szönjük neked, hogy alapítója voltál ennek a kis 
közösségnek! Ezzel lehetőséget kaptunk, hogy a 
több évtizedes munka után a klubban feltöltőd-
jünk, és élvezhessük egymás társaságát.

Nincs elég szó, amivel kifejezhetnénk, 
mennyire sajnálunk, hogy búcsút kell ven-
nünk tőled! Vigasztalja szerető családodat, 
rokonaidat, barátaidat, klubtársaidat, hogy 
tartalmas, gazdag életed volt. Hogy mindnyá-
junknak sokat adtál magadból, a szereteted-
ből.

E szavak legyenek a búcsú utolsó mondatai: 
megígérjük neked, hogy őrizni fogjuk, amit 
örökül hagytál!

Nyugodj békében Baba!

Ekéné Tusi Gizella
Köztisztviselők, Közalkalmazottak 

Közösségi Klub vezetője

Búcsú Babától
In memoriam  -  Berkes Istvánné Nagy Margit 

(1941-2021)

Magyar Vöröskereszt Polgár Véradóterve

Dátum Helyszín Éves terv

2021. június 3. Ady Endre Művelődési 
Központ 30 délelőtt szerda

2021. 
augusztus 4.

Ady Endre Művelődési 
Központ 40 délelőtt szerda

2021. 
október 6.

Ady Endre Művelődési 
Központ 30 délután szerda

2021. 
december 8.

Ady Endre Művelődési 
Központ 30  délután szerda
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A betegségünket, főleg a rákot, a leg-
többször NEM szabad szégyenként meg-
élni. Igenis legyünk rá büszkék, hiszen 
azok a hegek, vágások, emlékek, mind-
mind csak egyre inkább erőssé tettek és 
megtanítottak minket arra, hogy az igazi 
probléma nem az, amikor nem vállal el 
a fodrász, mert nincs szabad időpontja, 
vagy ha lemondják a nyaralásunkat, ha-
nem az, amikor az életedért küzdesz egy 
ismeretlennel, akit sosem láttál még, de 
tudod, hogy gőzerővel pusztít és vissza-
fordíthatatlan dolgokat okoz! 

Fogalmam sincs, mennyire nehéz egy 
rákbeteg barátjának lenni, merthogy én 
voltam rákos. Direkt beszélek róla múlt idő-
ben, pedig még papírom sincs róla, hogy 
meggyógyultam. Ezt úgy kell érteni, hogy 
nincsenek meg a hivatalos eredmények, ép-
pen a kontrollvizsgálatok zajlanak. Viszont 
tudom, már meggyógyultam. Ilyet nagyon 
pimasz dolog kijelenteni egy ennyire agresz-
szív, ráadásul többszörösen, sokadmagával 
visszatérő daganatnál, de akkor is megte-
szem. Vannak, akik öt évet várnak rá, köz-
ben rettegnek, vajon visszajön-e. Én viszont 
nem vagyok hajlandó félelemben élni egy 
pillanatig sem. Nem félek egy rosszindulatú 
szövetpacától. Merthogy pacának látszott 
a monitoron, amikor farkasszemet néztem 
vele. 

Az igazság az, hogy orvosi értelemben ne-
kem már valóban nem kellene itt lennem. 
A rák kiújulásakor egy orvos közölte a test-
véreimmel és az anyukámmal, készüljenek 
fel arra, hogy egy hónapom van hátra és 
kezdjenek el imádkozni és elbúcsúzni. Vol-
tak napok, amikor én is úgy éreztem, hogy 
ez nem lehet másképp és meg fogok halni, 
el kell fogadni. Imádtam élni mindig is, le-
hetett rám azt mondani, hogy gátlástalan 
vagyok, de ez nem így volt, csak éltem. Ma 
már nyugodtabb vagyok, nem feszülök be 

Te vagy a felelős a saját egészségedért!
Igaz történet, mely rólad is szólhatna

mindenen, nem aggódom és megtanultam 
elfogadni magam úgy, ahogy vagyok. 

Nagyon sokszor, sőt számtalan alkalom-
mal féltem attól, hogy az emberek, hogy 
fognak hozzám viszonyulni, sajnálni fog-
nak, avagy látom majd a szemükben, hogy 
haldoklom csak félnek kimondani? Ösz-
szesen 20% esély volt arra, hogy túlélem és 
80%, hogy lebénulok.

De mégis… egészen máshogy volt nehéz 
ez az időszak nekem, mint a hozzám közel-
állóknak. Én viseltem a fájdalmakat, hord-
tam magamon, mint egy kényelmetlen fű-
zőt, ők meg nézték, és nem tudtak segíteni. 
Igazából ilyenkor senki sem segíthet. Pró-
báltam magam beleképzelni a helyzetükbe, 
hiszen rengetegszer voltam kiállhatatlan és 
hisztérikus, alkalomadtán szentségeltem 
is, vagy hetekig nem vettem fel a telefont 
senkinek. A legsötétebb hetek alatt teljes 
hírzárlat volt. A fekete heteket ugyanis alig 
lehet túlélni. Képtelenség olyankor minden 
nap elmondani nyolc–tíz embernek, hogy 
mi történik, mi következik most, vagy épp 
hogy vagyok. Majd válaszolni erre az untig 
feltett kérdésre: „Ezt a módszert nem aka-
rod kipróbálni?” Nos, nem lehet az összes 
módszert kipróbálni, általában nem lehet 
tudni, mi következik most, és arról, ami ak-
kor történik, lehetetlen beszélni. Elég átélni 
és csak rimánkodni bír az ember a Jóisten-
nek, hogy egyszer majd felejtse is el az egé-
szet. A kezeléseim alatt, mindenki segíteni 
akart, de mit tudtak volna segíteni? Amikor 
az egyetlen személy, aki láthat ilyen állapot-
ban, az a család és egykét jóbarát. Főznek 
egy teát? A tea savat csinál, a gyomor nem 
bírja, mert a gyógyszerek már tönkretették. 
Vadásznak olyan innivalót helyette, amit le 
is bírok nyelni? Nincs olyan ital, mindent 
kipróbáltunk. Hoznak süteményt? Nem sza-
bad cukrot enni. Főznek neked? Nem megy 
le egy falat sem a torkodon. Sajnálnak? Az a 
legnyomorultabb érzés. Semmi nem hozza 
vissza már az egészséged.

Reménykedsz, hogy talán csak feljönnek 
és veled vannak, ki nem ejtik a szájukon, 
hogy rák, hogy vagy kezelés, mellékhatás, 
orvos, kórház, diagnózis, és csak vannak, 
beszélnek mindenről, az életükről, a napi 
történésekről, pletykálnak, nevetnek, vic-
cet mesélnek, természetesek, nem sírnak. 
Később, amikor már tudsz ülni, elvisznek a 
közeli helyekre megetetnek, sétáltatnak, és 

közben elintézik az összes munkatelefont, 
ahogyan régen, amikor még a saját lábadon 
jártál egészen távoli helyekre is.

Valamiért akkor azt gondoltam, hogyha 
nem beszélek a rákról, akkor nem is vagyok 
rákos. Attól, hogy nem mondom ki, attól 
én még ugyanúgy rákos voltam. Attól még 
az utolsó radikális műtétem legvégén leállt 
a légzésem, a családom látta, hogy egy zöld 
lepedővel letakarva ott fekszem 27 évesen. 
Hallottam, ahogy az orvosaim dühöngenek, 
üvöltöznek, hogy elvesztenek, fel kell éb-
rednem!! Tudtam, hogy vissza kell jönnöm 
és visszajöttem néhány perccel később. Pár 
nap múlva belső vérzéssel szállítottak újra 
kórházba mentővel, amíg bírt a rák folya-
matosan próbált megölni. De itt vagyok, 
túléltem.

Szóval, baromi nehéz dolog egy rákbeteg 
barátjának, családtagjának lenni. Rákbe-
tegnek lenni talán még nehezebb. Viszont 
aminél nem tud az ember szörnyetegebb 
dolgot elképzelni, ami mind a kettőnél sok-
kalta rosszabb, az, az, ha egy rákbeteg édes-
anyjának, testvérének, vagy barátjának kell 
lenned.

Most, hogy közeledünk a petefészek vi-
lágnapjához, ezúttal is szeretném felhívni a 
figyelmet arra, hogy kötelezően el kell  járni 
kontrollvizsgálatokra, megelőzés és védeke-
zésképpen. Ha pedig már ott van ez az alat-
tomos kígyó, akkor a lehető leggyorsabban 
és a legjobb orvoshoz kell fordulni, hiszen 
az érintett az idővel fut versenyt. De mindez 
megelőzhető, ha odafigyelünk magunkra. A 
testünk jelez és Nekünk figyelnünk kell rá. 
Szeretnék segíteni és a sorstársaimnak is 
erőt adni és arra kérni mindenkit, aki teheti, 
menjen el a szűrővizsgálatokra. Én átéltem a 
poklot, mégis hálás vagyok a ráknak. Attól, 
hogy én elvesztettem az esélyt és nem tudok 
szülni, emiatt még nem tartom magam ke-
vésbé nőnek, sőt….!! Abszolút nőnek érzem 
magam, talán jobban is mint valaha. Igen 
van rajtam felesleg, de 35 kilóról kellett ma-
gam összeszedni és már nem lennék az az 
50 kilós lány, aki a betegség előtt voltam, 
hisz ezelőtt sosem éreztem magam igazán 
nőnek.

A történetemet a Petefészek Világnapja 
alkalmából osztottam meg Önökkel.

Molnár Szabina
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A húsvét utáni ötvenedik napon ünnepli a keresztény világ a 
Szentlélek eljövetelét.  A keresztény egyház születésnapját jelentő 
pünkösd történéseit megörökítő Újszövetség részletesen leírja, mi-
ként szállt le azon a napon a Jézus Krisztus által mennybemenetele 
előtt megígért Szentlélek a tanítványokra. A Szentlélek kiáradt az 
apostolokra, betöltötte őket megvilágosító, lelkesítő, szeretetet su-
gárzó kegyelmével, hogy képessé váljanak Jézus Krisztus missziós 
parancsának teljesítésére, és ők különféle nyelveken kezdtek beszél-
ni. Péter apostol prédikálásának hatására sokan megtértek, belőlük 
alakult meg az első keresztény gyülekezet, a jeruzsálemi ősegyház. 
Pünkösd tehát a keresztény egyház születésnapja is. Különböző vi-
dékeken a Szentlélek kiáradásának napját, az apostolokhoz és Má-
riához kapcsolódó történéseket búcsújárással és mulatsággal ünne-
pelték.

A néphit szerint, ha pünkösdkor szép az idő, akkor jó lesz a bor-
termés. Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi királyválasztás szokása: 
ilyenkor a falu legényei különböző ügyességi próbákon (lóverseny, 
bikahajsza, bothúzás, rönkhúzás, kakaslövés, kaszálás) mérték össze 
ügyességüket. A győztes egy évig ingyen ihatott a kocsmában, neki 
tartoztak engedelmességgel a többiek, és viselhette a pünkösdi ko-
ronát - uralkodásának rövid idejére utal a „pünkösdi királyság” ki-
fejezés. A 19-20. századi adatok, leírások alapján a házról házra járó 
legismertebb pünkösdi szokásoknak két táji típusa különíthető el: 

- az Alföldön és Északkelet-Magyarországon a pünkösdölés, 
- a Dunántúlon a pünkösdikirályné-járás. 
Az Alföldön és Északkelet-Magyarországon a pünkösdölés elne-

vezései: mimimamázás, mavagyon-járás, mivanma-járás. Általában 
lányok voltak a sze¬replői, de egyes 19. századi változatokban a le-
gények is részt vettek a játékban. Házról házra járó csoportok beké-
redzkedés után szavaltak, énekeltek, táncoltak. Ha lányok és legé-
nyek voltak a játék szereplői, közös táncmulatsággal zárták a napot. 

A pünkösdikirályné-járás a lányok termékenységvarázslással 
összekötött pünkösdi köszöntője a Dunántúlon. Elnevezései: pün-
kösdjárás, pünkösdköszöntés, cucorkázás. Megkülönböztetett sze-
replője a legkisebb, legszebb lány a pünkösdi királyné, vagy más 
elnevezései szerint: királynéasszony, kiskirályné, cucorka.

Pünkösd megünneplésének kiemelkedő magyar eseménye a csík-
somlyói búcsú, az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti 
ünnepségeinek egyike, amely a rendszerváltás óta a világ magyarsá-
gának rendszeresen ismétlődő tömegrendezvénye.

Bíró István 
főszerkesztő

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár mun-
katársai folyamatosan figyelemmel kísérik a COVID-19 
járvány alakulásával kapcsolatosan meghozott azon kor-
mányzati intézkedéseket, amelyek a rendezvények látogatá-
sát érintik. A járvány alakulása, és az azzal együtt járó vál-
tozó helyzet mindenkiben bizonytalanságot kelt. Nagyon 
sokan várják már, hogy félelmektől mentesen, újra közös-
ségi életet élhessenek. Mi pedig, nagyon reméljük, hogy 
hamarosan újra megtelik a ház élettel: kiscsoportos foglal-
kozásokkal, színházi előadásokkal, kiállításokkal, koncer-
tekkel, kisebb-nagyobb rendezvényekkel. Bízunk benne, 
hogy programjaink által sok-sok embernek tudunk örömet, 
feltöltődést kínálni a bezártság hosszú hónapjai után. 

Ugyanakkor, szeretnénk felhívni kedves látogatóink fi-
gyelmét arra, hogy a május végére és június hónapra je-
lenleg meghirdetett kulturális eseményeink a koronavírus 
elleni védekezéshez kapcsolódó hatályos jogszabályok ala-
kulása szerint kerülnek megrendezésre.

A kormány védelmi intézkedések módosításáról szóló 
194/2021. (IV.26.) kormányrendelete többek között intéz-
kedik, arról, hogy hogyan látogathatóak a közművelődési 
intézmények programjai. Eszerint, a Művelődési Központ-
ban 2021. május 10-től újra indulhatnak az amatőr előadó-
művészeti és egyéb mozgásművészeti csoportok, valamint 
az intézményben működő közösségek foglalkozásai az 
alábbi feltételekkel: 

A jelenlegi szabályozás értelmében - a rendezvényeket 
nagykorú személyek csak érvényes védettségi igazolvány és 
személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány bemuta-
tásával látogathatják. 18 éven aluliak védettségi igazolvány-
nyal rendelkező felnőtt kíséretében jogosultak belépni. 

Az eseményre történő belépés szabályai továbbra is vál-
tozhatnak a kormányzati intézkedések hatására! Ameny-
nyiben ez a helyzet bekövetkezne, erről honlapunkon, 
közösségi oldalunkon tájékoztatni fogjuk a lakosságot. 
A színházi előadások és a kirándulásszervezés tekintetében 
kérjük, vegyék figyelembe, hogy az események látogatásá-
nak szabályai a jegyigénylés, illetve a részvételi díj befizetése 
és a rendezvény időpontja között is megváltozhatnak. 

Igyekszünk a rendezvényeinkkel kapcsolatos kormányza-
ti intézkedésekről naprakész tájékoztatást adni, ezért feltét-
lenül ellenőrizzék az Intézmény által közzétett informáci-
ókat, vagy érdeklődjenek az 52/573-420-as telefonszámon, 
mielőtt eseményre elindulnak.

Várjuk szeretettel programjainkra!

Bíró István igazgató

Pünkösd ünnepe Tájékoztatás a kulturális 
rendezvények, események 

látogathatóságáról
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A felnőtt csapat az alapszakaszban elért eredményeinek köszön-
hetően feljutott a felső ág csapatai közé. Az eredmények megtekint-
hetők a www.adatbank.mlsz.hu oldalon.  A mérkőzések aktuális 
eredményei, edzői nyilatkozatok elérhetőek az egyesület facebook 
oldalán. A jelenleg érvényben lévő járványügyi korlátozások miatt, 
a mérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet tartani.

Az ifjúsági csapat mérkőzései két órával korábban kezdődnek!
Tóth Máté

Szakosztály vezető Polgár VSE

Polgár Városi Sportegyesület sorsolása 
2020/2021

Megyei II. osztály - Rájátszás

Polgár VSE – Nagyrábé Petőfi SK 
(lejátszott) 2:3 ifjúság: 1:4

Konyári SE – Polgár VSE (lejátszott) 1:3 ifjúság: 3:1

Polgár VSE – Blondy FC Esztár 3:2 felnőtt

Létavértes SC’97 – Polgár VSE elmaradt elmaradt
Polgár VSE – Nádudvari SE 2021.05.08 16:30

Nagyrábé Petőfi SK – Polgár VSE 2021.05.15 16:30
Polgár VSE – Konyári SE 2021.05.22 17:00

Blondy FC Esztár – Polgár VSE 2021.05.29 17:00
Polgár VSE – Létavértes SC’97 2021.06.05 17:00

Nádudvari SE – Polgár VSE 2021.06.12 17.00

Futball hírek

Köszöntöm Polgár város lakóit! 

Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül tájékoztassam Önö-
ket a hatóságunknál az elmúlt időszakban indult eljárásokról.

1.
Egy polgári lakos feljelentése alapján rendeltünk el nyomozást is-

meretlen tettes ellen lopás vétség gyanúja miatt. A nyomozás adatai 
szerint a gyanúsított 2021 januárjában bement egy Polgár külterüle-
tén lévő körbekerített gyümölcsösbe, ott több fát kivágott, majd eze-
ket ellopta. A rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett 
elkövetőt, akit elfogtak és gyanúsítottként kihallgattak. Az 50 éves 
helyi férfi beismerő vallomást tett. 

A Polgári Rendőrőrs a szükséges eljárási cselekményeket elvégez-
te és a keletkezett iratokat megküldte az illetékes ügyészségnek.

2.
Egy helyi nő tett bejelentést a rendőrségre 2021. április 8-án arról, 

hogy a polgári házából valaki ruhaneműket és tisztálkodószereket lo-
pott. A jelzést követően az egyenruhások a helyszínre mentek, adatot 
gyűjtöttek és még aznap elfogtak egy helyi lakost, akit kapcsolatba 
lehetett hozni a bűncselekmény elkövetésével. A nőt előállították és 
lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták. 
A 21 éves helyi lakos elismerte a bűncselekmény elkövetését.  Az ello-
pott értékeket a rendőrök lefoglalták és visszaadták a sértettnek. 

KÉK HÍREK

A Polgári Rendőrőrs a szükséges eljárási cselekményeket elvégez-
te és a keletkezett iratokat megküldte az illetékes ügyészségnek.

3.
Lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hall-

gattak ki a rendőrök két helyi lakost. A nyomozás adatai szerint a 
gyanúsítottak 2021. április 17-én délután egy polgári telephelyhez 
mentek, majd a drótkerítést felhúzva kicsalogattak onnan egy ku-
tyát, amit elloptak. A két férfit az egyenruhások még aznap elfogták, 
az eb is visszakerült a gazdájához. Mindkét férfi beismerő vallomást 
tett. 

4.
Falopásról érkezett bejelentés a rendőrségre 2021. március 9-én 

délelőtt. A körzeti megbízott a jelzést követően azonnal a helyszínre 
ment és elfogott három polgári lakost. A nyomozás adatai szerint a 
gyanúsítottak egy Folyás külterületén lévő erdőből több mint száz 
akácfát vágtak ki láncfűrésszel. Mindhárom férfit előállították a 
Polgári Rendőrőrsre, ahol lopás vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt kihallgatták őket. 

Monoki Viktor 
Őrsparancsnok
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