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Demonstráció a békéért

Farsangi készülődés a suliban

Farsang a JAGSZI-ban

A tartalomból:

• 2022. évi költségvetés 
   - Interjú Tóth József polgármesterrel

• Valentin napi koncert

• Múltidéző: Azok a régi disznótorok

• Rákóczis póló az ország körül

• Demonstráció a békéért

• Új sportpark létesült

Ember – Táj – Csillagok  Új sportpark létesült



Február 24-én tartotta soron következő ülését a képviselő-
testület, melynek egyik kardinális napirendi pontja a város 
2022. évi költségvetése volt, melyet egyhangú szavazattal 

fogadtak el a képviselők. 
Meghosszabbításra került a Barankovics tér 7. sz. alatti önkor-

mányzati tulajdonú ingatlanrész bérbeadására vonatkozó felhívás 
benyújtási határideje. melyről információt a keretes hirdetés tar-
talmaz, illetve az ajánlattételi felhívás teljes terjedelemben meg-
található a www.polgar.hu weboldalon.

A megyei területfejlesztési program keretében uniós pályázati 
forrás felhasználásával megvalósítandó beruházásként „Lerom-
lott városi területek rehabilitációja” címmel pályázat benyújtásá-
ról 2020-ban meghozott döntését módosította a képviselő-testü-
let. Tekintettel arra, hogy a projekt műszaki-szakmai tartalmában 
újabb egyeztetések szükségesek, így a projekt megvalósítását fel-
függesztette a képviselő-testület. 

A polgármester örömmel nyújtott tájékoztatást arról, hogy 
2022. március 9-én megtörténik a kerékpárút beruházás ünne-
pélyes alapkőletétele, melynek helyszíne a Selypes híd Taskó és 
Dózsa utca kereszteződése felőli rész. Több évi előkészítő munka 

után most már elmondható, hogy valóban megindul a kerékpárút 
Tiszaújváros felé. Döntött a képviselő-testület a Városgondnok-
ság intézményvezetői feladatok ellátására vonatkozó pályázati 
kiírásról. A pályázati kiírás teljes terjedelmében megtalálható a 
város honlapján, a www.polgar.hu weboldalon. 

Hozzájárulását adta a testület a Strandfürdőt üzemeltető Béres-
Aqua Kft. kérelméhez, mely a „Polgári Strandfürdő fejlesztése, 
gépészeti és építészeti felújítása” pályázat benyújtására vonatko-
zott. Megválasztotta a képviselő-testület a 2022. április 3. napjára 
kitűzött országgyűlési képviselő választás és az országos nép-
szavazás lebonyolításához szükséges szavazatszámláló bizottság 
tagjait és póttagjait. Rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület 
2022. március 3-án, melyen az ukrán háborús helyzet kapcsán 
kialakult önkormányzati feladatokról, a menekültek fogadásáról, 
valamint az adományok gyűjtéséről egyeztettek a képviselők. 

Molnár Jánosné 
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A 2022. évi költségvetés megtárgyalása volt kiemelten fon-
tos napirendi pont a február 24-ei képviselő-testületi ülésen. A 
költségvetés főösszege 2.988.874.114 Ft, melyet a hétköznapi 
életben elérhetetlenül soknak tarthatunk, azonban ebből az ösz-
szegből a városi közszolgáltatásoktól kezdve az intézmények 
működtetésén át, a karbantartási, felújítási, beruházási munká-
latokig, sok mindent finanszírozni szükséges. Egy költségvetés 
akkor mondható jónak, ha reális kiadások és bevételek szerepel-
nek benne, melyek majd az év folyamán teljesíthetők. De ho-
gyan is állt össze és mit tartalmaz városunk költségvetése? Erről 
kérdezem Tóth József polgármestert.
- Mikor kezdődött a város éves költségvetésének összeállítása? 
Milyen alapelveket kellett szem előtt tartani? Az önkormány-
zatok költségvetése a 2022. évi költségvetési törvény alapján, a 
hatályos ágazati jogszabályok betartásával és jellemzően a helyi 
képviselő-testületek által elfogadott koncepció figyelembevéte-
lével készül. 
- Az előző évekhez képest az idén könnyebb vagy nehezebb 
volt-e összeállítani a büdzsét? A költségvetés összeállítása az 
év egyik legnehezebb feladata, amely nagy szakértelmet és ko-
moly tapasztalatot is igényel. A jelentősége abban rejlik, hogy 
ez a helyi rendelet határozza meg az önkormányzat tárgyévre 
vonatkozó pénzügyi lehetőségeit, benne a bérre, a működésre, 
a felújításra és a fejlesztésekre rendelkezésre álló pénzügyi ke-
reteket.  Hogy könnyebb vagy nehezebb-e a 2022. évi büdzsé, 
- igen egyértelműen nehezebb és főleg másabb ez, mint az előző 
években volt. 
- A központi költségvetésből kapott támogatással teljesíthető-e 
a kötelező feladatellátás?A központi költségvetésnek, a feladat 
finanszírozás elve alapján, minden a törvény által előírt és így kö-
telezően ellátandó önkormányzati feladathoz biztosítania kellene 
a központi forrást, - hétköznapi megfogalmazásban ide kellene 
adnia azt a pénzt, amibe a feladat elvégzése az önkormányzatnak 

ténylegesen kerül. Sajnos ez az idén sem teljesül maradéktalanul, 
hiszen a közművelődést, az útfenntartást, a városunkban működő 
intézmények finanszírozását és még sorolhatnám azon feladato-
kat, amelyeket saját adóforintjainkból kell kiegészíteni. Ha eh-
hez még mellé teszem, hogy az egy lakosra jutó adóerőképesség 
alapján tovább csökkentik a helyhatóságokat megillető központi 
támogatást, ráadásul a saját bevételeink fölött évről évre egyre 
kevésbé rendelkezünk szabadon, akkor látható, hogy a saját be-
vételeink jelentős része, - jellemzően ezek a helyi adóbevételek 
– mintegy 60-65 %-ban már a tervezés fázisában determinált. 
- Önkormányzati szinten elsősorban a dolgozói állományt 
foglalkoztatta, hogy lesz-e béremelés bérfejlesztés? A költség-
vetés tervezés egyik nagy kihívása ez évben a bérkérdés volt.
Nem csupán a távozó vagy nyugdíjba vonuló munkatársaknak a 
pótlása ma a feladat, hanem a szakképzett munkaerő állomány 
megtartása is. Az idei évre azt a célt tűztük ki, hogy senkinek 
ne csökkenjen a jövedelme, és ahol a központi bérintézkedés 
nem érvényesült, vagy éppen bértorlódást okozott, ott saját dön-
tésünkkel igyekeztünk a fizetéseket reálszinten tartani. A kor-
mányzati előírások és a valós helyi igények alapján csökkent a 
közfoglalkoztatásba bevonható létszám.  Az intézményi közfog-
lalkoztatásban legfeljebb az előző évi létszám kap lehetőséget, 
míg a start közmunka programokban 92 fővel indulhat a mező-
gazdasági, a helyi értékteremtő és a szociális közmunka.
- Ha már a közmunkaprogram szóba került, mi az elvárás ez 
évben? Ez évben kevesebb létszámmal, március elsején indult 
el a program. A célkitűzésünk az, hogy megélhetést segítő mun-
kalehetőséget teremtve, egyre hatékonyabb munkaszervezéssel 
és erőteljesebb kontrollal hajtsuk végre a jóváhagyott progra-
mot. Szeretnénk ez évben is a virágosítást és a fásítást tovább 
folytatni, tojó tyúk állományt bővíteni, utca bútorokat, padokat, 
korlátokat, járdákat és önkormányzati utakat javítani a helyi ér-
tékteremtő programban. Az elvárásunk, hogy a program segítsé-
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gével, a jogszabályok betartásával, az elnyert támogatások fel-
használásával értéket teremtsünk és hogy ezáltal is mindinkább 
tiszta, rendezett és virágos legyen a városunk.
- Polgármesterként, munkáltatóként hogyan jellemezné a  mi-
nimálbér és garantált bér emelésének hatásait? Egyre nehe-
zebb pótolni, illetve megtartani a jól képzett szakembereket az 
önkormányzatnál. Munkaerő és bérezési problémákkal küsz-
ködünk. Az sajnálatos, hogy a kormányzati bérintézkedések a 
közfeladatellátás területén -így van ez a mi önkormányzatunknál 
is -  ellentmondásos helyzetet teremtettek. Egyfelől a kormányzati 
minimálbér és garantált bér emelése bértorlódást okozott, más-
felől az ágazati bérintézkedések a közszolgálati rendszeren belül 
komoly bérfeszültséget hozott létre. Aki a központi bérintézkedé-
sekből kimaradt, az bizony lemarad, az hátrányos helyzetbe kerül, 
annak a jövedelme reálértéken jelentősen csökken, - egyszerűen 
fogalmazva elinflálódik a fizetése. A kormányzati intézkedés hiá-
nya miatt, nekünk kellett helytállni, s ezt az igazságtalan állapotot 
önkormányzati döntéssel kell tompítani, - erre  25 millió forint 
fedezetet biztosítunk a város költségvetésében - saját forrásból 
megoldani a bérek kiegyenlítő és kompenzáló rendezésével.
- A lakosságot érintően fontos kérdés, hogy az idén terveznek-e 
a bevétel növelése érdekében adóemelést, vagy új adó bevezeté-
sét? Ez ügyben a költségvetési koncepcióban foglaltak érvénye-
sülnek, melynek érelmében adó emelésre vagy új adónem beve-
zetésére nem kerül sor. Sőt adócsökkentést hajtunk végre, hiszen 
megszüntettük a kommunális adót. Ez mintegy 20 millió forint 
bevétel kiesést jelent, vagy nézzük a másik olvasatát, ennyit 
hagyunk a polgári családoknál. A gépjármű bevétel kapcsán is 
jelentős a változás, ami a város erre vonatkozó 40%-os bevételi 
jogosultságát illeti, hiszen ez véglegesen a központi költségve-
tésbe került. Ebből az adónemből már nem lesz 21 millió forint 
bevételünk. A vállalkozók által fizetett iparűzési adó az egyetlen 
önkormányzatot megillető adó, amelynek a válsághelyzeti új 
kormányzati szabályozása okoz hátrányt a likviditás és az ellen-
tételezés miatt. Az iparűzési adóbevételt a járvány előtti 2020. 
évi 345 millió forint bevétellel helyett ez évre reálisan csak 275 
millióval tervezhetjük.
- Tudjuk, hogy vannak kötelezően ellátandó feladatok, de ezen 
túlmenően milyen önként vállalt feladatok teljesítésére nyújt 
lehetőséget a költségvetés? Továbbra is fenntartunk szociális 
támogatási konstrukciókat, igy a települési támogatásokat, a 
szociális étkeztetés, a temetési segélyt, a házi segítségnyújtás 
térítési díjának támogatását. A fiatalabb korosztályt segítő fel-
sőoktatási ösztöndíjat, az iskolába járóknak a bérlettámogatást, 
a fiatal családosoknak pedig az első lakáshoz jutást támogatást, 
bár azt az előző évekhez képest lecsökkent költségvetési keret-
tel, de a jövőben is működtetjük.Segítjük a helyi sport és civil 
egyesületeket, az alapítványokat. Továbbra is támogatjuk az ér-
téket mentő helyi kezdeményezéseket, a közéleti programokat, 
ünnepi megemlékezéseket, a kulturális eseményeket és hagyo-
mány őrző fesztiválokat.
- Milyen fejlesztési elképzelések tudnak megvalósulni az idén?
Szeretnénk, ha a Gazdasági Programban rögzített fejlesztési cé-
lokkal összhangban az előző   években megnyert pályázatokkal 
elindított beruházásokból minél több megvalósulna. Arra törek-
szünk, hogy ez évben a kerékpárút építés, a leromlott városi te-
rületek rehabilitációja, a camping korszerűsítése, a sportpálya és 

létesítményeinek fejlesztése megvalósuljon. Fontos lenne, hogy 
az elmúlt hónapokban benyújtott pályázataink, benne az élhető 
településfejlesztés programja, a Széchenyi út korszerűsítése, a 
Polonkai ház felújítása támogatást kapjanak. Az igazi kihívás, a 
következő évek nagy feladata a 2021-2027 közötti Európai Uni-
ós költségvetés ciklus pályázati lehetőségeinek a kihasználása.
- Nagyon fontos kérdés a hitel, illetve az eladósodottság? 
A fejlesztések megvalósításában ma az a legfontosabb kérdés, 
hogy összhangba lehet-e hozni a pályázatokon elnyert támogatási 
összeget a megvalósításhoz ténylegesen szükséges forrásigény-
nyel. Jelenleg az önkormányzati rendszerben, mint ahogy a tava-
lyi esztendőben is így volt, ez a legnagyobb feszültséget okozó el-
lentmondás. Polgár város nyertes pályázatai körében a kerékpárút 
projektnél vállaltunk jelentős finanszírozási kötelezettséget 93 
millió forinttal. Két másik pályázathoz kapcsolódóan pedig ko-
rábban felvett 10-10 millió forint hitel (a Papp tanyához vezető út 
fejlesztéséhez és a camping korszerűsítéséhez) visszafizetésének 
az évre ütemezett része van benne a költségvetési rendeletben. 
- A város költségvetése tartalmaz-e váratlan helyzetekre tarta-
lékot? 
A város költségvetése ez évben is egyensúlyban van, így a bevé-
telek és a kiadások összhangja érvényesült. Az általános tartalék 
mértéke 14,5 millió forint, amely az előre nem látható, váratlan 
kiadásokra szolgál.  A céltartalékok egyrészt a különböző fon-
tos ügyek, az intézményi karbantartási, működési, felhalmozási 
szükségletek finanszírozását szolgálja, másrészt az önkormány-
zati kiemelt célterületek, a közfoglalkoztatás működtetésére, va-
lamint a   pályázatok előkészítésére és megvalósítására állnak 
rendelkezésre.
- Hogyan jellemezhető városunk 2022. évi költségvetése?
Ez egy feszes, következetes és kiszámítható költségvetés, 
amelynek persze vannak bizonytalanságai. A kockázatvállalás 
mértéke, mind a hitel felvételek, mind az adó bevételek, mind 
pedig a kötelezettség vállalások tekintetében a realitások tala-
ján maradtak. A költségvetés bevételi oldala a június 30-ig szóló 
kormányzati korlátozások feloldását követően, az év második 
felétől változásokra készül, amelynek során a befagyasztott 
önkormányzati szolgáltatások ára, térítési díjak, az ingatlanok 
bérleti díjai legalább inflációt követő mértékben az emelked-
hetnek. Azt reméljük, hogy az önkormányzatok mozgástere, a 
kötelezően ellátandó helyi feladatok finanszírozásában, a saját 
bevételeinek felhasználásában, a helyi fontos ügyek döntési sza-
badsága terén erősödik, amely a költségvetési támogatásokban 
is érzékelhető, többletforrásként vehetünk majd számításba. A 
fentiek figyelembevételével is fontos lesz a költségvetési rende-
let végrehajtása során a folyamatos kontroll, s amennyiben szük-
ségessé válik, - akár a saját várakozásaink elmaradása, akár a kö-
rülmények tőlünk független változásai kapcsán -  akkor az első 
félévi költségvetési teljesülési adatok alapján egy jelentős ren-
deletmódosítás sem kizárt. Nehéz feladatot teljesítettek a város 
költségvetésének a kidolgozói, így ezúton is köszönetet mondok 
az intézményvezetőknek,  a hivatal vezető köztisztviselőinek, a 
Polgári Idősügyi Tanács, a Pénzügyi és gazdasági bizottság, va-
lamint a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság tagjainak, hogy 
támogatták, a képviselőknek pedig, hogy egyhangú szavazatuk-
kal elfogadták a Polgár Város 2022. évi a költségvetését. 
 Molnár Jánosné
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Önkormányzati tulajdonú ingatlanrész bérbeadására
A bérelhető ingatlan adatai: 4090 Polgár, Hajdú utca 38. szám (hrsz 0701/6).
Az ingatlanon 2 gazdasági épület található, melyek sertés tenyésztésére és hízlalására alkalmasak. Az ingatlanban vállalkozá-
si tevékenység végezhető. Az ajánlattétel benyújtásakor kérjük a tervezett tevékenység megjelölését.
A bérleti idő: 2022.04.01.-től kezdődik, időtartama 3+2 év. Ajánlattétel beérkezésének határideje: 2022. március 16. 12 
óra  Havi minimum bérleti díj: nettó 100.000 Ft+áfa/hó. A bérleti díj összege évente a KSH által közzétett infláció mértéké-
nek alapul vételével változik. Az ingatlanrész bérbeadási ára nem tartalmazza az épület rezsiköltségét.  
Az ajánlattételi felhívásra vonatkozóan egyéb információ kérhető: a Polgári Polgármesteri Hivatalnál, az 52/573-511 
telefonszámon, illetve a felhívás teljes terjedelmében megtalálható a www.polgar.hu weboldalon. 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Önkormányzati tulajdonú ingatlanrész bérbeadására
A bérelhető ingatlanrész adatai: 4090 Polgár, Barankovics tér 7. sz. (626. hrsz-ú, földszinti 148 m2 alapterületű)
A bérleti idő: 2022.04.01.-től kezdődik, időtartama 3+2 év. Ajánlattétel beérkezésének határideje: 2022. március 16. 12 óra 
Az ajánlat benyújtásának helye: Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5.sz. Havi bérleti díj: Mi-
nimum nettó 120.000 Ft/hó + Áfa. A bérleti díj összege évente a KSH által közzétett infláció mértékének alapul vételével 
változik. Az ingatlanrész bérbeadási ára nem tartalmazza az épület rezsiköltségét.  Kaució összege: Az ajánlattevő által meg-
ajánlott bérleti díj 3 havi nettó összege. Az ajánlatok elbírálásának határideje: 2022. március 24. Az ajánlattételi felhívásra 
vonatkozóan egyéb információ kérhető: a Polgári Polgármesteri Hivatalnál, az 52/573-511 telefonszámon, illetve a felhívás 
teljes terjedelmében megtalálható a www.polgar.hu weboldalon.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Önkormányzati tulajdonú ingatlanrész bérbeadására
A megvásárolható ingatlan adatai: 4090 Polgár, Hajdú utca 38. szám (hrsz 0701/6). Az ingatlanon 2 gazdasági épület 
található, melyek sertés tenyésztésére és hízlalására alkalmasak. Az ingatlanban vállalkozási tevékenység végezhető. Az 
ajánlattétel benyújtásakor kérjük a tervezett tevékenység megjelölését. Ajánlattétel beérkezésének határideje:  2022. 
március 16. 12 óra  Ingatlan nyilvántartás szerinti értéke: Az ingatlan nyilvántartás szerinti nettó értéke (értékcsökkenés-
sel korrigálva) 24.454.162,-Ft, melyből telek nettó értéke 3.120.000,- Ft, a felépítmény nettó értéke 21.023.374,- Ft, nagy 
értékű eszközök nettó értéke 310.788,- Ft. Az ajánlatok elbírálásának határideje: 2022. március 24.
Az ajánlattételi felhívásra vonatkozóan egyéb információ kérhető: a Polgári Polgármesteri Hivatalnál, az 52/573-511 tele-
fonszámon, illetve a felhívás teljes terjedelmében megtalálható a www.polgar.hu weboldalon. 

A „Polgár Városért” Alapítvány nevében köszönetet mon-
dunk azoknak a polgári lakosoknak, akik a személyi jövede-
lemadójuk 1%-ával hozzájárultak, támogatták az Alapítvány 
működését. Továbbra is várjuk mindazok támogatását, akik 

fontosnak tartják az Alapítvány céljait. 
Adószám: 18544189-1-09

Icsu Ferencné, kuratóriumi elnök
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április 30. napjáig szól A munkavégzés helye: 4090 Pol-
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A pályázati kiírás teljes terjedelmében megtalál-
ható a www.polgar.hu weboldalon. A pályáza-
ti kiírással kapcsolatosan további információt Tóth-
né Gál Judit személyügyi ügyintéző nyújt, az  
52/573-516-os telefonszámon.

Polgár Város Önkormányzatának Lapja
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A „Polgári Gyermekmosoly” Alapítvány köszönetet mond 
mindazoknak, akik adójuk 1%-ával az alapítványt támo-
gatták. A befolyt összegből a polgári Napsugár Óvoda és 

Bölcsőde bölcsődei/óvodai csoportjai fejlesztő játékokat vá-
sároltak. Megköszönve támogatásukat, továbbra is számítunk 

segítségükre. Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó egy 
százalékáról. Kedvezményezett neve: 
„Polgári Gyermekmosoly” Alapítvány 

Kedvezményezett adószáma: 18544471-1-09 
Köszönettel: Polgári Gyermekmosoly Alapítvány kuratóriuma



Kultúrpercek

Ember-Táj-Csillagok
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2022. február 14-én nyílt meg az Ady Endre Művelődési Köz-
pont és Könyvtár Megyesi-fivérek termében a Hortobágyi 
csillagoségbolt-parkról szóló fotókiállítás. A képek, a Hajdú-

Bihar Megyei Önkormányzat szervezésében, „A hajdú hagyomá-
nyok nyomában” című pályázat keretein belül voltak láthatók két 
hétig városunkban. A kiállítás megnyitóját megtisztelte jelenlété-
vel Dr. Tiba István országgyűlési képviselő és Tóth József polgár-
mester is. „Elsőként alapított és legnagyobb nemzeti parkunk a 
Világörökség része és 2011 óta Nemzetközi Csillagoségbolt-park 
is.” Tudtuk meg Gyarmathy Istvántól a Hortobágyi Nemzeti Park 
szakmai referensétől, a kiállítás megnyitójától. Megismerhettük a 
fényszennyezés fogalmát és annak jelentőségét, hogy a fényszeny-
nyezés-mentes környezet megóvása mennyire fontos, hiszen az 
értékes élővilág nem csak nappal, de éjjel is igényli a zavartalan 
természetet. A táji-természeti értékek mellett az ősi gyökerekkel 
rendelkező pásztorkultúra is kiemelkedő jelentőségű a Hortobá-
gyon, melynek része a mai napig élő rendkívül gazdag égismeret. 
A népi csillagászat egyedülálló értékeit elismerve az UNESCO fel-
vette a Hortobágyi Nemzeti Parkot a csillagászat és világörökség 

tematikus programba.Jól kifejezi a puszta és a „töretlen látóhatár” 
élményét a ma is használatos szlogen: „Hortobágy: ahol az ég a 
földet éri”. A bolygók, a Hold, a Nap és a csillagok, mint tájéko-
zódást és időmeghatározást segítő égitestek alapvető szerepet ját-
szottak az évezredek óta itt legeltető pásztorok életében, ünnepés 
hétköznapjaiban, mítoszaiban, a tér és időbeli tájékozódásukban 
és az időjóslásban. A pásztorok –akik az éjszakát is a jószág mel-
lett töltötték, jól ismerték a csillagos eget, megfigyelték az égites-
teket és tájékozódásukban, időmérésükben használták az éggömb 
forgását. Hortobágy mellett hazánkban még két csillagoségbolt-
park van: a zselici (alapítás 2009) és a bükki (alapítás 2017). A 
csillagoségbolt-parkok óvják a természetes éjszakai tájképet, ez-
zel a pásztorok csillagos egét. Biztosítékai annak, hogy az utánunk 
jövő generációk is láthassák innen a Tejutat és az érzékeny bio-
lógiai sokféleség se sérüljön.A kiállítás képei csodálatos ízelítőt 
adtak a pásztortudás népi csillagászathoz kapcsolódó elemeiből, 
a hortobágyi és más csillagoségbolt-parkok éjszakai tájképeiből. 

Bíró István igazgató

Andorai Péter & The 
Graceband

A Hangfoglaló Program jóvoltából február 11-én, pénteken 
este ismét egy nagyszerű zenekar mutatkozott be kon-
certjével a helyi közönségnek. Az országszerte egyre na-

gyobb népszerűségnek örvendő Andorai Péter & The Graceband 
formáció az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár által 
szervezett Valentin-napi est keretében lépett fel. A fergeteges 
hangulatú partin párok, baráti és családi társaságok szórakoztak, 
táncoltak önfeledten, átadva magukat a rock’n roll életérzésnek. 
Andorai Péter és együttese lenyűgöző zenei minőségben és ha-
misítatlan Elvis Presley stílusban közvetítette a legendás zenész-
király dalait. Játékuk, előadásuk visszarepített az ’50-es, ’60-as 
évek amerikai életérzéséhez, a wurlitzer, a csillogó fekete bake-
litlemez, a fecskefarkú Cadillac-ek, Disneyland és a vidámpar-
kok sikítós hullámvasútjainak világába. A korszakmeghatározó 
dalok most is különleges hatást gyakoroltak és a hálás közönség 
rengeteg tapssal és hangos ovációval fejezte ki elégedettségét a 
színvonalas, sodró erejű produkcióért. A zenei élmény mellett 
ezúttal finom bólék és frissen sült pogácsa várta a kedves ven-
dégeket. 

Péterné Kiss Petronella

Szerelem

A februárt a szerelmesek hónapjának tartják. Az ünnepeket 
már jócskán elfújta a téli szél, és inkább a tavaszra hango-
lódunk. Stílusosan, a színházkedvelő közönséget is egy 

érzelmekben gazdag előadásra, Barta Lajos: Szerelem című két 
felvonásos vígjátékára várta az Ady Endre Művelődési Központ 
és Könyvtár február 21-én este. A fővárosi Turay Ida Színház 
által bemutatott előadást rendkívüli érdeklődés kísérte, a jegyek 
rohamos gyorsasággal keltek el. A kulturális élmény, a szórako-
zás igénye mellett a nagyszámú részvétel nyilván, köszönhető 
volt a szereposztásnak is.  A főszereplőként is jelen lévő Mikó 
István (Érdemes művész, Jászai Mari-díjas) által elképzelt és 
rendezett darabban, a karaktereket nagyszerűen hozó színészek 
mellett Détár Enikő (A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje) és 
Benkő Péter (Kétszeres jászai Mari-díjas) művészek kiváló játé-
kát is láthattuk. „A történet a vidéki kisvárosban élő, Szalay csa-
lád három lányának örök várakozásáról, vőlegényekért folytatott 
versengéséről szól. Az első világháborút megelőző békeévekben 
a lányok fehér lovon közlekedő, fátyolos tekintetű költőkről és 
délceg katonákról álmodoznak, miközben tíz körömmel kapasz-
kodnak a küszöbön toporgó, szürke hivatalnokba, hogy aztán az 
álmok palotájából a földszintes valóságba költözzenek.” – tud-
hattuk meg az ismertetőből. Ez a színmű valójában egy tragiko-
média, melyben egy tehetős család szép és okos leányai a „férj-
hez menés” harcában versengenek a rigolyás, fel sosem növekvő 
adóellenőr nősülési szándékáért. Pásztor Máté mimikájával, já-
tékával rendkívüli módon alakítja Komoróczy adótiszt szerepét, 
aki egy antipatikus és nehezen viselhető szokásokban tobzódó 
figura. Mégis, őt tekinthetjük az előadás központi karakterének, 
hiszen megjelenése, kínosan merev, életfélő viselkedése ön-
kéntelenül is sírva nevetést váltott ki a nézőkből. A színvonalas 
előadást díszletben gazdag színpadkép tette igazán látványos-
sá és még élvezhetőbbé. A darab végén a közönség álló taps-
sal jutalmazta a színészek nagyszerű játékát. Köszönjük, hogy 
ilyen sokan választottak minket kikapcsolódásukhoz!Az előadás 
és annak kedvezményes jegyára a Déryné Programmal történő 
együttműködésünk eredményeként valósult meg.

Péterné Kiss Petronella
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Ovis élet

Dallal, tánccal, kiszebáb égetéssel búcsúztatták, űzték el 
az óvodások a telet és izgatottan várták az év legszíne-
sebb, legvidámabb programját. A farsangi ünnep – a ví-

rushelyzet miatt – csoportonként került megrendezésre. 
Macik, pingvinek, cicák stb. jelmezes tánca, versek, dalok 

töltötték ki a délelőttöt. Játékos versenyek, mint szalagfogó, 
célba-dobó, bohóc bowling, kincskeresés mozgatták meg a gye-
rekeket, tették még vidámabbá ezt a programot, ezen a napon is 
észrevétlenül fejlesztve a gyerekeket.

A karneváli hangulatot emelte ezer féle maskara. Az egyéni 
jelmezesek felvonulása végtelen volt: királyok, királylányok, 
hercegnők, Elzák, szuperhősök, a jó időjárásra előbújó „boga-
rak”, csalafinta jelmezesek népesítették be a termeket.

Az ünnepi asztalra sok-sok finomságot: farsangi fánkot, üdí-
tőt, süteményt, egészséges gyümölcsöt küldtek a szülők, melyet 
köszönünk szépen.

„Csinos jelmezt vegyetek,
Mulassunk ma gyerekek.” „Így várjuk a langyos tavaszt

számláljuk a perceket,
reggel-este, napról-napra,
a kedvünk is kedvesebb,

ha az ég derűsebb.”
Pápai Ildikó: Tavaszköszöntő

A farsangi napokban

A könyvtárban is „elcsíptük a farsang farkát”.  Farsang 
utolsó hetében, szinte minden napra jutott könyvtári 
program az ünnepkörhöz kapcsolódó szokások és ha-

gyományok témakörében.

   Hét elején a polgári szakképző iskola Dobbantó programjában 
tanuló diákokat, majd az általános iskola harmadik évfolyamos 
tanulóit vártuk rendhagyó órára. A szakirodalom böngészése 

közben egyrészt gyakorolták az információkeresést, másrészt új 
néprajzi ismereteket szereztek. Ami kapásból eszébe jut élmé-
nyeik alapján a gyerekeknek és a fiataloknak farsanggal kapcso-
latosan: az álarc, a bál, a jelmezes felvonulás, a mulatság, a lako-
ma, a vigasság, a tánc, a fánk és a bohóc. A könyvekben azokra 
a kérdésekre is megkerestük a válaszokat, hogy mettől-meddig 
tart a farsang időszaka, mióta ünnepeljük hazánkban, melyek a 
kiemelt napjai. Olyan tradicionális eseményekről is beszéltünk, 
amelyek a téltemetés, a tél kiűzése, a paraszti életben pedig a 
párválasztás szempontjából voltak fontosak. Megismerték a 
rönkhúzás közösségi értékét, a kiszebáb égetésének télűző je-
lentését, valamint a mohácsi busójárást, mint hungarikumot és a 
világörökség részét. 

Álarcot is készítettünk. Egyszerűen, gyorsan, mégis különle-
ges, egyedi minták variációival. A gyerekek formázáshoz a saját 
kezük lenyomatát, díszítéshez pedig apró papírformák színes 
egyvelegét használták. 

A hét zárásaként szombaton, nyitvatartási időben fogadtuk 
azokat az érdeklődőket, akik kíváncsiak voltak a meghirdetett 
kreatív délelőttre. Többféle mintát kínáltunk farsangi szemüveg 
és álarc készítéséhez. A kis asztaltársaság, - mintegy kézműves 
kör - egymást bíztatva, mégis egyéni ízlésük és fantáziájuk sze-
rint alkották meg az elképzelt darabokat.
„Mert a farsang februárban / nagy örömet ünnepel, / múlik a 
tél, haja-huj, / s a tavasznak jönni kell!” /Pálfalvi Nándor/

Ferenczné Fajta Mária
     könyvtárvezető

Könyvtári  hírek

Fészer Kert és Háztartási bolt
Polgár, Petőfi utca 1. (volt Zsuzsi abc helyén)
Buszmegállótól 200 méterre, Kálvária mellett.
  Hétfő: 14:00-17:00, Kedd-Péntek: 8:00-17:00

Szombat: 8:00-13:00
*Háztartási vegyiáru   *Irtószerek   *Kézi szerszámok   

*Állateledelek  *Virágföldek  *Növényvédőszerek 
*Vetőmagok  *Cserepek, kaspók  

Várunk minden kedves Vásárlót!
Fizetett hirdetés



Azok a régi disznótorok

Hát igen! Azok a régi disznótorok! A családi összejövete-
lek legfontosabbika az eljegyzések, lakodalmak, keresz-
telők mellett. Az utóbbi háromra csak ritkábban került 

sor, olykor évek teltek el közben. De a disznótorokra minden év-
ben sor került, sőt egy szezonban többször is. Attól függően, mi-
lyen nagy volt a család. Nálunk 5-6 is sorra került minden évben. 
Elkezdődött december elején és eltartott január végéig. Az első 
emlékeim hét évtizedre nyúlnak vissza. Olyankor összejött a ro-
konság nagy része. Testvérek, sógorok, sógorasszonyok, olykor 
a jó szomszédok, barátok is. Már korán reggel megérkeztek a 
műveletnél segédkezők. A házigazda, valamelyik rokon, szom-
széd vagy jó ismerős, nálunk általában Kormos Józsi bácsi (Kor-
mos Mária doktornő édesapja) látta el a böllér szerepét. Beval-
lom, a disznóölésnek soha nem voltam szemlélője, résztvevője. 
Sajnáltam a szerencsétlen jószágot. A dunyha alá bújtam, hogy 
ne halljam a kucu sivalkodását. De a perzselésre már kiugrottam 
az ágyból és ott sertepertéltem a felnőttek között, sőt hamarosan 
megkaptam az első kóstolót is - a malac megpörkölődött fülének 
egy darabkáját. És akkor beindult a nap. Mindenki tudta a dol-
gát. Az első étek - a frissen kikanyarított húsból, hordós káposz-
tával együtt tepsiben sütött pecsenye zamatát még ma is a szám-
ban érzem. Kora délutánra már a sózóteknőbe került a két oldal 
szalonna, a sódarok, csülkök, körmök, oldalas, s dagadozott a 
gömböc (disznósajt), tekeregtek a kolbász szálak, arra várva, 
hogy majd a füstölőbe kerüljenek. Közben kisült a tepertő is. tele 
lett a zsíros bödön, a morzsalékból tepertős pogácsa készült, s a 
kolbásszal, hurkával, pitével együtt az is bekerült a kemencébe. 
(Az 50-es évek elején a nagyszüleimnél még volt, s csak később 

bontották el.) A nagy kaszrojban rotyogott az orjaleves, ami csi-
gatésztával került fel a vacsorai asztalra. Estére mindenki meg-
érkezett. Ennek köszönhetően még ismerhettem két dédapámat 
és egy dédanyámat is. A későbbi években ők sajnos már nem 
lehettek jelen. A házigazda előbb büszkén mutatta meg mekkora 
szalonnája, sonkája, s mennyi zsírja, kolbásza lett a jószágnak, s 
csak azután kezdődhetett meg a lakoma. Olykor a disznótorhoz 
vicces események, jelenetek is kapcsolódtak. A szomszédságban 
lakó fiatalok maskarának öltöztek, s beköszöntek a disznótoros 
házhoz. Megkérdezték, hogy „Szabad-e énekelni?” Majd rá-
zendítettek: „Én kis-lélek vagyok, a fogaim nagyok. Hurkába, 
kolbászba nagyokat harapok. Ha nem adnak hurkát, elviszem 
a Julcsát.” De olykor azt is hozzátették - „Ha nem adnak hur-
kát, dugja be a gazda a gazdaasszony lyukát!” Persze az ének-
lést derültség fogadta, s a „kéregetők” megkapták a kiérdemelt 
kóstolót. Olyanra is emlékszem, hogy a tepsibe kukorica csutkát 
raktak a „felszolgálók”, s megbotolva a küszöbben, a tartalma 
szanaszét repült a szobában. Az 50-es évek elején még nem volt 
villanyvilágítás, s a petróleum lámpa derengő fényénél úgy tűnt, 
mintha a kolbász-hurka repült volna ki a tepsiből. A sopánkodást 
követően nagy volt a derültség, amikor a jelenlévők rájöttek, 
hogy mindez csak játék volt. Vacsora közben meg-megemelték 
a poharat, körbejárt a kancsó, történetek, viccek hangzottak el, 
és nótázásra is sor került, ami belenyúlt az éjszakába. Rég volt, 
de az emléke ma is bennem él.

C.Tóth János
/A „Polgár a múltban” Facebook csoportban, 2022. január 20-
án közzétett bejegyzés./
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Múltidéző rovat

Suli hírek

A február hónap legjellegzetesebb eseménye a farsang. 
Sajnos, ebben a tanévben sem tudtuk hagyományos mó-
don megrendezni. A felső tagozaton a sok hiányzás miatt 

csak néhány osztály osztályfőnökével töltött el egy órát közös 
játékkal. Az alsó tagozaton a tanítónénik igyekeztek szintén osz-
tályonként megszervezni a jelmezes, vidám délután a kisebbek 
számára. Február 10-én Hajdúnánáson a Szép Magyar Beszéd 
elnevezésű versenyen vett részt Csirmaz Kornél és Vadász Lász-
ló 5.c osztályos tanulónk, akik ügyesen képviselték iskolánkat. 
Ezúton is köszönjük Csirmaz Kornél szüleinek, hogy elvitték a 
gyerekeket a megmérettetésre.

Petrikné Sereg Ildikó, humán munkaközösség-vezető

Az alsó tagozaton a diákképviselők kezdeményezésére 
Elek Krisztina diákönkormányzatot segítő pedagógus 
szervező munkájának köszönhetően újra elindítottuk az 

osztályok közötti tanterem tisztasági versenyt. A célja az volt, 
hogy fejlessze a környezeti kultúrát, a tanterem tisztaságára 
való igényt. A megmérettetés menete a következő: Heti rend-
szerességgel egy segítő pedagógus koordinálásával négy tanuló 
bejárja a tantermeket. Az osztályok által is ismert szempontok 
szerint pontozzák a rendet, a tisztaságot. Az ellenőrző gyerekek 
személye hetente változik, és nagy megtiszteltetésnek könyvelik 
el a feladatot. A gyerekek mindig nagy izgalommal élik meg a 
bejárásokat, és még az utolsó pillanatban is igyekeznek rendet 
tenni maguk körül. A tisztasági verseny eredménye a követke-
zőképpen alakult az első félévben: 1.helyezett: 1.b 2.helyezett: 

2.a, 4.a 3.helyezett: 4.b, 4.c A DIÖK legtisztább osztályok telje-
sítményét oklevél átadásával jutalmazta.A Magyar Kultúra Nap-
ja alkalmából az 1. osztályos tanulók számára versmondó, 2-4. 
évfolyamon szépolvasó versenyt rendeztünk a hónap harmadik 
hetében. A verseny célja az volt, hogy ezzel az eseménnyel is 
rávezessük tanulóinkat az olvasás fontosságára, és megkedvel-
tessük velük a könyveket. A verseny során a gyerekek először 
értelmezték, gyakorolták az ismeretlen szöveget. Majd legjobb 
tudásuk szerint pontos és szöveghű olvasással, helyes kiejtéssel 
és hangsúllyal ismertették a szöveget a zsűrivel és a megmé-
rettetésben részt vevő diákokkal. A kis 1. osztályos diákok lel-
kes verstanulással készültek a versenyre. A legeredményesebb 
szépolvasók és versmondók oklevélben részesültek.  

Elek Krisztina Diákönkormányzatot segítő pedagógus
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Egy új év kezdetén a január hónap mindig olyan nehezen 
telik. Így volt ez a JAGSZI-ban is, döcögősen telt az idő, 
de a február hónap már rácáfolt erre, pörgött az idő, az 

események egymást érték. A szakképzési törvény alapján az ága-
zati alapoktatás szakmai követelményeinek teljesítése után vizs-
gát kell tenni a tanulóknak, a felnőtteknek félév előtt, a nappali 
tagozaton tanulóknak pedig év vége előtt. A logisztikai technikus 
és gyermek-és ifjúsági felügyelő képzésben résztvevő felnőttek 
nagyon szépen teljesítettek, felkészültek voltak annak ellenére, 
hogy nagyon összetett volt a vizsga. Az írásbeli vizsga többféle 
feladattípust tartalmazott, mint pl.: asszociációs feladat, ahol a 
fogalmak és állítások között kell kitalálni a logikai kapcsolatot, 
igaz-hamis feladat, mondatkiegészítés vagy hibakereső feladat. 
Gyakorlati feladatként: bizonylatkitöltés, üzleti levelezés, port-
fólió készítése és demonstrációs feladatok voltak a vizsgán. Az 
iskola éves munkatervének megfelelően február hónapban került 
megrendezésre a pályaorientációs nap. Mit is jelent ez? A tanu-
lók ágazatuknak megfelelően – természetesen tanári kísérettel 
– keresnek fel intézményeket, cégeket, vállalkozásokat. Ezen a 
napon a „kulisszák” mögé is betekintést nyerhetnek a tanulók: 
hogyan néz ki egy nagy üzlet raktárhelyisége, mi célt szolgál egy 
polctükör, milyen különleges eszközökkel, berendezésekkel és 
kiszolgáló helyiségekkel bír egy négycsillagos szálloda, de azt 
is megtudhatták a gyerekek, hogy milyen szabályok szerint élnek 
egy lakásotthonban. Ezúton is köszönjük a Polgár és Csege Coop 
Zrt. Polgár, Tisia Hotel & Spa Tiszaújváros, Outlet Hotel Pol-
gár, Unió Coop Tiszaújváros, TESCO Tiszaújváros, Hajdúsági 
Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ Hajdúnánás vezető-
inek és munkatársainak munkáját. Ezen a napon nemcsak külső 
helyszíneken voltak programok, hanem az intézményen belül is. 
Az érdeklődő diákoknak az iskola falai között világítottak rá, 

hogy elengedhetetlen manapság egy jó önéletrajz írása, az ügy-
félkapu használata, de állampolgári kötelességünk embertársain-
kon való segítés is, melyet Tar Antaltól  sajátítottak el. A diákélet 
színesítésére egy különleges programmal kedveskedtünk tanu-
lóinknak Valentin-nap alkalmából. Szerelmi bájitalt kevertünk, 
melynek a receptje (a teljesség igénye nélkül): a szépség, a sze-
relem, a kedvesség, a szeretet, a bűbáj elixírekhez egy csipetnyit 
adtunk a mindenség virágából, a kapcsolatok rejtélyéből, a Föld 
tündéréből, a báj szirmaiból. Ezek elfogyasztása mellett még  
szerelmi szeánszon is részt vettek a gyerekek – ami abból állt, 
hogy egy papírlapra felírták kedvesük keresztnevét, azt a jobb 
cipőjük talpába tették és kilencszer dobbantottak vele, majd köz-
ben a varázsigét is elmondták, akkor biztosan rájuk talál az iga-
zi, őszinte és semmivel sem összehasonlítható kamaszszerelem. 
Nagyon élvezték a gyerekek ezt a különleges Valentin-napról 
való megemlékezést. Ha február, akkor Farsang! Az idei farsang 
témája a „Sztárok leszünk”. Játékos vetélkedő és kvízkérdések 
mellett a diákok, valamilyen „sztár” bőrébe bújhattak. A felnőt-
tek sem maradtak ki a jelmezes felvonulásból és játékból.  És 
persze az elmaradhatatlan tombola, mindenki nyerni akar. Nyerni 
tárgyakat, de a legnagyobb nyeremény a játék, a közös élmények 
megélése, ezek teszik a középiskolás éveket feledhetetlenné, hisz 
felszabadultan játszani jó, s kiváló alkalom a társas kapcsolatok 
építésére is. Ezúton is köszönjük a felajánlóknak a tombolatár-
gyakat! Ennyi történt hát a JAGSZI-ban az év legrövidebb hó-
napjában. A következő időszak sem lesz eseménymentes, mert 
hát a JAGSZI-ban mindig történik valami!

Agócs Zsoltné
iskolatitkár

Történések a JAGSZI-ban

Rákóczis póló az ország körül

Szövetségnek. Ifjúsági szervezetünk diákvezetőjével, 
Koscsó László 3/11/SZ osztályos tanulóval készítettünk 
egy riportot egyedi ötletéről és annak megvalósításáról.

-  Mi volt ez az ötlet, és honnan jött?
- 2021. július 4 – 9. között vettem részt Sátoraljaújhelyen, a Rá-
kóczis középiskolai táborban. Láttam, hogy az egyik tábori cso-
port tagjai sietve aláírták a Rákóczis pólót, hogy megmaradjon 
nekik emlékbe. Ugyanezt az ötletet én is meg akartam valósítani, 
de sajnos addigra a mi csapatunk több tagja már elindult haza. 
Mikor hazaértem, egy jó jegeskávé mellett megfogadtam, hogy 
mindenáron megszerzem az aláírásokat, ha kell, végigviszem az 
országon a pólót, és ezáltal újra egyesítem a csapatot. Írtam a 
csapattársaimnak, megkérdeztem, hogy ki hol lakik, melyik vá-
rosban jár iskolába. Rövid információcsere után el is készült egy 
névsor és egy címjegyzék, hogy kit hol találok meg az országban. 
- Mikor kezdődött el az utazgatás?
- 2021. szeptember 2-án indítottam el ezt a kis projektet, amit 
az iskolám tanárai, illetve a Rákóczi Szövetség Polgári Városi 
Szervezete is támogatott.
- Milyen kihívásokkal kellett szembe nézned?
- Természetesen számtalan kihívás akadt. Harminchat főt nem 
könnyű felkeresni az ország számos pontján úgy, hogy rá is ér-
jenek, hiszen tanítási idő van, és sok diáknak a suli után is van 
elfoglaltsága. Ebből adódóan gondos, egybevágó tervet kellett 
készíteni, hogy mindenkinek a lehető legjobb legyen, és ne men-
jen a tanulás rovására, mert a tanulás a legfontosabb. De így is 
előfordult, hogy egy városba többször is el kellett mennem.
- Milyen településeken jártál, hová jutott el a póló? Hogyan fo-
gadtak téged a többiek? Milyen közlekedési eszközökkel mentél?

- Debrecenbe, Egerbe, Budapestre, Vácra és Szegedre sikerült 
eljuttatni a pólót. Mindegyik helyen nagy örömmel, ölelésekkel, 
kézfogásokkal fogadtak, jó volt őket látni egy negyedév után. 
Felidéztük a táborban töltött szép napokat, sokat nosztalgiáztunk 
és nevettünk. Ami a közlekedést illeti, rengeteget vonatoztam 
és buszoztam, de sokat utaztam kocsival és villamossal is. Bu-
dapesten HÉV-vel és metróval közlekedtem, Szeged környékén 
pedig komppal kellett átkelni egyik helyről a másikra.
-Hány kilométert utaztál összesen? Hány napot töltöttél utazással? 
Háromszor is átszámoltam, összesen 2343 km-t utaztam, és 77 
napot töltöttem el vele. Azért lett végül 77, mert a csapatunk 
nevében is benne volt a 7-es szám, és úgy gondoltam, legyen ez 
is egy jelkép az aláírások mellett.
-  Végezetül, hogyan tetszettek Magyarország tájai? Megérte a 
sok utazás?
- Magyarország a Kárpát-medence kis csodája, gyönyörű tája-
ival. Legyen szó hegyekről, dombságokról vagy az Alföldről. 
Mindenhol otthon érzi magát az ember, akár a nagyvárosban, 
akár egy kis faluban jár is. És hogy megérte-e a sok utazás? Azt 
kell, hogy mondjam, igen. Minden pillanatát élveztem, és büsz-
ke vagyok rá, hogy végigcsináltam. Megtiszteltetésnek érzem, 
hogy a Rákóczi Szövetség tagjaként, tanáraim támogatásával 
egy velem egykorú fiatal társaságot, ami a tábor ideje alatt ösz-
szekovácsolódott, újra összehozhattam a projekt által.

Labancz Anna Alexandra 5/13/A osztályos tanuló,
az interjú készítője, a Rákóczi Szövetség BSZC József Attila 

Szakképző Iskola Ifjúsági Szervezetének tagja
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Civil életDemonstráció a békéért

Csípős hideg szél fogadta, a Polgár Város főterére igyek-
vőket 2022. február 28. estéjén. Szervezetünk, a Polgári 
Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület rögtönzött szolidari-

tási demonstrációt hirdetett a közösségi média felületen. Soron 
kívüli elnökségi egyeztetést követően, arra az álláspontra jutot-
tunk, hogy meg kell szólalni a szomszédos Ukrajnában kialakult 
háborús helyzet okán. Civil kezdeményezésként arra biztattuk 
a városunk civil szervezeteit, szólaljanak meg, fejtsék ki véle-
ményüket a demonstráción. A rövid köszöntőm után kifejtettem, 
hogy nem politikai hangulatkeltés a célunk. A háború ellen kí-
vánjuk hallati a hangunkat! A „Polgáriak a Városért” civil szer-
vezet nevében Papp Imre elnök hangsúlyozta, az egyesületük 
elítéli az erőszak minden formáját. A fegyverrel kikényszerített 
döntések, még soha nem voltak hosszútávúak. A helyi Vöröske-
reszt képviseletében Tar Antal szólalt fel, és fejtette ki vélemé-
nyét az értelmetlen öldöklésről. Mondandóját egy ide illő Wass 
Albert idézettel zárta:

„Jön majd ezer új Kőmíves Kelemen,
   ki nem hamuval és nem embervérrel 
   de szenteltvízzel és búzakenyérrel 
   és épít régi kőből hazát”
Gyovai Józsefné kezdeményezésére és vezetésével közösen 

elénekeltük a „Honvágy dalt” Ott távol messze van hazám…
Molnár János idősügyi tanácsnok, önkormányzati képviselő-

társam kiemelte, hogy a nemzettől függetlenül vannak áldozatai 
ennek a háborúnak. Arra kérte a jelenlévőket, hogy gyújtsunk 
mécsest az áldozatok emlékére.

Majd Tóth József, Polgár város polgármesere kért szót. Kifej-
tette, hogy az ukrajnaiaknak ugyanúgy joguk van a lakhelyükön 
való boldoguláshoz, mint a polgáriaknak.

„Szorítunk értük, ha kell, imát mondunk értük, fohászkodunk, 
hogy legyen nekik nyugalmuk és békéjük. Ahogy mi szeretnénk, 
hogy itt Polgáron éljünk és boldoguljunk, nekik is joguk van eh-
hez.” - fogalmazott a polgármester.

A demonstráció végén javaslatomra, egy „STOP WAR! WE 
WANT PEACE! / HAGYD ABBA A HÁBORÚT BÉKÉT 
AKARUNK!” feliratú molinót helyeztünk el a városháza erké-
lyén. Majd mécseseket gyújtottak a résztvevők az elesett katonák 
és civilek emlékére. Ezekből egy „STOP WAR” feliratot for-
máltak. A Polgári Lokálpatrióta Mozgalom és a Magyar Vörös-
kereszt Helyi Szervezete a Polgár Város önkormányzatának tá-
mogatásával, adománygyűjtő pontot létesített a Városháza előtti 
téren. Az összegyűjtött célzott adományokat, Polgár város part-
ner városának, a kárpátaljai Beregszász Polgármesteri hivatalá-
nak juttatjuk el. Csatlakozva ezzel, a testvérvárosunk, Tiszaújvá-
ros kezdeményezéséhez. A jelenlegi ukrajnai helyzet bizonytalan 
és rendkívül aggasztó. Szemünk előtt zajlik egy értelmetlen se-
hová nem vezető háború. Nyomában könnyek és halál… Minden 
háborút azok szenvedik meg leginkább, akinek az egészhez sem-
mi közük.Nekünk civileknek most az a dolgunk, hogy kiálljunk a 
békéért és minden erőnkkel segítsük a háborút megszenvedőket.

 Mecsei Dezső
 Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület elnöke 

Értéktári felhívás

Felhívás!
Tájékoztatjuk a városunk lakóit, hogy az önkormányzat támogatásával adománygyűjtő pontot működtetünk a Város-
háza előtti téren az Ukrajnában zajló háború elszenvedőinek, az otthonukból menekülteknek és a segítségre szoru-
lóknak. A Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete és a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület munkanapokon, 
délelőtt 10 órától délután 15 óráig várja tartós élelmiszer és palacskozott víz, valamint tisztító és fertőtlenítőszerek, 
higiéniai eszközök adományozását. Pénzadományaikat is várjuk a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület 
61200216-11066482 számlájára, közleménybe kérjük beírni: STOP HÁBORÚ!
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HITÉLET Anyakönyvi hírek
Akiket újszülöttként 

köszöntünk:
Berki Léna

Berta Dániel
 Csuhai Roland
 Horváth Viktor
 Kis Noel Zoltán
 Kovács Kamilla

 Lakatos Alisa Szofia 
Mező Amira
 Nagy Auróra 
Nagy Zselyke

Akiknek gratulálunk 
házasságkötásükhöz:

Kóti Hajnalka – Siroki Béla László
 Ágoston Dorina Anita – Kovács Gergely

 Barta Melinda – Tar Viktor
Pásztor Nikoletta – Tóth Ferenc Ádám

Akiktől fájó szívvel 
búcsúzunk:

• Juhász József élt: 82 évet 

• Juhász Lászlóné 
szül: Boros Éva élt: 74 évet 

• Tardi József élt: 99 évet 

• Lengyel Zoltánné 
szül: Konyári Mária  élt: 66 évet 

• Horváth Béláné 
szül: Mitru Zsófia élt: 83 évet 

• Nagy László József élt: 73 évet 

• Simon Tibor élt: 54 évet 

• Pallaginé Kovács Judit 
szül: Kovács Judit élt: 54 évet

• Bíró István élt: 75 évet 

• Csikós Tibor élt: 81 évet 

• Őzse János élt: 81 évet 

• Tóth Miklósné 
szül: Burján Klára élt: 73 évet

• Izsvák Lászlóné 
szül: Schneider Mária élt: 97 évet 

• Czaga Lajosné 
szül: Kapus Margit élt: 92 évet

9. oldal

9. oldal

Az elmúlt napokban olyan eseményre került sor, amiről reméltük, nem követke-
zik be, amitől mindnyájan tartottunk, kitört az orosz-ukrán háború. Mindnyájan 
aggódó szívvel látjuk, halljuk a háborúról szóló híreket, szomorú szívvel nézzük 

az özönló menekülteket, de nemcsak tétlenül, kábán, hanem sokan adományaikkal, mun-
kájukkal segítenek embertársaiknak. Ezekben a napokban fokozottan is kívánjuk, hogy 
megvalósuljon az ősi, örök emberi vágy, a Nirvánát kereső buddhista, a Shalom szóval 
köszönő keleti ember békevágya, amiről a keresztény vallja, hogy Isten akaratában van. 
(Vö. Szent Ágoston, Dante). Senki sem gondolta, hogy 2022 Húsvét előtt együtt ki-
áltjuk, amit Babist Mihály az első világháború alatt írt Húsvét előtt versében: „Béke! 
béke! béke! béke legyen már!” De hogyan is születik meg az igazi békesség? A Biblia 
úgy beszél arról, mint a Szentlélek ajándékáról. „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, 
öröm, békesség.” (Gal 5,22). A gonosz lélek a gyűlölet magvát veti, amelynek aratása 
a vér és halál; míg a Szentlélek megteremti a szívek egységét, ezért a béke és 3. isteni 
személy jelképe a galamb. A „Lélek gyümölcse” kijelentés megvilágítja, hogy az igazi 
békesség a lélekben, a szívben kezdődik. Enélkül lehet fegyverszünet, de igazi békes-
ség nem. A béke nem passzív magatartás. Nem azt jelenti csak, hogy hagyjanak engem 
békén, hanem, hogy áldozatokra is készek vagyunk. Kész vagyok mások megértésére, 
a párbeszédre, saját elképzeléseimről való lemondásra. Igaz ez nemcsak a harctereken, 
hanem minden kapcsolatban, házasságban, családban.  Az ókori, Augusztusz római csá-
szár korából való Ankarai Emlékmű romján olvasható „A béke a győzelem gyümölcse.” 
A császár harcai által teremtett egy törékeny békét a legyőzött népek fölött. Mégis igaz, 
hogy „A béke a győzelem gyümölcse”, de soha nem a másik embert, a másik felet kell 
legyőzni, hanem a bennünk rejtőző rosszat, haragot, durvaságot, erőszakot! Legyünk 
ebben a harcban bátrak, hősök, győztesek! 

László atya

Béke! béke! béke! béke legyen már!

„Uram, hányszor kell megbocsátanom 
az ellenem vétkező testvéremnek?” 

Mt 18,21

Böjt idején nem erre gondol az ember, hogy hányszor kell nekem megbocsátanom 
azoknak, akik ellenem vétkeztek. Sokkal inkább valamiféle önsanyargató szokást 
kapcsol hozzá a ma embere, amit egyesek szükségesnek, míg mások felesleges-

nek gondolnak. Pedig a legnagyobb „önsanyargatás”, amikor be kell ismernem, hogy 
tévedtem, vagy amikor másnak őszintén meg kell bocsátanom. Az ént háttérbe szorítani, 
a hibát felismerni, a bocsánatkérést elfogadni, óriási kihívás az ember számára. Sokszor 
már azt sem tudjuk, miért haragszunk, vagy már rég túl is vagyunk rajta, csak azt az egy 
lépést nem merjük megtenni. És szépen lassan eltelik az idő, miközben szülő a gyermek-
hez, testvér a testvérhez, ember az emberhez nem szól. Leélünk úgy egy életet, hogy 
haragszunk. Amikor ezt a kérdést Jézusnak szegezték a tanítványok, akkor valami elké-
pesztő választ adott. Azt mondja, hogy akár hetvenszer hétszer is meg kell bocsátani, ami 
teljességre utal. Azaz nincs vége a megbocsátásnak. Mire alapozhatja mindezt Jézus? 
Leginkább arra, ahogyan az Úristen is megbocsátott az embervilágnak. Talán ismerős 
a ’Mi Atyánk”-ból az a rész, amikor Istent kérjük, hogy bocsásson meg! DE mivel is 
folytatjuk? „…miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” Rutinszerűen 
tovább lépünk ezeken az életünket meghatározó gondolatokon minden egyes nap. Pedig 
az első lépést nem is mi, nem is az „ÉN” tette meg, hanem a minden kegyelem Istene. 
Ő volt, aki először megbocsátotta minden vétkünket, Ő volt, aki először megmerte tenni 
azt a bizonyos lépést feléd. Hogyan függ össze a megbocsátás a böjttel? A böjt lényege, 
hogy közelebb kerülj, ahhoz az Istenhez, aki Krisztusban megbocsátott neked, hogy az-
tán Őt felismerve az életedben te is megbocsáss másoknak, ezáltal pedig testileg és lelki-
leg is szabaddá válhatsz. Szóljon ez a böjti időszak arról, hogy nem szakadékot építünk, 
hanem hidakat, a megbocsátás által. „…legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bo-
csássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.” Ef 4,32

Kovács Imre
református lelkész



Városlakók, sportbarátok! 

Hamarosan új sportparkot vehetnek igénybe a sportolni ”kon-
dizni” szándékozó lakosok! A fejlesztés Magyarország Kor-
mánya támogatásával, a Nemzeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark Program keretében valósult meg. A sportpark a 
szabadidős programok szervezésére és a mindennapos sporto-
lás feltételeinek megteremtése érdekében épült. A,, D” típusú 
sportpark munkálatai a végéhez közelednek, ( tereprendezés, 
zöldfelületkarbantartás) a sportpálya kapuit a városlakók számá-
ra várhatóan március végén megnyitjuk. A 2021/2022-es bajnoki 
évad mérkőzései (alapszakasz) március 26.-án folytatódnak. A 
rájátszás sorsolását, valamint a csapatok eredményeit az egyesü-
let facebook oldalán folyamatosan közzétesszük.

Felnőtt: 
2022.03.26   Nyírábrány – PVSE  15:00
2022.04.02   PVSE – Hajdúdorog SE  15:30
2022.04.09,  PVSE – Tiszacsege  15:30
2022.04.16   Nyíracsád Petőfi SE – PVSE  16:00
(Az U-19 mérkőzései 2 órával korábban kezdődnek!)
Megyei U-14 B.cs:
2022.03.26   Görbeházi K.S.E – PVSE  10:00  
2022.04.09 Loki Focisuli Debrecen KSE–PVSE 10:00
2022.04.16   PVSE – Blondy FC Esztár  10:00
Hajrá PIAC!

Tóth Máté, Szakosztály vezető PVSE

PolgárTárs 11. oldal

4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós 1. sz.
Tel: 52/219-489

e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu ; titkarsag@
hhgkft.hu; web:www.hhgkft.hu

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük Polgár Tisztelt lakosságát 
és a jogi személyeket, hogy

2022. március 15-én (kedden) a hulladékszállí-
tás az ünnepre való tekintettel elmarad!

Helyette: 2022. március 12-én, szombaton 
történik a hulladékszállítás.

A megszokott helyen az elszállítani kívánt 
hulladékot kérjük reggel 6 óráig helyezzék ki.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Fizetett hirdetés
Fizetett hirdetés

Sport

Fájó szívvel mondok köszönetet 
mindazoknak, akik drága feleségem 

Virág Józsefné  Bencsik  Gizella 
temetésén részt vettek, fájdalmamban 

osztoztak! Gyászoló férje
Búcsú Gizikétől! Mélységes szomorúsággal tölt el bennün-
ket, hogy az egyik legrégebbi, legkedvesebb, legodaadóbb 
társunktól kell elbúcsúznunk. Ismertük mindnyájan, hiszen 
lakóhelyünk egyik legnépszerűbb védőnője volt, aki szak-
mai és emberi mivoltában is a legjobbat nyújtotta. Az életé-
ben bekövetkezett változást méltósággal fogadta, tudott és 
akart együtt élni vele. Bár mozgásában korlátozta, de lélek-
ben nagyon erős és elszánt volt. Példakép voltak számunk-
ra. Erőt adott Gizikének hite az Úrban, az egyházban, mely 
bizalommal töltötte el, hogy vár még ránk egy könnyebb 
élet. Nagyon-nagyon fogsz hiányozni nekünk, lelkes voltál, 
lendületes és élvezted a közösségi életünket. Töltsön el meg-
nyugvással mindnyájunkat az a tudat, hogy rendkívüli életet 
éltél, hisz olyan példát mutattál nekünk lelkierőből, hitből, 
akaratból, mely keveseknek adatik meg. Elköszönünk Tőled, 
Isten Veled Gizike, nyugodjál békében!

Ekéné Tusi Gizella
klubvezető

Virág Józsefné 
Bencsik Gizella 

Mészáros László
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

drága halottunk Mészáros László 
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, 
virágot helyeztek és mélységes bánatunk-

ban osztoznak. A gyászoló család




