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A képviselő-testület március 24-ei ülésnapján többek között 
elfogadta az Ady Endre Művelődési Központ és Könyv-
tár 2021. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót, 

jóváhagyta az intézmény 2022. évi Munkatervét, melynek része 
a városi rendezvényterv, valamint döntött az intézményvezetői 
álláspályázat kiírásáról. Meghosszabbításra került a Barankovics 
tér 7. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész bérbeadá-
sára vonatkozó felhívás benyújtási határideje. melyről informá-
ciót a keretes hirdetés tartalmaz, illetve az ajánlattételi felhívás 
teljes terjedelemben megtalálható a www.polgar.hu weboldalon.

A megyei területfejlesztési program keretében uniós pályázati 
forrás felhasználásával megvalósítandó beruházásként „Lerom-
lott városi területek rehabilitációja” címmel pályázat benyúj-
tásáról 2020-ban meghozott döntését módosította a képviselő-
testület. A szakmai program korrigálásával, a műszaki tartalom 
megváltoztatásával és a beruházás végrehajtására rendelkezésre 
álló időkeret módosításával vállalja a projektek megvalósítását 
és egyben kezdeményezi a beruházási helyszín módosítását.

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde felvételi körzethatára Polgár 
város közigazgatási területében került meghatározásra.

A polgármesteri jelentés keretében képviselői kérdésre tájé-
koztatást kaptunk a vasútállomásnál tapasztalható területrende-
zési munkálatokról, melyet a vasúttársaság végez. A munkálatok 
folyamán lebontásra kerülnek a vasútállomás egykori kiszolgáló 
épületegységei, valamint a főépület körüli területet teszik rend-
be. Csibi Lajos a Városgondnokság megbízott intézményveze-
tője elmondta, hogy egyeztetések folynak a vasúttársasággal a 
terület zöldfelület karbantartási feladatok ellátására.
Önkormányzati támogatás civil és sportszervezetek, alapít-
ványok részére
A városban több éve működő civil és sportszervezetek, ala-
pítványok évente egyedi kérelem alapján az önkormányzattól 
támogatást igényelhetnek a működési, sportprogramjaik, ren-
dezvényeik lebonyolításához szükséges pénzügyi forrás kiegé-
szítése céljából. A támogatási keretösszeget a képviselő-testület 
a költségvetés elfogadásakor jóváhagyta, amely a március hó-
napban beérkezett kérelmek alapján felosztásra került. A civil 
és sportszervezetek  vonatkozásában a Humánfeladatok és ügy-
rendi bizottság - átruházott hatáskörében - döntött a támogatási 
összegekről, az alapítványok esetében a képviselő-testület volt a 
döntéshozó szerv.  A döntés alapján a településen működő sport-
szervezetek összesen 7.339.000 Ft, a civil szervezetek összesen 
2.749.000 Ft, és az alapítványok összesen 1.500.000 Ft önkor-
mányzati támogatásban részesültek.
2022. évben tervezett felújítási, karbantartási feladatok
A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben meghatározta 
az idén karbantartásra, felújításra felhasználható 10 millió fo-
rintos keretösszeget. A Pénzügyi és gazdasági bizottság március 
22-ei ülésén e keretösszeg feladatonkénti tételes felosztásáról 
döntött. A tervezet alapján városüzemeltetési és intézményi fel-
adatok körében többek között sor kerül  a Hunyadi utca csapa-
dékvíz elvezetés átépítésére, 2 db fekvőrendőr építésére, a Móra 
úti Óvoda fűtés felújítására, útburkolati jelek festésére, közúti 
jelzőtáblák cseréjére, zárt csapadékcsatornák tisztítására, átere-
szek átépítésére, javítására, intézmények tisztasági festésére.

A Városgondnokság intézményi költségvetésében szerepel az 
utak kátyúzására, felújítására szolgáló fedezet, mely alapján, a 
felmért állapotnak megfelelően kerülnek elvégzésre a felújítási 
munkálatok, a rendelkezésre álló forrás fedezetéig.  

Molnár Jánosné

Választási hírek

A rendszerváltás óta eltelt időszak kilencedik általános 
parlamenti választása volt április 3-án, mely most or-
szágos népszavazással párosult. Városunkban a meg-

szokott 7 szavazókörben összesen 6303 fő választásra jogosult 
voksolhatott legjobb meggyőződése szerint. Összesen 3557 fő 
nyilvánította ki véleményét a szavazólapokon, melynek alapján 
a részvételi arány 56,6%-os volt. Az urnákban lévő szavazatok 
összesítése alapján egyéni választókerületi jelöltként Dr. Tiba 
István kapta a legtöbb szavazatot. 

A választás napján a szavazókörökben összesen 49 fő szavazat-
számláló bizottsági tag és 7 fő jegyzőkönyvvezető, ezen túlme-
nően a Helyi Választási Iroda 6 fővel végezte napközbeni, majd 
a szavazat lezárását követően eredmény megállapító munkáját.

A választásnapi feladatok ellátásában valamennyi résztvevő 
felelősségteljes munkája szükséges volt a választás törvényes 
lebonyolításához, melyet ezúton is megköszönünk!

Helyi Választási Iroda

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: 2022.05.01.-től kezdődik, időtartama 3 + 2 év.
Ajánlattétel beérkezésének határideje: 2022. április 14. 12 óra 
Az ajánlat benyújtásának helye: Polgári Polgármesteri Hivatal 
4090 Polgár, Barankovics tér 5.sz. 
Havi bérleti díj: Minimum nettó 120.000 Ft/hó + Áfa. A bérleti 
díj összege évente a KSH által közzétett infláció mértékének ala-
pul vételével változik. Az ingatlanrész bérbeadási ára nem tartal-
mazza az épület rezsiköltségét.  
Kaució összege: Az ajánlattevő által megajánlott bérleti díj 3 
havi nettó összege.
Az ajánlatok elbírálásának határideje: 2022. április 28.
Az ajánlattételi felhívásra vonatkozóan egyéb információ kérhe-
tő: a Polgári Polgármesteri Hivatalnál, az 52/573-511 telefonszá-
mon, illetve a felhívás teljes terjedelmében megtalálható a www.
polgar.hu weboldalon. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Polgár Város Önkormányzata      

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94.§ (3) bekez-
désében, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkakö-
reiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői 
pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális 
tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI 
rendeletben (a továbbiakban: Rendelet), továbbá a munka tör-
vénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak alapján

pályázatot hirdet Ady Endre Művelődési Központ 
és Könyvtár intézményvezetői munkakör betöltésére

Foglalkoztatás jellege: Munka Törvénykönyv szerinti munka-
viszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: az intézményvezetői megbízás 
határozott időre, 5 évre szól, 2022. július 1. napjától 2027. június 
30. napjáig szól
A munkavégzés helye: Ady Endre Művelődési Központ és 
Könyvtár, 4090 Polgár, Barankovics tér 6.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Gál 
Judit személyügyi ügyintéző nyújt, az 52/573-516-os telefonszámon.

Polgármesteri Hivatal 



PolgárTárs

Városházi Hírek

3. oldal

Akire büszkék vagyunk
Dr. POLONKAI MÁRIA vá-
rosunk díszpolgára, a Nemzeti 
Tehetségsegítő Tanács elnöke, a 
Magyar Tehetségsegítő Szerve-
zetek Szövetségének (Matehetsz) 
alelnöke, a Budapesti Corvinus 
Egyetem címzetes egyetemi do-
cense, MAGYAR ÉRDEMREND 
LOVAGKERESZTJE kitüntetés-
ben részesült.
A magas kitüntetést 2022. március 
11-én a Várkert Bazárban megtar-

tott ünnepségen - melyen jelen volt Dr. Áder János köztársasági 
elnök is - Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter 
adta át a tehetséggondozás iránt elhivatott, több évtizedes mun-
kássága, különösképpen az Arany János Programok, a Géniusz 
és a Tehetséghidak kidolgozása, illetve megvalósítása érdeké-
ben végzett sokoldalú munkája elismeréseképp. 

Dr. Polonkai Mária városunk szülötte. Nagy ívű életpályá-
ját, egyéniségének alapvonásait a szülői házban szerzett emberi 
erkölcsi alapértékek határozzák meg: a megértő szeretet, köte-
lességtudat a munkában, a rászorulókon, hozzá fordulókon való 
segítés. Kisgyermek korától pedagógus szeretett volna lenni. 
Általános- és középiskolai tanulmányait Polgáron végezte, ki-
tűnő eredménnyel (Fleischer Tibor tanár úr legtehetségesebb 
tanítványaként). A debreceni Kossuth Lajos Tudományegye-
temen 1973-ban kémia- fizika szakos középiskolai tanári ok-
levelet szerzett. Pedagógusi pályafutását a hajdúböszörményi 
Bocskai István Gimnáziumban kezdte, ahol 1973-1979 között 
dolgozott. 

1979 és 1998 között a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 
folytatódott pályája, ahol egyetemi adjunktus, majd megbízott 
tanszékvezető lett. 

1997 és 1999 között oktatói és oktatásszervezői tevékenysé-
gét az egyetem Pszichológiai Intézetének Pedagógiai- Pszicho-
lógiai Tanszékén folytatta, s épp úgy, mint a hajdúböszörményi 
években, egyetemi oktatóként is pallérozódtak mellette nagy 
talentumok.

 A felsőoktatásban végzett munkája mellett, előadóként inten-
zíven részt vett a Pedagógiai Intézetek által szervezett tovább-
képzéseken, hathatós gyakorlati és elméleti segítséget adva a 
közoktatás korszerűsítésén dolgozó, gyakorló pedagógusoknak 
és iskolavezetőknek.  1999-től az OKÉV (Országos Képzési Ér-
tékelési Vizsgaközpont) vezetője lett, 2007-től pedig az Oktatá-
si Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának igazgatója. 
A hivatal három megyében 1200 intézményt fogott össze óvo-
dáktól a középiskoláig terjedően. Ez az  időszak, melyben érin-
tettségünk révén, szorosabb munkakapcsolatba kerültünk vele 
Polgáron is. Személyesen is bekapcsolódott a belső fejlesztések 
támogatásába, előadóként részt vett – főképp az általános is-
kolához köthető- rendezvényeken, konferenciákon, melyeken a 
polgári kistérségi iskolák is jelen voltak.  

Pályájának országos és Európa szintű és kiterjedésű, harma-
dik szakasza 1999-től napjainkban zajlik, a tehetségsegítés je-
gyében. 26 év munkatapasztalattal, sokrétű ismeretségi hálóval, 
a „tehetségsegítés szervezéséhez szükséges széleskörű peda-
gógiai, pszichológiai szakmai háttértudással” fogott hozzá az 

feladathoz. Hasonlóan gondolkodó munkatársak, civil szerve-
zetek, majd kormányzati szándékok nyomán, lépésről, lépésre 
haladva bontakozott ki a mára már intézményesült, közös nem-
zeti ügyként elismert tehetségsegítés.

1999-2000 fordulóján felkérést kap az Arany János Tehetség-
gondozó Program szakmai alapjának kidolgozására, szakmai 
irányítására, megvalósítására. Ez lesz az az alapdokumentum, 
melynek nyomán megvalósul a tehetséggondozási hálózat több 
kormányzati cikluson történő kiépítése: tehetséggondozó tanári 
továbbképzések, szakirányú képzés, bázisiskolák (Tehetség-
pontok) létrehozása. A program koncepciójának, módszertaná-
nak, tantervének kialakítását segítették a civilek által, a 90-es 
évektől szervezett, felzárkóztató/ tehetséggondozó formák: Tu-
dor Műhely, Tanoda.  Az előbbi forma Polgáron 2003-ban Dr. 
Polonkai Maria közvetítésével jött létre, Kovács Istvánné álta-
lános iskolai igazgató szervezésében és vezetésével. Városunk-
ban nyolc éven át működött, jelen sorok írója és mentortanárok 
közreműködésével. A Tanoda, szintén civil kezdeményezéssel, 
a 90-es években létrejövő, ma is működő forma országszerte. 
2003-ig alapítványi (elsősorban Soros Alapítvány) támogatás-
sal, 2004-tól központi költségvetésből, valamint uniós finanszí-
rozással. Polgáron 2016-tól működik, Dr. Faragóné Béres Edit 
egykori iskolaigazgató vezetésével, ahol szintén mentortanárok 
segítik a tanulók felzárkóztatását.

A 2008-ban Parlament által elfogadott, 20 évre szóló, Nemze-
ti Tehetség Program a hátrányos helyzetű tehetségek gondozása 
mellé, a kiemelkedő tehetségek (talentumok) képzését is célul 
tűzte ki (teljes támogatással). Kérdés: Itthon tarthatók-e?

2009-től részt vesz a Matehetsz (Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége) alelnökeként EU-s pályázatok kidol-
gozásában, megvalósításában.

 2012-ben irányítása alatt elkészül az Arany János Tehetség-
program és Kollégiumi Program kerettanterve is.

Marika 2011-ben nyugdíjas korba lépett, de azóta is oktat, és 
folytatja tehetségsegítő, közéleti munkáját.  Pl. Nemzeti Tehet-
ség Program pályázatainak lebonyolítása

2019-ben   megválasztották a magyar tehetséggondozás leg-
magasabb, összefogó szervezete, a Nemzeti Tehetségsegítő 
Tanács elnökévé. Dr. Polonkai Máriának, városunk díszpolgá-
rának, sokrétű munkáját a mindenkori oktatásvezetés sokféle 
díjjal ismerte el. Közülük kiemelkedik a 2017-ben adományo-
zott „Bonis Bona” Életműdíj, s az ez évben odaítélt, legma-
gasabb állami díjak egyike, a MAGYAR ÉRDEMREND LO-
VAGKERESZTJE KITÜNTETÉS.
Dr. Polonkai Mária azok közé az emberek közé tartozik, 
akik nem hivalkodnak munkájuk eredményeivel. Beszélnek 
helyette megírt könyvek, tanulmányok, kimunkált progra-
mok, melyekkel polgári születésűként beírta magát a peda-
gógia legújabb kori történetébe, hozzájárult Polgár jó hír-
nevének öregbítéséhez. Legyünk mi is büszkék rája!

     Olajos Istvánné
 nyugalmazott középiskolai tanár

 
Dr. Polonkai Mária tiszteletére Polgár Város Önkormányzata 
2022 április 8-án, széleskörű részvétellel, találkozót rendezett. 
Munkásságáról további információkat a tehetseg.hu webolda-
lon találhatnak az érdeklődők.
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Nőnap 2022.

A tavaszi ünnepek közül a szívünkhöz legközelebb álló 
ünnep, a Nőnap. Főszereplői a Hölgyek, és mi azon 
igyekszünk, hogy minden évben még emlékezetesebbé 

tegyük számukra ezt a napot.
A városi rendezvényre mindig nagy várakozással készülünk, 

mert a környezetünkben élő hölgyek szebbé, érdekesebbé, tartal-
masabbá és olykor felejthetetlenné teszik mindennapjainkat. Ki-
hívások elé állítanak minket, elkápráztatnak az egyéniségükkel, 
segítik a munkánkat, kitöltik a teret, melyet nélkülük semmire-
való sivár pusztaként élünk meg. Időnként, ha úgy hozza a sors, 
a doromboló cicából védelmező anyatigrissé alakulnak át és van 
úgy persze, hogy olykor soknak érezzük azt a törődést, amit tő-
lük kapunk. Ugyanakkor nők, édesanyák, nagymamák nélkül az 
élet elképzelhetetlen lenne. És nem csak azért, mert az emberi faj 
fennmaradása függ tőlük, vagy a gyermekek nevelése, a család 
összetartása, hanem azért is mert szerető társaink, legbensősége-
sebb bizalmasaink és partnereink ők. Akárhogyan is a figyelem, 
a hódolat és az elismerés mindenképpen megilleti őket. 

Városi ünnepségünk szervezésekor reménykedtünk abban, 
hogy a tél távozásával a koronavírustól is megszabadulunk és 
egy igazán kellemes délutánt tölthetünk el a művelődési köz-

pont színháztermében összegyűlt hölgyekkel. Sajnos a vírus 
még itt van közöttünk, de a tavaszi szellő már érzékelhetően 
gyengítette az erejét. A telt ház előtt zajló ünnepségen, Tóth Jó-
zsef polgármester köszöntőjében szólt a hölgyek elévülhetetlen 
érdemeiről, méltatta mindazt a helytállást, melyet a mindenna-
pokban tapasztalunk tőlük. Kitért az orosz-ukrán háború okozta 
válsághelyzetre, tragikus fordulatot vett emberi sorsokra. Meg-
hatódottságtól elérzékenyült, szenvedélyes beszédét melegszívű 
tapssal köszönte meg a közönség. Az ünnepi szónok, városunk 
díszpolgára C. Tóth János volt, aki felidézte a nőnapi ünnepsé-
gek világméretű kialakulásának legfőbb eseményeit. Beszélt a 
magyar történelem nagy nőalakjairól és az őket megéneklő írók-
ról, költőkről, a férfitársadalom felelősségéről, a nőknek kijáró 
tiszteletről és megbecsülésről. Az estébe nyúló ünnepséget Feke 
Pál énekes előadóművész színpadi produkciója tette még emlé-
kezetesebbé. Kedves és magával ragadó személyisége, benső-
séges és szeretetteljes hangulatot árasztó dalaival felejthetetlen 
élményt nyújtott a szépszámú közönségnek. Az ünnepség végén 
a Képviselő-testület férfi tagjai nagy örömmel adták át a höl-
gyeknek az alkalomhoz illő virágokat. 

Bíró István igazgató    

Március idusára
Polgár Város Önkormányzata 
március 11-én, pénteken dél-
után tartott ünnepi megem-
lékezést az 1848/49-es Forra-
dalom és Szabadságharc 174. 
évfordulója alkalmából.

Az Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár színházter-
mében megrendezett eseményen 
Mecseiné Gulyás Erika, a Polgári 
Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

igazgatóhelyettese mondott ünnepi beszédet.  Gondolatai között 
kiemelte, mennyire fontos szem előtt tartani a nemzeti múltat, 
hiszen, gyökereinkből táplálkozva határozhatjuk meg önmagun-
kat, helyünket a világban. „Ünnep számunkra ez a nap. Ünnep 
volt azok számára is, akik március 15-én győzelemre vitték a for-
radalmat. Érezzük, értjük és szeretjük azt, amit akkor elindítottak 
a márciusi ifjak. (…) Tőlünk ma senki nem kéri, hogy életünket 
adjuk a hazáért. Nekünk egy másféle harcot kell megvívnunk. A 
kérdés, hogy akarunk-e magyar életet, akarunk-e jövendőt abban 
a bizonytalanságban, amely bennünket, magyar nemzeti közössé-
get körülvesz. A válaszunk egyértelműen igen kell, hogy legyen! 
Mert ennek a nemzetnek van neve, nyelve, hazája és történelme. 

Én abban hiszek, hogy ehhez mi mindannyian, minden nap vala-
mit hozzáadunk.” – hallhattuk igazgatóhelyettes asszony szava-
it. Beszédét követően az általános iskola 4. osztályos tanulóinak 
színvonalas, megemlékező műsorösszeállítását tekinthette meg 
az ünneplő közösség, melyet az 1. osztályosok hagyományőrző 
néptánccal színesítettek. A gyerekek lelkes előadása felidézte a 
szabadságharc kirobbanásának legfontosabb mozzanatait, mely-
nek hős szellemisége átjárta szíveinket a zsúfolásig megtelt te-
remben. A közönség szűnni nem akaró tapssal jutalmazta az ifjú 
diákok és a felkészítő pedagógusok kiváló munkáját. 

Az ünnepség zárásaként városunk intézményei, pártjai és ci-
vil szervezetei főhajtással tisztelegtek a ’48/49-es Forradalom 
és Szabadságharc hősei előtt, majd elhelyezték koszorújukat a 
Barankovics téri emlékoszlopnál. 

Péterné Kiss Petronella 

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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Mátrai kirándulás 

Az Ady Endre Művelődési Központ Természetjáró köre 
március 26-án, szombaton egy nagyszámú, lelkes túrá-
zó csapattal vágott neki, hogy a legmagasabb magyar 

csúcsról indulva meghódítson egy újabb tájrészt, a Mátrát. 
Idei első túránk Kékestetőről indult, miután kigyönyörködtük 

magunkat a pazar kilátásban. A cél Parádfürdő volt, melyet a 
Sas-kő kilátó és a Disznó-kő érintésével kíséreltünk meg. Mind-
két helyen csodálatos panoráma tárult elénk a tiszta, napsütéses 
időben. Miután a lejtő javát már megtettük, megnéztük az Ilona 
– völgyi vízesést, ami, most kellő víz utánpótlás hiányában csak 
gyengén csordogált, de így is lenyűgöző látványt nyújtott. Egy 
kis pihenőt követően, pár szép fotóval a galériánkban, folytattuk 
utunkat az Ilona-völgyben, érintve a híres Rákóczi-fát. A kelle-
mesen elfáradt csapattal a parádfürdői Kocsimúzeum közelében 
lévő pavilonoknál frissülve zártuk a programot. Mindenki na-
gyon élvezte a nyári napsütést és a csodás kilátást, bár sokszor a 
lábunk alá kellett inkább figyelni a nem veszélytelen útvonalon. 
Gratulálok minden résztvevőnek nagyon ügyesek voltatok!

Fajta Csabáné Marika, túravezető

Egy meglepetéskoncert 
margójára

Egy rendhagyó énekórának lehettünk szem- és fültanúi 
2022. április 24-én délelőtt 10 órakor. A helyi Műve-
lődési Központ vendégeként lépett színpadra a Dirty 

Slippers zenekar. A pop-rock zenekar Gyulán alakult 2005-ben. 
2009-ben tűntek fel az „Élned kell” című dalukkal, ami a hazai 
méhnyakrák elleni kampány reklámdala is. 2009-től napjainkig 
a Dirty Slippers a Republic állandó vendégzenekara, arénák-
ban és fesztiválokon egyaránt. 2011-ben létrehozták a Suliturné 
programot, mely Európában egyedülálló módon méhnyakrák-, 
drog- és alkoholellenes prevenciós koncert és előadás is egyben.

A csapat fiatalos lendülettel szólította meg a tanári kísérettel 
érkezett diáksereget. A kezdetben feszengő és csodálkozó gye-
rekek némelyike annyira fel tudott oldódni, hogy még táncra is 
perdült a színpad előtt. A zenekar képzett, zenei pályát végzett 
tagokból áll, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy színvonalas, 
a „Nagyok” rockmunkásságára építő zenét írjanak. Dalszövege-
ik rendre olyan témákat ölelnek fel, mely a fiatalok mindennapi 
kérdéseit veszi górcső alá, úgy, mint szerelem, útkeresés, önazo-
nosság, s érdemi választ is próbálnak adni rájuk. Stílusuk változa-
tos és sokrétű, törekednek a széleskörű repertoár összeállítására, 
mely üzen a szemlélődőbb alkatúnak, majd táncra perdít, de a 
legfőbb érdemük, hogy a jelen lévőket is bevonva kapcsolatot te-
remtenek a közönséggel, s példát mutatnak abból, hogy lehet az 
igényes zene és a szórakozás egymással kéz a kézben járó tartal-
mi egység.

Kovács E. Krisztina
kántor, énektanár Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola

Varázslatos gobelin

A koncert az NKA Hangfoglaló Program támogatásának kö-
szönhetően valósulhatott meg.

Kiss Balázsné Vámosi Veronika gobelinvarró munká-
iból nyílt kiállítás „15 év gyümölcsei” címmel 2022. 
március 18-án, pénteken 17 órakor az Ady Endre 

Művelődési Központ és Könyvtár Megyesi fivérek termében. 
Pontosan tizenhárom esztendeje, annak, hogy Kiss Balázsné szép-
séges alkotásait először megcsodálhattuk egy csoportos kiállítás 
alkalmával 2009-ben, amit szorgos munkájának és sokasodó ké-
peinek köszönhetően 2016-ban egy újabb bemutatkozás követett. 
Azóta, - ahogy mondani szokás - sok víz lefolyt már a Tiszán, de 
az Ő gobelin-szenvedélye múlhatatlan. Számtalan képe született 
az évek során, melyekbe az öltések nyomán vágy, öröm, nehéz-
ség és mindennapi csodák varródtak bele. Vera munkásságának 
bemutatását követően erre a fontos tényezőre hívta fel a figyelmet 
beszédében a kiállítást megnyitó Molnár Erzsébet művészette-
rapeuta. Szakemberként hangsúlyozta az alkotó tevékenységek 
szükségességét az ember életében, mivel azoknak, az esztétikai 
élményszerzésen túl, harmonizáló hatásuk is van. Jelen esetben, 
ha a tűvel dolgozunk, a szúrás folyamata által levezetjük a felgyü-
lemlett feszültséget, a csodás színek, az impressziók pedig, meg-
nyugtatják a háborgó lelket. Szavaiban mindenkit arra buzdított, 
áldozzon rohanó életéből egy kis időt szeretett tevékenységére, 
hogy ezáltal minőségibb, teljesebb életet élhessen. Vera gyermek- 
és ifjúkorában meghatározó szerepet töltött be a szülői ház idilli 
légköre, így gyakran készít természeti környezetben álló mesés 
házikókról képeket. De, szívesen öltöget bármilyen témában, 
sokszor mások örömére, ajándékba is. Ilyenkor mindig figyelem-
be veszi a leendő tulajdonos ízlését, lelki beállítottságát. Sosem 
felejti el megköszönni mesterének és egyben a helyi „gobelin-
mozgalom” elindítójának, Balázs Ferencné Katikának a támogató 
segítséget, mellyel indulását segítette a kiteljesedés felé vezető 
úton. Mert Vera az alkotásban teljesedik ki. Benne él egy-egy ké-
szülő képben, gyermekeiként ragaszkodik hozzájuk, mégis képes 
elengedni őket a lényéből áradó szeretet által. Önálló kiállítása al-
kalmából, – az ajándékozottaknak is köszönhetően - kedves mun-
kái visszatértek kicsit hozzá, hogy őt ünnepelve szépségükkel, 
melegségükkel beragyogják a barátokkal, egykori kollégákkal, jó 
ismerősökkel, családtagokkal telt termet. 

Kedves Verus! Kívánjuk, hogy továbbra is találd meg a megfe-
lelő árnyalatokat az élet dolgaihoz, és ha néha kicsit szürkébbek 
a hétköznapok, hallgass a népszerű nóta szerzőjére és „Színezd 
újra!”.

Péterné Kiss Petronella

 „A művészet lemossa a lélekről a mindennapok porát.” Pablo Picasso
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Múltidéző rovat

Víz, víz, tiszta víz…

Március 22-én ünnepeltük a 
Víz világnapját. Kis óvo-
dásaink életkori sajátos-

ságaikhoz igazodva ismerkedtek 
környezetükkel, környezetünk vé-
delmével. Célunk a gyermekek és 
általuk a családok környezettudatos, 
környezetvédő szemléletének for-
málása pl: takarékos vízhasználat, 
vizek védelme. Ehhez minden cso-
portban változatos tevékenységeket 
biztosítottak a pedagógusok. A cso-
portszobákban megjelentek a tavak, 
vízesések, akváriumok, melyeket 
különböző anyagok felhasználásá-
val építettünk. Vízben, illetve víz 
környékén élő állatokat (halakat, 
békákat, gólyákat) barkácsoltunk 
újrahasznosítható anyagokból. Elő-
kerültek a kék pólók, a vízzel kap-
csolatos kísérletek, horgászos és ka-
lózos játékok.  A víz „születésnapját” 
- ahogyan a gyerekek nevezik - 
együtt ünnepeltük óvodánk udvarán vidám versekkel, dalokkal, 
mondókákkal. Az elmúlt hetek alkalmával sok-sok ismerethez, 

tartalmas élményekhez juthattak a polgári ovisok az éltető vízzel 
kapcsolatban. Vigyázzunk rá!

Őzse Anita, óvodapedagógus

Ovis élet

140 éve jött létre 
a Tiszapolgári Takarékpénztár

A mai kor emberének nehéz elképzelni az életet bankok 
nélkül, létük szerves része lett mindennapjainknak. A 
XIX. század közepéig hazánkban magyar bank nem mű-

ködött. A hitelügyleteket támogató pénzintézetek létrehozását 
Fáy András már 1825-től szorgalmazta, tervezete alapján a Pesti 
Hazai Első Takarékpénztár 1840-ben kezdte meg munkáját. Fáy 
olyan takarékpénztár felállítását vizionálta, amely mindenkitől, 
a szegényebbektől is gyűjt betéteket és megfizethető hiteleket 
nyújt számukra. Bár a század közepétől számuk folyamatosan 
gyarapodott, erőteljes fejlődést a kiegyezés, az ezt követő kon-
szolidáció, a gazdasági élet fejlődése, növekvő hiteligénye ho-
zott. Vidéken elsősorban takarékpénztárak alakultak, s a hitel-
igényeket a helyi lakosság megtakarításaiból elégítették ki. 

Korabeli képeslap, a Takarékpénztár épülete az egykori Fő ut-
cán.(jobb oldalon.)

140 évvel ezelőtt, 1882-ben alakult meg a Tiszapolgári Taka-
rékpénztár Részvénytársulat. Szabolcs vármegyében hatodikként, 
a dombrádival azonos időben jött létre, mely nemcsak gyűjtötte 
a lakosság megtakarításait, de jelentős hitelekkel segítette a tele-
pülés gazdasági életét, a mezőgazdasági, kisipari és kereskedelmi 

vállalkozásokat. Elődje Polgári Népbank néven működött 1878-
től 1881-ig, mint önsegélyző egyesület. Polgár településföldrajzi 
szempontból a Közép-Tiszavidék egyik sajátos helyzetű telepü-
lése volt, melyek közös jellemzője a „megyehatár menti” fekvés 
és a társadalmi-gazdasági hátrányok évszázados jelenléte volt. 
Ehhez társult a közlekedés elmaradottsága, mely nehezítette a 
fejlesztéseket. E földrajzi térségbe tartozott többek között Heves, 
Kunhegyes, Kunmadaras, Tiszafüred, Mezőcsát is. A pénzügyi 
szolgáltatások egyik jelentős központja volt a Közép-Tiszavidék 
térségében Polgár már a századforduló idején is. Heves városát 
követően itt alakult a legkorábban pénzintézet, szolgáltatásait a 
környező falvak lakói is igénybe vették. A Takarékpénztár létre-
jötte körül több polgári értelmiségi és földbirtokos bábáskodott, 
első vezérigazgatója dr. Groszmann Soma orvos lett. Az igaz-
gatósági tagok között, a felügyelő-bizottságban, valamint az al-
kalmazottak körében keresztény és izraelita vallásúakat egyaránt 
találunk, hisz ekkor már jelentős számú zsidó közösség élt a tele-
pülésen. 1890-ben az igazgatóság tagjai között volt Szabó Lajos, 
Adriányi Géza, Austerlitz Dávid, Kadár József, ifj. Fleischer Fe-
rencz és Dely János, személyük idővel változott. A stabilan mű-
ködő Takarékpénztár szolgáltatásait idővel más településekre is 
kiterjesztette. Előbb a Borsod megyei Ónodon (1902), majd az 
1920-as években Egyeken és Tiszacsegén jött létre fiókintézmé-
nye. A nagy háborút megelőzően már a Miskolci Takarékpénztár 
– az ország egyik legrégebbi pénzintézete - érdekkörébe tartozott. 
1903-ban tovább bővült a pénzintézetek köre. Dr. Dékány Lajos 
községi orvos kezdeményezésére alakult meg a Tiszapolgári Gaz-
dasági és Kereskedelmi Hitelbank Részvénytársaság, amelynek 
sokáig vezérigazgatói feladatait is ellátta. Alakulásakor a hitel-
bank csupán betételhelyezéssel és hitel nyújtásával foglalkozott, 
később tevékenysége bővült, kiterjedt a bank-, a takarék- és az 
áruüzletre is. A XX. század közepéig mindkét pénzintézet zavar-
talanul működött, majd a társadalmi és politikai változások kö-
vetkeztében gyökeresen átalakult Polgár pénzintézeteinek köre.

Venyigéné  Makrányi Margit
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Suli hírek

Március hónapban megindultak tavaszi versenyeink a 
matematika és magyar nyelv tantárgyhoz kapcsoló-
dóan. Egyelőre az iskolai fordulókkal kapcsolódtunk 

be az országos szervezésű tanulmányi versenyekbe: A hagyo-

mányoknak megfelelően 2022. március 17-én került sor a Nem-
zetközi Kenguru Matematikaverseny megrendezésére, melyen 
iskolánk 20 tanulója vett részt.
Bohács Hella 2.a Nagy Zalán 2.a Oláh Csenge Zsófia 2.a 
Pöstényi Regina 2.a Rácz Attila Károly 2.a Horváth Sándor 3.a 
Szilvási Lili 3.a  Felkészítőjük: Pozsa Dóra 
Polonkai Lili 4.a Polonkai Marcell 4.a Suhajda Péter 4.a 
Szedleczki Noémi 4.a Felkészítőjük: Vitányiné Struba Rita 
Czinglér Kristóf Tamás 4.b Juhász Ferenc 4.b Rémiás Ákos 4.b 
Makula Mercédesz 4.b Felkészítőjük: Birizdó Sándorné 
Bacsa Attila 4.c Bacsa János 4.c Nagy Gréta 4.c Skabla Ákos 4.c 
Tunner Attila 4. c Felkészítőjük: Zsipi Gyuláné

Március 22-re, a Víz Világnapjára alsó tagozatos tanulóink 
plakátokat készítettek, amelyeken bemutatták, miért fontos szá-
munkra a víz, hogyan védhetjük vizeinket, gondolva a tengerek 
és óceánok élővilágára is.              

Zsipi Gyuláné összefoglalója
Március 23-án és 24-én a Simonyi Zsigmond Helyesírási Ver-

seny iskolai fordulóján vett részt 17 felső tagozatos tanulónk, 
akik az immár második éve online formájú megmérettetésbe év-
folyamonként meghatározott időben kapcsolódtak be. A megyei 
fordulóba a központi értékelés után kerülhetnek be a tanulók 
megfelelő pontszám alapján. 

A verseny iskolai szervezője: Petrikné Sereg Ildikó

Események a Vásárhelyiben

 Az 1848/49-es szabadságharc 
és forradalomról megemlékezés Pákozdon

Ebben az évben is lehetőséget kaptunk a Rákóczi Szövet-
ségtől, hogy a Diákutaztatási program keretében Március 
15-ről, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfor-

dulójáról egy kirándulás keretében emlékezzünk meg.
Az idén is olyan magyarországi történelmi emlékhelyet ke-

restünk fel, amely az 1848-as korszakhoz szorosan kötődik. Így 
esett a választásunk Pákozdra. Az időpont kiválasztásánál óriási 
szerencsénk volt, hisz kirándulásunk 2022. március 10-re ter-
veztük. Az emlékhely épp egy nappal előtte nyitotta meg kapuit. 

Az emlékhelyen kiállítások és tematikusan kialakított em-
lékpontok szerint nézelődhetnek az idelátogatók. Az első em-
lékponton a tanulók egy rögtönzött alaki képzésen vettek részt. 
Olyan információkhoz jutottak, melyeket tankönyvekben, a 
minden évben látott ünnepi műsorokban nem hallottak, olvas-
tak a gyerekek. Hogyan meneteltek az akkori katonák, milyen 
volt a harcmodoruk, milyen cipőt és ruhaneműt hordtak, milyen 
fegyverük volt. Csupa-csupa érdekesség, melyet interaktív for-
mában, gyakorlatias bemutatással sajátíthattak el. A Katonai 
Emlékpark legrégebbi eleme, az Obeliszk előtt még a „látha-
tatlan” ellenségre is intéztek támadást tanulóink katonai csata-
kiáltásokat hangoztatva. A Pákozdi csata emlékkiállítás gazdag 
ismeretanyaga, korabeli egyenruhák és fegyverek bemutatója is 
maradandó élményt nyújtott számukra. De nemcsak a szabad-
ságharc eseményeivel, hanem az I. világháború történéseivel is 
találkoztak a tanulók; végigsétáltak a lövészárkon, megnézték a 
„tiszti szállás”-t, s érdeklődéssel hallgatták a százados asszony 
előadását is. A harmadik állomáshely, a Magyar Békefenntar-
tók Emlékműve volt, itt behatóan beszéltek a magyar katonák 
szerepéről a nemzetközi békefenntartásban, itt helyeztük el az 
emlékezés koszorúját is. Az utolsó állomáshelyet várták a leg-
jobban a gyerekek, hiszen itt igazi fegyvereket vehettek kezük-

be, kérdésekkel bombázták a foglalkozás vezetőit. Beülhettek 
egy ágyú mögé is. 

Nagyon sok csoport volt az emlékhelyen, sajnos szakvezeté-
sünk ideje hamar lejárt, és időnk is sürgetett, hogy elhagyjuk a 
Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhelyet. Egy rövid 
sétát tettünk a Velencei-tó partján és indultunk hazafelé. Még 
egy megállóhelyet beiktattunk utunk során, hogy kívánságaiknak 
megfelelően egy gyorsétteremben csillapítsák éhüket, szomjukat. 

A hosszú, hazafelé úton kikérdeztük őket a látottakról, hal-
lottakról, élményeikről. Az ismeretek visszaadásáról egy kvízt 
töltöttek ki, a legjobban teljesítők apró ajándékban részesültek.

Ismét hálásak vagyunk a Rákóczi Szövetségnek, hogy lehető-
séget biztosított olyan gyerekek kirándulásához, akik önerejük-
ből ezt nem tudták volna finanszírozni, ezzel is segítve nemzeti 
öntudatuk erősítését, történelmi tudásuk gyarapítását. Nem tud-
juk elégszer mondani, köszönet érte!

Agócs Zsoltné
iskolatitkár
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Nagy várakozás előzte meg a Polgári Lokálpatrióta Moz-
galom Egyesület március 6.-ra meghirdetett nőnapi ren-
dezvényét. Két éven keresztül nem tudta megrendezni az 

egyesület ezt a nagyon fontos eseményt, a járványügyi korlátozá-
sok miatt. A „fiúk csapata” már január végén elkezdte szervezni, 
formálni az est forgatókönyvét. A korábbi gyakorlatnak megfele-
lően, ilyenkor kerül megtartásra a szervezet közgyűlése is.

Úgy határoztunk, hogy profi előadó mellett, mi is készülünk 
egy kis meglepetés műsorral a hölgyeknek. Nem volt egyszerű a 
próba időpontokat egyeztetni, de a nemes cél érdekében rendkí-
vül komolyan vette mindenki a feladatot.

És eljött a nagy nap! Lassan megtelt az Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár színházterme. Pontosan 16.00 kor ünnepé-
lyesen megnyitottam a rendezvényt. Először a közgyűlésre került 
sor, ahol beszámoltam a 2021-es év tevékenységéről, és felvázol-
tam a szervezet előtt álló ez évi feladatokat is.

Az elnöki beszámolóm elfogadása után, átadtam a szót Kovács 
Jánosnak. Ő volt az est moderátora. 

Elsőként Dobos Jakab mondott ünnepi köszöntőt a hölgyek-
nek, méltatva a nők fontosságát az életünkben.

Aztán meghívott vendégünk Jézsó Gábor emelkedett szólás-
ra. Testvérvárosunk, Tiszaújváros önkormányzati képviselője 
mondta el ünnepi gondolatait.

Majd a színpadi produkciók következtek. 
Elsőként Darvas Szilárd „Legenda a nő teremtéséről” című 

versét adtam elő.    A közönség rendkívül élvezte és nagy tapssal 
jutalmazta a humorral fűszerezett előadásomat. Aztán bekapcso-
lódtak a színpadi produkcióba a férfitársaim is. Volt itt örökzöld 

magyar sláger és táncos színpadi produkció is, a hálás közönség 
nagy örömére.

Aztán átadtuk a színpadot a professzionális művészetnek. 
Gájer Bálint, a „swing” zene egyik legismertebb magyarorszá-

gi képviselője adott fergeteges hangulatú koncertet számunkra. A 
hálás közönség vastapssal, több ráadást követelt, aminek a mű-
vész úr örömmel tett eleget.

Ezután virággal köszöntöttük a hölgyeket, amit egy tábla kéz-
műves csokoládé és egy kis emléktárgy is kiegészített.

Az estet állófogadás, és kötetlen beszélgetés zárta. 
Összeségében elmondható, hogy rendkívüli közösségi élmény-
ben volt része mindenkinek az est folyamán. Köszönöm a tagja-
inknak és a meghívott vendégeknek, hogy együtt ünnepelhettünk. 

Mecsei Dezső
Polgári Lokálpatrióta Mozgalom elnöke

   Fantasztikus hangulat a Lokálpatrióták Nőnapján!

 Köszönet a vadászoknak

Rangos eseményt tartottak 2022. március 31-én a Debre-
ceni Egyetemi Központ Gyermekklinikájának sajtóter-
mében. Ekkor került sor a 2021.december 27-én megtar-

tott Országos Jótékonysági vadászat bevételéből vásárolt orvosi 
eszközök sajtónyilvános átadására. A gyermekklinika vezetése 
és orvosai, köszönetet mondtak a megye vadászainak és a szer-
vezőknek, az önzetlen segítségükért.

A Polgármente Vadásztársaság, az Országos Jótékonysági Va-
dászat Közhasznú Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar megyei stratégiai 
partnereként, már harmadik éve rendezi meg ezt az igen rangos 
megyei eseményt Polgáron. A vadászaton való részvétel 30.000 
Ft -os regisztrációhoz kötött, ami teljes egészében a kis betegek 
gyógyulását szolgálja. Nekünk szervezőknek nagy öröm és elis-
merés az is, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a program iránt.

Ezúton is köszönöm vadásztársaimnak, a Polgármente Va-
dásztársaság tagjainak a lebonyolításban és szervezésben kifej-
tett áldozatos munkájukat.

Mecsei Dezső elnök

Boldog születésnapot 
Gyula bácsi!

Bodnár Gyula bácsi 2022. március 1-jén ünnepelte 88. szüle-
tésnapját, ez alkalomból Gyuszi bácsit szeretettel köszöntjük 
és további jó egészséget kívánunk!

2022. április 5-én lesz 92 éve annak, hogy Gyula bácsi 
édesapja, id. Bodnár Gyula működési engedélyt kért és kapott 
a Taskó utcai cipészműhely megnyitásához, mely kisebb-na-
gyobb megszakításokkal ugyan, de azóta is üzemel.

E jeles évfordulóhoz szívből gratulálunk és reméljük, hogy 
egészsége még sokáig lehetővé teszi azt, amit Gyuszi bácsi 
az elmúlt évtizedekben nagy szakértelemmel tett: a lábbelik 
javítását, ezzel Polgár lakosságának szolgálatát.

Szeretettel: Egykori szomszédai
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HITÉLETAnyakönyvi hírek
FEBRUÁR

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:
Császár László élt: 81 évet

Csuka István Ferenc  élt: 31 évet
Csizmadia József  élt: 64 évet

Bolgár Emil   élt: 93 évet
Virág Józsefné szül: 

Bencsik Gizella élt: 75 évet
Kántor György élt: 66 évet

Lővei Gyuláné 
szül: Kovács Katalin élt: 67 évet

Földvári István élt: 66 évet
Makó Andrásné 

szül: Simon Erzsébet élt: 90 évet
Mészáros László élt: 83 évet

Kovács Zsigmondné
szül: Mecsei Gizella élt: 78 évet

Jónás András élt: 65 évet

MÁRCIUS 
Akiket újszülöttként köszöntünk:

Ládi Maja Rebeka, Gáspár Gréta,
Remsperger Bella, Vadász Kristóf Tibor,

Berki Bella, Kiss Milán,
Barta Dominik, Polgári Ádám

Akiknek házasságkötésükhöz 
gratulálunk:

Dávid Krisztina – Bakos József
Molnár Viktória – Reszegi Tibor

Vajas Evelin Szilvia – Mák János Zoltán

Akiktől fájó szívvel búcsúzunk:
Szatmári Sándorné 

szül: Horváth Erzsébet élt: 84 évet
Juhász János élt: 61 évet

Papp Zoltán János élt: 75 évet
Bársony Antalné 

szül: Szántai Gizella élt: 81 évet
Lukács Lászlóné 

szül: Lovász Margit élt: 88 évet
Kurucz Antalné 

szül: Sándor Margit  élt: 80 évet
Toldi Attila élt: 62 évet 

Visokai Margit élt: 67 évet
Bíró Lászlóné 

szül: Görömbei Anna  élt: 67 évet
Simon Zoltánné 

szül: Sugár Irén élt: 89 évet

9. oldal

9. oldal

Keresztjeink

Egyházunk Nagyböjt utolsó napjaiban föltekint Üdvözítőnk keresztjére, de saját 
keresztjeinkről is elgondolkodhatunk, mindazokról a terhekről, nehézségekről, 
megpróbáltatásokról, betegségekről, veszteségekről, amelyeket az élet mér re-

ánk. Hogyan tekinthetünk ezekre a hit szemével?
A kereszt kapcsolatban van a szeretettel. Megrendítő egy egzisztenciális válság; 

egészségünk vagy egy szívünkhöz közelálló személy elvesztése. Minél jobban ragasz-
kodunk valakihez, valamihez, annál mélyebb fájdalmat jelent annak elvesztése, hiánya.

A kereszt erősebbé tehet. A mondás szerint teher alatt nő a pálma. A márvány remek-
művé formálódik a véső és kalapács által, a sasfióka úgy tanul meg repülni, hogy az 
anyamadár kilöki fészkéből, a gyermek ügyesebb lesz az akadályverseny leküzdése ré-
vén. A megpróbáltatások nemcsak lesújthatnak, hanem a magasságokba is emelhetnek. 
„Szenvedni annyi, mint diadalt aratni:/ Óh hány éles vasnak kell rajtunk faragni,/ míg 
méltók nem leszünk, hogy az Ég királya/ beállítson majdan szobros csarnokába.” - írja 
híres költeményében Babits. 

Amint a hátára eső ember az égre tekinthet, a sötétben járó megláthatja a csillago-
kat, úgy a keresztek alkalmat adnak arra, hogy Istenhez forduljunk. Egy fejfájás során 
rátekinthetünk a töviskoszorút viselő Jézusra, egy szívbetegségben egyesülhetünk Üd-
vözítőnkkel, akinek szívét lándzsa járta át. Ő az, aki a sóhajainkra és sikolyainkra nem 
szavakkal válaszolt, hanem azáltal, hogy emberré lett, szenvedett, meghalt, feltámadt és 
a mennybe ment. Ő hirdeti, hogy kereszt nélkül nincsen győzelmi korona, Nagypéntek 
nélkül nincsen Húsvét!

 László atya

9. oldal

9. oldal

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszü-
lött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el 
ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn 3,16

Húsvéthoz közeledve a böjti időszak vége felé, mindenkiben várakozások van-
nak az ünneppel kapcsolatban. Vannak, akik jó időt szeretnének, vannak, akik 
tervezik a pihenésüket és vannak, akik a családjuk meglátogatását tűzik ki cé-

lul. Mindenkiben van valamiféle gondolat, hogyan szeretné tölteni a húsvétot. De vajon 
ott van-e a gondolataink között, szívünkben az a vágy, hogy mindezt Istennel együtt 
akarjuk megélni. Ott van-e az ünnepünkben az az Egy, aki miatt lehet nekünk pihe-
nésünk, családlátogatásunk vagy egyszerűen csak a jó időben való kikapcsolódásunk. 
Mert legtöbb esetben pont Őt hagyjuk ki az életünkből, pont Ő hiányzik a mindennapi 
gondolataink közül, pont Őreá nem jut időnk. A böjt pontosan erre ad és adott lehető-
séget, felkészülni és találkozni a Királyok Királyával, találkozni az Isten szeretetével, 
találkozni az Úr Jézus Krisztussal. Ő nem elvenni akar tőlünk, hanem sokkal inkább 
kiegészíteni és egésszé tenni. Azt akarja, hogy az életedben valódi öröm és boldogság 
legyen. Azt akarja, hogy testileg és lelkileg is egészségesek legyünk. Húsvét alkalmával 
pontosan ez történt meg. Az, ami testileg-lelkileg távol tarthatott az Isten szeretetétől, 
azt Jézus Krisztus kegyelme visszaállította. Az Ő nagypénteki halála és Húsvét hajnali 
feltámadása ezt teszi mindannyiunk számára elérhetővé: valódi közösség Istennel az Ő 
Egyszülött Fia által. Hiszen mindezt nem magáért tette, hanem az embervilágért, érted 
és értem. Az Ő halálában és feltámadásában megadta mindnyájunknak számára a bűn-
bocsánatot, a megváltott életet és reménység szerint az örökéletet! Rajtad áll hogyan 
készülsz a húsvétra? Mindenféle tervekkel Isten nélkül, lelkileg megfáradtan, üresen 
vagy Isten szeretetével betöltekezve, lelkileg felfrissülve, megújulva Krisztus kegyelme 
által. Adja meg mindannyiunknak a minden kegyelem Istene, hogy Vele együtt, Vele 
betöltekezve, az Ő áldásaiban meggazdagodva telhessen a húsvéti ünneplésünk. Legyen 
Rá időnk, legyen Ő az életünk része. 

Kovács Imre
református lelkész
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Tisztelt 
Gazdálkodók!

Április hónapban ismét indul az egységes kérelmek be-
adása. A beadható egységes kérelmek szankciómentes 
benyújtási határideje – mivel május 15. vasárnapra esik 

– 2022. május 16. 
Az egységes kérelmet továbbra is kizárólag elektronikus úton, 

a Magyar Államkincstár (MÁK) online felületén, a https://www.
mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes oldalon lehet benyújtani.

Személyes ügyintézésre csak előzetes telefonos időpont 
egyeztetés után lesz lehetőség. Irodáinkban tagjaink és munka-
társaink egészségének védelmében, járványvédelmi intézkedé-
seket tartunk fent, melyet kérünk betartani. Az idén már nincs 
szükség az őstermelői igazolvány megújítására. A NAK kéri 
tagjait, hogy a kérelembeadási időszakra tekintettel az ősterme-
lői tevékenységgel, családi gazdasággal kapcsolatos ügyekkel 
csak sürgős és indokolt eseteben keressék falugazdászukat.

Daróczi Mariann, falugazdász Tel.: 70/5285759

Beindultunk!

A múlt év őszén a kulturális kerekasztal beszélgetésen ve-
tődött fel a Polgári Kertbarátkör megszervezésének le-
hetősége. Az ötletet tettek követték, beindult a szervező 

munka.
Az alakuló összejövetelt február 11.-én tartottuk. Miután 

megbeszéltük a működési rendünket, a további teendőket dr. 
Dremák Péter agrármérnök, szaktanácsadó tartott előadást met-
szés témakörében. A 24 fős hallgatóság hallhatott a korszerű, 
intenzív koronaformák kialakításáról, de legtöbb szó a hagyo-
mányos koronaformák metszéséről, műveléséről esett szó. Sze-
rencsés találkozása volt ez a téma felvetésnek és az előadó sze-
mélyiségének. Élvezetes könnyen érthető előadást hallhattunk, 
kérdések özönével, azokra adott kimerítő válaszokkal fejeződött 
be a rendezvény. 17 órától 19 óráig terveztük a szakmai progra-
mot, de még fél nyolckor is tartott a konzultáció.

A második foglalkozás metszési gyakorlati bemutató volt 
március 11.-én a Tökös tó  (Polgári Ibi Tuba) egyik zártkerti 
ültetvényén. Bár az időjárás meglehetősen csípős volt mégis ösz-
szejöttünk 14.-en. Dremák tanár úr nyolc gyümölcsfaj metszési 
technikáit mutatta be, beszéltük meg. Csak azért hagytuk abba, 
mert ránk esteledett.

A legutóbbi foglalkozásunkra április 7.-én került sor, amelyen 
a téma nem kevésbé volt érdekes; A gyümölcs, szőlő és zöldség-
félék növényvédelme. Az előadó Markovics József növényvédő 
szakmérnök volt.

Köszönjük az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 
csapatának, hogy segített a szervező munkában, és helyet bizto-
sít, és anyagilag is támogatja kezdő lépéseinket.  

 Molnár János

Kék hírek 

Köszöntöm Polgár város lakóit! 

Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül tájékoztassam 
Önöket a hatóságunknál az elmúlt időszakban indult eljárások-
ról.

Egy polgári férfi ellen rendeltünk el nyomozást testi sértés mi-
att, aki a nyomozás adatai szerint 2021. március 12-én 20 óra 
körül ittasan érkezett otthonába, ahol szóváltásba keveredett 
édesanyjával és bántalmazta. A bűncselekmény elkövetésével 
gyanúsítható 24 éves polgári férfi kihallgatásán beismerő vallo-
mást tett. A rendőrök ideiglenes megelőző távoltartást rendeltek 
el vele szemben. A sértett könnyűsérüléseket szenvedett a bán-
talmazás következtében.

Rablás miatt indult nyomozás 3 polgári férfi ellen, akik 2022. 
január 28-án 11:30 és 12:00 óra közötti időben megjelentek Pol-
gáron az egyik utcában parkoló ismerősük gépjárműve mellett, 
és az abban tartózkodó tiszalúci lakost bántalmazták, közben 
eltulajdonították telefonját, valamint pénzét. A rendőrök a be-
jelentést követően rövid időn belül azonosították a feltételezett 
elkövetőket, akiket elfogtak. A nyomozók gyanúsítottként hall-
gatták ki az 50, 31, illetve 29 éves férfiakat, majd bűnügyi őri-
zetbe vették őket és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítvá-
nyozására, amelyet a bíróság elrendelt. 

Új pszichoaktív anyaggal visszaélés vétség miatt került nyo-
mozás elrendelésre egy tiszalúci férfi ellen, aki 2022. január 27-
én az esti órákban Polgáron, az egyik ismerősének értékesített 2 
gramm új pszichoaktív anyagot, melynek közismert neve ,,kris-
tály”. A nyomozók a 38 éves férfit gyanúsítottként hallgatták ki, 
aki beismerő vallomást tett.

Jármű önkényes elvétele bűntett gyanúja miatt folytatunk nyo-
mozást egy moldáv-ukrán kettős állampolgárságú férfi ellen, aki 
2022. március 11-én 16 óra 30 perc körül az M3 autópálya, 182. 
kilométerszelvényében található pihenőhely parkolójából eltu-
lajdonított egy gépjárművet. Hatóságunk a bejelentést követően 
haladéktalanul intézkedett a jármű körözésének elrendeléséről 
és a határátkelők értesítéséről. A bevezetett rendőri intézkedé-
seknek köszönhetően a körözött járművet és az elkövetőt 2022. 
március 12-én megtalálták. Az egyenruhások a 45 éves férfit 
elfogták, előállították és gyanúsítottként hallgatták ki,  majd 
bűnügyi őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának 
indítványozására, amelyet a bíróság elrendelt. 

Egy körömi lakos ellen rendeletünk el nyomozást lopás vétség 
elkövetése miatt. A gyanú szerint 2022. február 8-án 15 óra 30 
perc körül Polgár egyik bevásárló központjában ruhaneműket 
tulajdonított el a férfi. A bűncselekmény elkövetésével gyanúsít-
ható 25 éves körömi lakos kihallgatásán beismerő vallomást tett.

       
Monoki Viktor r. alezredes

         őrsparancsnok  



PolgárTárs 11. oldal

4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós 1. sz.
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e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu ; titkarsag@
hhgkft.hu; web:www.hhgkft.hu

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük Polgár Tisztelt lakosságát és a jogi 
személyeket, hogy

2022. április 18-án (hétfőn) a hulladékszállítás 
az ünnepre való tekintettel elmarad!

Helyette: 2022. április 16-án, szombaton törté-
nik a hulladékszállítás.

A megszokott helyen az elszállítani kívánt hulla-
dékot kérjük reggel 6 óráig helyezzék ki.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Fizetett hirdetés

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde
2022/2023-as nevelési évre vonatkozó 

óvodai – bölcsődei beíratásra/előjegyzésre 
az alábbi időpontban kerül sor

2022. április 26. – április 28-ig 
(keddtől-csütörtökig) 8.00 – 16.00 óráig.

Beíratás helye: Bessenyei úti székhelyóvoda
4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5.

A beíratáshoz szükséges okmányok:
Gyermek:  Anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája

Lakcímet igazoló kártyája
Szülő/gondviselő: Lakcímet igazoló kártyája

Bölcsődés gyermek szülője esetében 
mindkét szülő TAJ kártyája

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde
TÁJÉKOZTATÁS

a nyári takarítási szünet ütemezéséről
Tisztelt Szülők!

A 2021/22-es nevelési évben az alábbiak szerint alakul 
a nyári kötelező takarítási szünet:

Időszak Takarít Ügyeletet tart
2022. június 27-jú-

lius 22-ig
Bessenyei úti 

óvoda Móra úti óvoda

2022. július 2 
5-augusztus 19-ig Móra úti óvoda Bessenyei úti 

óvoda
2022. július 25-au-

gusztus 5-ig Bölcsőde -

Református ünnepi 
istentisztelet időpontjai

Virágvasárnapi ünnepi istentisztelet 10:00 órakor; 
Húsvét vasárnapi úrvacsorás istentisztelet 10:00 órakor
Továbbá minden héten vasárnap az istentiszteleti alkalom 10:00 
órakor kezdődik!
Alkalmainkra szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdek-
lődőt!

Katolikus Ünnepi 
szertartások rendje

Ápr. 10. Virágvasárnap     9.30 Barkaszentelés 
   és ünnepi szentmise
Ápr. 14. Nagycsütörtök     18.00 Szentmise 
   az utolsó vacsora emlékére
Ápr. 15. Nagypéntek         18.00 Urunk halálának emlékezete
Ápr. 16. Nagyszombat     19.00 Húsvéti vigília
Ápr. 17. és 18. Húsvétvasárnap és Húsvéthétfő    
   9.30 Ünnepi szentmise

Kovács Jánosné Siska Rozália 
1936-2022

Fészer Kert és Háztartási bolt
Polgár, Petőfi utca 1. (volt Zsuzsi abc helyén)
Buszmegállótól 200 méterre, Kálvária mellett.

 Nyitva tartás:
 Hétfő: 10:00-17:00, 

Kedd-Péntek: 8:00-17:00
Szombat: 8:00-13:00

*  *Vetőmagok   *Kézi szerszámok  
 * Irtószerek *Florimo virágföldek  

*Növényvédőszerek 
  *Cserepek, kaspók  

*Libero pelenkák
 

Várunk minden kedves Vásárlót!

Fizetett hirdetés

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk
hosszantartó betegeskedés után, életének 86 évében 
csendesen megpihent. 

A gyászoló család




