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Városházi Hírek
Bár a veszélyhelyzet még fennáll, de a korlátozó intézkedések kormányzat általi feloldása
folyamatos, így június 15-ével - nyolc hónap
után - újra ülésezhetett a képviselő-testület,
melyet hagyományosan, élő adásban követhettek az érdeklődő lakosok.
A polgármesteri jelentés keretében a polgármester tájékoztatást nyújtott az elmúlt hónapok fontosabb eseményeiről, döntéseiről
többek között a Polgári Strandfürdő üzemeltetéséről is. A fürdő bérbeadására vonatkozóan
két körben is kiírt pályázatra érvényes ajánlatot
nyújtott be a Béres-Aqua Kft. így az üzemeltetésre vonatkozó bérleti szerződés (10+5 év)
megkötésre került. Az ülésen jelen volt Béres
László a Kft. ügyvezetője, aki bővebb információt adott a Strandon folyó felújítási munkálatokról, a nyitás időpontjáról, a belépőjegyek
díjairól, valamint az üzemeltetéssel kapcsolatos
egyéb tervekről, elképzelésekről.
A meleg időjárás kedvez a szúnyogok fejlődésének, gyors elszaporodásának - melyet
sajnos megtapasztalhattunk - így június 16án légi szúnyoggyérítésre került sor, melynek
1.600.000 Ft-os költsége az önkormányzat költségvetését terhelte. Második körben a katasztrófavédelem finanszírozásában földi gyérítés
segít a vérszívók számának csökkentésében.
A napirendek sorában beszámolt elmúlt
évi tevékenységéről a Pétegisz Nonprofit Zrt,
amely tevékenységi körének három területe
van: járóbeteg szakellátás, otthoni szakápolás,
Egészségfejlesztési Iroda. Dr. Pásztor Ibolya vezérigazgató elmondta, hogy a 10 éve működő

egészségügyi intézmény 2020. évi működését
is felülírta a Covid járvány, mely alapvetően a
betegellátás beszűkülésével járt együtt. Számos
működési folyamatot újra kellett szabályozni,
megváltozott a finanszírozás rendszere is, a
különböző utasításoknak megfelelően kellett
a munkamódszereket átalakítani. Mindezek
ellenére gazdasági tekintetben – tulajdonosi hozzájárulás igénybevétele nélkül - pozitív
eredménnyel zárta az évet az intézmény.
A Napsugár Óvoda és Bölcsőde is elkészítette beszámolóját, valamint tájékoztatót nyújtott az elkövetkező nevelési év alakulásáról. A
2021/2022-es nevelési évben az óvodában maradó gyerekek száma 206 fő, újonnan bejövő
gyerek 77 fő, így a várható összlétszám az óvodában 283 főben realizálható. Az intézményben 11 óvodai csoport működik, melyben az
átlaglétszám 25-26 fő. A bölcsődei férőhelyfeltöltés is kedvezően alakul. A bölcsődéből óvodába történő év közbeni rugalmas átmenet biztosítja minden jelentkező számára az ellátást.
A képviselő-testület kinyilvánította azon
szándékát, hogy a Fejlett Stratégiai Tervezés
Nonprofit Kft. által üzemeltetett Ifjúsági Labor
(I-LAB) megvalósításában részt kíván venni.
Az I-LAB tudásközpont célja elsősorban a játékos, ugyanakkor gyakorlati elemekre épített,
a reális életbe felhasználható tudáselemek elsajátítását célzó, tehetségkutató, tehetséggondozó szabadidőközpont létrehozása. Ilyen tudásközpont már működik Balmazújvárosban,
az ott tett látogatás alapján került a javaslat a
képviselő-testület asztalára. A városban több

Új üzemeltetője van a
Polgári Strandfürdőnek
Polgár Város Önkormányzata 15 évre
kötött bérleti szerződést a Béres-Aqua Kft.
– vel, aki a pályázati feltételek teljesítésével
vállalta a Polgári Strandfürdő üzemeltetését. Béres László ügyvezető, a júniusban
megtartott képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak tárgyalása előtt bemutatkozott a testület tagjainak, és ismertette a
strand üzemeltetését érintő céljaikat, valamint a fejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseiket.
A működtetni kívánt szolgáltatásokat,
illetve azok bővítését nyolc pontban határozták meg. Első a fürdőszolgáltatás: egyelőre a meglévő medencék működtetése
az alapvetés, de szándékukban áll önkormányzati támogatással pályázati lehetőségeket kihasználva élményelemekkel bővíteni, továbbá fedett medencét létesíteni.
Második pontban a vendéglátás kérdését
rögzítették: a jelenlegi büfésor helyett, egy-

séges arculatot kívánnak megvalósítani. A
következő három pont magára a gyógyvízre irányul. A víz nagyszerű összetételét, és kedvező hatásait kihasználva fizioés fizikoterápiás kezelések - ezen belül
balneoterápia – bevezetését, és a gyógyvíz
palackozását tervezik. A szálláshelyek bővítését a hatodik pontban határozták meg,
ami a csónakázó tó melletti partmenti
faházak létesítésében fog realizálódni. Végül a hetedik és nyolcadik pont a sportolási és a szórakozási lehetőségek biztosítását részletezi: újra lehet majd csónakázni,
vízibiciklizni, és terveik között szerepel
zenés, kulturális rendezvények tartása is.
Természetesen a megemlített nyolc
ponton túl, minden eddigi szolgáltatás továbbra is elérhető lesz, amit 2021. július
1-jétől újra igénybe vehetnek a látogatók.
Ferenczné Fajta Mária

éve működő civil és sportszervezetek évente
egyedi kérelem alapján az önkormányzattól
támogatást igényelhetnek a működési, sportprogramjaik, rendezvényeik lebonyolításához
szükséges pénzügyi forrás kiegészítése céljából.
A támogatási keretösszeget az önkormányzat
költségvetése tartalmazza, amelyet a beérkezett
kérelmek alapján a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság osztott fel. Jelen döntés alapján
2 sportszervezet és 7 civil szervezet kapta meg
az első félévre vonatkozó támogatási összeget.

Változás az orvosi ügyeleti
ellátás rendszerében
A különböző híradásokból már hallhattunk
arról, hogy Hajdú-Bihar megyében indul az
egységes sürgősségi ügyeleti rendszer modellprogramja, melynek időtartama egy év. Július
elsejétől a sürgősségi ügyeletet az Országos
Mentőszolgálat látja el megyénkben – így településünkön is - modellprogramként. Az
erre vonatkozó együttműködési megállapodás
megkötéséről, valamint a feladat ellátásához
szükséges ingatlan, meglévő berendezések,
felszerelések, szakmai eszközök térítésmentes
átadásáról hozta meg döntését a képviselő-testület. A háziorvosi rendelési időn túl hívható
ügyeleti szám megtartása mellett 2021. július
1-jétől az orvosi ügyelet új központi telefonszáma az 52/506-303.
Molnár Jánosné

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
a 2021. június 16.-án történt légi –
kémiai szúnyogirtást Polgár Város
Önkormányzatának megrendelésére a Komplex Air Kft. (3980
Sátoraljaújhely, Cserjés sor1) végezte el bruttó 1.614.932.- Ft vállalási összegért. A szúnyogirtás
ULV technológiával, Deltasect 1,2
vegyszerrel történt.
2021. június 23-án központi
szúnyoggyérítési program keretében földi szúnyogírtás (ULV technológia, Deltasect 1,2 vegyszer)
történt.
Polgári Polgármesteri Hivatal
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Kultúrpercek
Évadnyitó kirándulás a Bükk
hegységben

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár természetjáró csoportja június 6-án végre pótolhatta a tavalyi évre tervezett, először az
időjárás, majd a vírushelyzet miatt elmaradt Felső-szoros, Bükkalja
túráját.
Június 6-án, vasárnap reggel 36 fős kis csoportunkkal buszra
szálltunk és elutaztunk Cserépváraljára. A csapatban 7-70 év között minden korosztály megtalálható volt. Cserépváraljáról indulva
felkaptattunk a Cserépvár romjaihoz, ahonnan 291 méter magasból
gyönyörködhettünk a kilátásban. Ezt követően a gabonavermeket
és a barlanglakásokat kerestük fel. Innen utunk a Mangó tető kaptárköveihez vitt, amit a vulkáni működés alakított ki, és a Bükkben
több helyen megtalálhatóak. A résztvevők fittségüknek és edzettségüknek megfelelően kiválaszthatták, hogy a hosszabb, de könnyebb
vagy a rövidebb, de meredekebb úton jussanak a tetőre. Felérve hihetetlen panoráma tárult elénk. Ezután megkezdtük túránkat a Kővölgybe, melynek része a Felső-szoros, ahol csodálatos látványban
volt részünk. Különleges érzés itt sétálni, hűvös és megkapó látvány
a különböző méretű és formájú köveivel. Mindenkinek ajánlom, ha
lehetősége van rá, keresse fel ezt a nem is olyan messzi helyet. A
fiatalok sziklát másztak és a geoládákat keresték, hogy plusz energiájukat levezessék, az idősebbek pedig nézelődtek. Utunkat a Dobiréten keresztül folytattuk tovább, és egy utolsó kaptató után megérkeztünk Kácsra. Itt megnéztünk a Tájházat és a Kanyar-csárdát,
majd felszálltunk buszunkra és hazafelé vettük az irányt. Útközben
megálltunk a Malomtanya Étteremnél, melynek kerthelységében
elköltöttük a megérdemelt ebédünket. Mindenki nagyon jól érezte
magát és kellemesen elfáradt. A visszaúton el is kezdtük a következő
kirándulás helyét és idejét tervezgetni. Bárki, aki szeretne csatlakozni programjainkhoz, túráinkhoz megteheti, szeretettel várjuk!
Fajta Csabáné Marika, túravezető

Vidám Színházi Esték
Nagy sikerű darabbal indította a nyarat az Ady Endre Művelődési
Központ és Könyvtár. Huszka Jenő népszerű Lili bárónő című nagyoperettjét június 11-én, pénteken este tekinthette meg a helyi közönség a Pesti Művész Színház előadásában.
A pandémia okozta bezártság után, a rendezvények és egyéb szórakozást, kikapcsolódást szolgáló események látogatásának korlátozott engedélyezésével az emberek egy része kicsit fellélegezhetett, és,
ha nem is tömeges részvétellel, de beindulhatott a kulturális élet. Az
évadnyitó színházi előadás alkalmával jól ismert slágerekkel fűszerezett, klasszikus nagyoperett élményt kaptak a jelenlévők. Huszka
Jenő zeneszerző műve hihetetlenül szép melódiákat tartalmaz, mint
a „Gyere, csókolj meg tubicám”, a „Tündérkirálynő, légy a párom” és
a „Szellők szárnyán”, amik az előadás alatt a közönség soraiból is kihangzottak. A nézőket teljesen magával ragadta a színészek játéka, a
primadonna csodálatos hangja, a bonviván sármos játéka, a humoros
és táncos jelenetek váltakozása. A sokak által már ismert történetben
az újgazdag, nemesi címét pénzért vásárló Malomszegi báró lánya,
Lili és az elszegényedett, eladósodott Illésházy László gróf szerelme
bontakozik ki félreértéseket szülő bonyodalmak és érdekütközések
közepette, ám végül mindenki megtalálja a párját és a boldogságát,
ahogyan az a nagy ”operett”könyvben meg van írva. Az előadás élőzenekari közreműködéssel valósult meg, így annak kiváló játékát is
közelről élvezhették az első sorokban helyet foglaló nézők. Az utolsó
felvonás végén a hálás közönség álló tapssal jutalmazta a művészek
színvonalas játékát.

Örömünkre szolgált, hogy a járványügyi korlátozások miatt igaz,
még nem telt házzal, de annál nagyobb sikerrel indult újra a színházi élet városunkban. Az előadást Polgár Város Önkormányzata az
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program finanszírozásának
köszönhetően a „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és
vonzáskörzetében” című pályázat támogatásával valósította meg.
Péterné Kiss Petronella

Polgár Város Önkormányzatának Lapja
Megjelenik havonta 3.100 pld-ban, minden hónap 10. napján.
Lapzárta: minden hónap 1-jén.
Felelős kiadó: Polgár Város Önkormányzata • Főszerkesztő: Bíró István • Szerkesztőség tagjai: Ferenczné Fajta Mária, Nagyné Erdei Judit, Péterné Kiss Petronella
• Hirdetés: 52/573-420 · polgartarshavilap@gmail.com • Grafika, tördelés, nyomda: GraFol Print Kft. · Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 5.
Terjesztés: Polgármesteri Hivatal, Polgár • ISSN: 1217 - 8799
Közzétéve: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár honlapján/mkkpolgar.hu/ és a Facebook oldalán.
Meg nem rendelt fotókat, kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! Az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Az újság fejléce,
grafikai megjelenése a szerkesztőség szellemi terméke, tulajdona, mindennemű felhasználása csak a szerkesztőség előzetes írásos hozzájárulása esetén lehetséges!
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Kultúrpercek
Nyári élmények
Nyári Romantikus Esték címmel rendezett programot 2021. június 19-én, szombaton az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár az épülete melletti parkoló udvarban.

védettségi igazolványhoz kapcsolódó megkötések és a vírustól való
félelem, elővigyázatosság miatt kisebb volt a rendezvény látogatottsága a megszokott, pandémia előttiekhez képest. Ennek ellenére,
a jelenlévők igazán élvezték az együttes szuper előadását, hiszen a
banda ezúttal is egy színvonalas buli-élményt nyújtott a rajongók és
a szórakozni vágyók számára.
A rendezvényt az intézmény közösségi oldalán megosztós játékkal is népszerűsítettük, melyben a résztvevők között egy ajándékcsomagot sorsoltunk ki.
A koncertet Polgár Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program finanszírozásának köszönhetően a
„Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében” című pályázat támogatásával valósította meg.
Péterné Kiss Petronella

Könnyűzenei koncertek Polgáron
Nagy izgalommal készültünk erre az alkalomra, hiszen ilyen
hosszú idő után öröm volt újra szabadtéri, közösségi eseményt
szervezni. Leginkább a családoknak szerettünk volna egy tartalmas,
kellemes kikapcsolódást ígérő programot nyújtani.
Az esemény a tervezett 18 óra helyett kisebb késéssel indult a hirtelen eleredő eső miatt, így Szinetár Dóra gyermekműsora bekényszerült a Művelődési Központ színháztermébe. A népszerű művésznő felhőtlenül vidám hangulatot teremtett interaktív előadásával,
kedves személyiségével a családias környezetben. Nemcsak a kicsik,
de szüleik, nagyszüleik is remekül érezték magukat. Az ezt követő Táncházban a fiatalok bepillantást nyerhettek a hagyományos
népi vigalmak hangulatába. A talpalávalót a Csűrdöngölő Zenekar
húzta, a táncokat Mészáros Anett és Varga József néptánc-oktatók
segítségével járták, akik ez alkalommal rábaközi polgári és moldvai táncokat tanítottak be. Az eső időközben elállt, de a tervezett
Szent-Iván éji körtánc és tűzugrás az időjárás bizonytalansága miatt
elmaradt. A nyárközépi tűzgyújtás a megtisztulást, az újjászületést
jelképezi. Ezt a hagyományt szerettük volna továbbadni mi is, hogy
a vállalkozó szellemű polgáriak segítségével, bőséget, szerelmet varázsoljunk közösségünk tagjainak.
A 21 órától kezdődő koncert beállási ideje alatt a várakozó közönség a büféknél frissülhetett. A Soulwave formációban egy olyan
népszerű zenekart köszönthettünk Polgáron, akit nagyon sok fiatal kedvel. Bár, népesebb közönségre számítottunk, valószínűleg a

Rendszeres élőzenei koncertprogram indult az Ady Endre
Művelődési Központ és Könyvtárban, az NKA Hangfoglaló
Könnyűzene Támogató Program jóvoltából.

A 2020-ban elnyert pályázat keretein belül 10 alkalommal,
havonta egyszer, az intézmény falain belül élőzenei koncerttel
várjuk Önöket. Első alkalommal a Siófoki Nosztalgia Együttessel találkozhattak vendégeink 2021. június 25-én, akik valódi retro hangulatot varázsoltak a színházterembe. Köszönjük
a közönség aktív, lelkes részvételét, igazán pezsgő hangulatú
táncos nyáreste volt. Legközelebb 2021. július 31-én 19.00 órától várjuk Önöket, amikor Torres Dani és barátai zenélnek. A
programokra belépőjegy egységesen minden alkalommal igen
kedvező áron, 300.-Ft-ért vásárolható.
Bacsa-Kiss Evelin Beatrix

Kedves Polgáriak, kedves Látogatóink!
Szeretettel várjuk Önöket családjukkal, barátaikkal az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár által a következő hetekben pályázati támogatással megvalósítandó programjainkra! Igyekszünk színes, érdeklődésre számot tartó programokat szervezni városunk
lakosságának, melyek megterhelő anyagi ráfordítás nélkül is helyben biztosítják az itt élők kulturálódási, szórakozási lehetőségét. Számítva a pandémia okozta járványügyi szabályozások mielőbbi enyhítésére, nagyon várjuk, hogy újra itt köszönthessük minden kedves
látogatónkat!
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Minden nap gyereknap!
Minden nap gyereknap a Napsugár Óvoda és Bölcsődében, de minden
évben van egy, amikor kifejezetten csak Őket ünnepeljük. Idén sem volt
ez másképp, azonban hagyományainkhoz híven, óvodánk dolgozói egy
teljes héten keresztül színes programokkal kedveskedtek az intézménybe
járó gyerekeknek. A hét minden napjára új kihívással készültek óvodapedagógusaink, olyan érdekes próbatételekben vehettek részt az apróságok,
melyekhez kellett ügyesség, kitartás, kreativitás, gyorsaság, leleményesség.
Mindezen tulajdonságaikat kalandos kincskeresés, vidám zumba, autóverseny, izgalmas drámajátékok és különböző ügyességi játékok - mint például horgászos játék -, Angry birds dobáló, célba hajító és gurító, maci etető
verseny- során tehették próbára óvodásaink. Arcfestés után szuperhősök,
unikornisok, kutyák, macskák, pillangók és katicák lepték el az óvoda udvarát. A hét megkoronázásaként a Városgondnokság jóvoltából vendégek
lehettünk egy- egy fagyira a Magyaros Ízvilág és Kifőzde fagyizójában.
Ezúton is köszönjük a lehetőséget, a kedves kiszolgálást, illetve a finom és
különleges ízű fagylaltokat. Tartalmas, vidám programokkal tűzdelt hetet
zártunk a Gyerekek hetén, de ahogyan e sorok megkezdésekor említettem,
ez a remek hét folytatódik tovább az év minden napján!
Őzse Anita óvodapedagógus

Suli hírek
Az online oktatást követően alsósaink már április végén, a felsősök pedig
május elején töltötték meg újra élettel az iskola épületét.
A Matematikai Tehetségekért Alapítvány szervezésében 2021. május
20-án került sor iskolánkban a Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny
megrendezésére.
Intézményünk 3-4. osztályos tanulói 24 logikai feladatból álló feladatsort
oldottak meg és a verseny során megmutathatták felkészültségüket.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a felkészítők munkáját.
3. évfolyam – 12 tanuló • Boros Sanel 3. a • Polonkai Marcell 3. a
Felkészítőjük: Vitányiné Struba Rita
• Czinglér Kristóf 3. b • Lukács Levente 3. b • Makula Mercédesz 3. b
• Rémiás Ákos 3. b Felkészítőjük: Birizdó Sándorné
• Bacsa Attila 3. c • Bacsa János 3. c • Kovács Réka Panna 3. c
• Rézműves Noémi 3. c • Skabla Ákos 3. c • Tunner Attila 3. c
Felkészítőjük: Zsipi Gyuláné
4. évfolyam – 2 tanuló
• Héjjas Tünde Rebeka 4. a
Felkészítője: Polonkainé Szabó Marianna
• Vadász László 4. c
Felkészítője: Kun Tibor

Június 11-én a kikapcsolódásé, a játéké volt a főszerep iskolánkban: a
diákönkormányzati napon alsós diákjaink a műfüves pálya nyújtotta lehetőségnek örülve sorversenyeket rendeztek, együtt mozogtak vagy társasoztak a tantermekben. A felsősöknél nagyobb szerepet kapott a digitális kul-

túra: interaktív játékokkal, de helyet kapott a kézművesség és a töretlenül
népszerű foci.
Ezen a napon ötödik és hatodik évfolyamos tanulóink egy része jutalom
kiránduláson vehetett részt a tankerület jóvoltából. Budapesten jártunk a
Csodák Palotájában, ahol mindenki megtapasztalhatja a különböző tudományágak csodáját, játszva tanulhat. Látványos előadáson vettünk részt az
Öveges teremben, s kipróbálhattunk fizikai jelenségeket bemutató játékokat, eszközöket.
Június 12-én - köszönhetően a jó időnek
is – hagyományos formában rendezhettük
meg végzős diákjaink
számára a ballagási ünnepséget. Két osztály
búcsúzott: a 8.a osztály
18 tanulóval, osztályfőnökük: Dr. Perneczky
Tamás Györgyné, a 8. b
osztály pedig 23 fővel,
osztályfőnökük: Pető
Erika tanárnő volt.
A ballagók közül többen is vehettek át elismerést:
- Példamutató magatartásáért és jó tanulmányi eredményéért kapott
nevelőtestületi dicséretet: Balogh Krisztián, Bicskó Sára Eszter. Papp
Bettina, Teslér Emőke, Veszprémi Bence Zoltán 8. b osztályos diákok
- Példamutató magatartásáért részesült nevelőtestületi dicséretben: Balogh Jázmin Katalin és Böde Balázs András 8. b osztályos tanuló
- Kulturális és közösségi munkájáért kapott nevelőtestületi dicséretet:
Labancz Melinda és Tóth Róbert 8. a , valamint Galuska Fruzsina, Hornyák László Márk, Papp Bettina 8. b osztályos tanulók
- Közösségi munkáért nevelőtestületi dicséretben részesült: Dani Jázmin
Gizella, Tóth Napsugár Pálma, Tóth Petronella Kinga 8. b osztályos diákok
- A női futballban nyújtott sporttevékenységéért kapott nevelőtesti dicséretet Ferencz Petra 8.b osztályos tanuló
Petrikné Sereg Ildikó
pedagógus
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Vizsgák a JAGSZI-ban
A járványügyi helyzet több szempontból is megváltoztatta életünket. A felnőttek jobban el tudták fogadni új helyzetüket, de a gyerekeknek nagy kihívást
jelentett a megszokottól eltérő helyzet. A jelenléti oktatás helyett online kellett
elsajátítani a tananyagot, felkészülni a vizsgákra.
Valljuk be őszintén sok esetben tanári magyarázattal, sok-sok noszogtatással
is elég nehezen tudjuk rábírni a kamaszt, hogy napról-napra, egyenletesen tanuljon. Ez életkori sajátosságuk, kell számukra a megerősítés, a visszajelzés, az
ösztönzés. Végzős tanulóink a tavalyi és az idei tanévben is több hónapra kényszerültek az online oktatásba. A nappali tagozatos diákok a tavaszi vizsgaidőszakban eladó, pincér, szakács szakképesítést szereztek. Az érettségizők pedig az
érettségi bizonyítvány mellé eladó és pályázati- támogatási asszisztens bizonyítványukat is megkapták. Az OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkező esti tagozatos diákjaink is sikeresen vették az akadályokat, így méltón érdemelték ki az érettségi
bizonyítványukat. Intézményünk több éve hirdeti, hogy ingyen lehet szakképesítést, szakmát szerezni, az idén végzettek logisztikai és szállítmányozási ügyin-

téző és pedagógiai és családsegítő munkatárs bizonyítványukkal nagyobb esélyt
kaptak a munkaerőpiacon vagy fizetésükben látszik a magasabb vagy szakirányú végzettség. Azokat a tanulókat is dicséret illeti - ugyan ők a kanyargósabb
utat választották -, akik a szakképzési Hídprogram elvégzése után alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány mellé élelmiszer-és vegyi áru eladó szakképesítést szereztek. A piacgazdaság folyamatos fejlődésének köszönhetően a
munkavállalók korszerű szakképzettsége, illetve a munkaerő-piaci igényeknek
megfelelő szakmai felkészültsége napjainkra elengedhetetlenné vált. A versenyképesség alapfeltétele lett a folyamatos fejlődés, haladás, innováció. Kevésnek
bizonyul az egyszer már megszerzett tudás, ismeret, elkerülhetetlenné válik az
állandó, egész életen át tartó tanulás. A BSZC József Attila Szakképző Iskola ez
évben is hirdeti képzéseit a tanulni vágyóknak.
Strubáné Fenyves Anita
igazgató

Cipők a Duna-parton
A 30 éves Rákóczi Szövetség a Kárpát-medencei
és a világ magyarságának szolgálatában igyekszik
lehetőségeit felhasználva segíteni a magyar kultúra,
a magyar nyelv és a magyar közösségek ügyét.
A Szövetség tevékenysége kiemelten a magyar
fiatalokra irányul. A szervezet több mint 28 ezer
taggal és 500-nál is több helyi szervezettel rendelkezik Kárpát-medence-szerte, ezek közül 300 középiskolákban működő ifjúsági szervezet. A BSZC
József Attila Szakképző Iskola több, mint 7 éve
csatlakozott a Rákóczi Szövetséghez, először, mint
ifjúsági szervezet, majd 4 éve megalakítottuk a Rákóczi Szövetség Polgári Helyi szervezetét is.
A Rákóczi Szövetség tevékenységének középpontjában a külhoni magyar családok magyar
nyelvű iskolaválasztása áll, hiszen akit nem íratnak
szülei magyar oktatási intézménybe, az jóeséllyel
elveszik a magyar közösség számára.

túli magyar iskolák diákjaival közösen. Volt úgy,
hogy mi utaztunk (Felvidékre, Partiumba, Kárpátaljára, Délvidékre), de több esetben előfordult az is,
hogy fogadtuk a határon túl élő magyar diákokat
iskolánkban.
A kialakult pandémiahelyzet miatt az idén Június 4-ét, a Nemzeti Összetartozás Napját nem egy
határon túli magyar iskolával közösen ünnepeltük
meg, hanem a pályázati kiírásnak megfelelően egy
XX. századi történelmi emlékhelyet kerestünk fel.
Így esett a választásunk a Cipők a Duna-parton budapesti holokauszt-emlékműre.
2021. június 7-én izgatottan indultunk el 40 diákkal gyönyörű fővárosunk felé. Többen még soha
nem voltak Budapesten, tele voltak várakozással,
vajon a saját szemükkel látva is ugyanazt az élményt nyújtja majd nekik, mint amit kísérőik meséltek erről a fantasztikus szépségű világvárosról?

Tevékenységének másik fókuszában a középiskolás ifjúság áll. Meggyőződésünk, hogy a 14 és
18 év közötti korban alakul ki az identitásnak és a
kapcsolatrendszernek egy jelentős része. A Rákóczi
Szövetség arra törekszik, hogy ebben az időszakban minél több olyan impulzus érje a fiatalokat,
ami abban segíti őket, hogy a magyarságukra értékként tekintsenek, és minél több magyar-magyar
kapcsolat alakuljon köztük.
Évek óta sikerrel pályáztunk a Nemzeti ünnepekhez és emléknapokhoz kapcsolódó Diákutaztatási Programokra. Többször ünnepeltük meg
Március 15-ét, Június 4-ét, Október 23-át határon

Sok-sok információt adtunk számunkra a 3 órás
utazás során. Észre sem vették, hogy földrajzból,
történelemből, társadalomismeretből is akaratlanul magukba szívták a tudást.
Első úticélunk a Gellért-hegy volt. Sajnos a Citadellára átépítés miatt nem tudtunk felmenni, de
így is kellemes sétát tettünk a hegyen. Kattogtak
a fényképezőgépek, a telefonok: rengeteg szelfi és
fotó készült, hiszen a panoráma szemet gyönyörködtető. A sétát nem hagytuk abba, hiszen gyalog
végigmentünk az Erzsébet hídon és közben az
onnan belátható, Budát és Pestet összekötő közúti Duna hidakról adtunk tájékoztatást a tanu-

lóinknak. Végigmentünk Budapest leghíresebb
sétálóutcáján, a Váci utcán, és gyönyörködtünk az
előkelő üzletek kirakatában – és természetesen a
meghökkentő árak sem maradtak szó nélkül. Egy
kis frissítőre megálltunk a Vörösmarty téren majd
továbbfolytattuk utunkat József Attila szobrához
és a „Cipőkhöz”. Bár már előzetesen beszéltünk a
tanulóknak az emlékműről, a borzalmas történelmi eseményekről, de ott a helyszínen teljesen más
hatást váltott ki a tanulókból. Döbbenten álltak a
szoboregyüttes előtt. Újból és újból mesélnünk
kellett nekik a régmúlt történéseiről, érdeklődőek voltak, kérdéseket tettek fel. Volt olyan is, aki
meghatódott. Ez a nap a séta napja volt, hiszen a
Duna-part után a Kossuth-teret barangoltuk be.
Felkerestük az Összetartozás Emlékhelyet, melyet
a Trianoni békediktátum 100. évfordulójára készítettek el. Bejárták a tanulók a 100 méter hosszú és
négy méter széles sétányt, amelynek két oldalfalára
a történelmi Magyar Királyság 1913. évi összeírás
szerinti 12.485 településnevét vésték. Hamar felfedezték, hogy Polgár, a mi városunk nevét is felvésték erre az emlékhelyre. A hosszú nap után utolsó
állomáshelyünk egy bevásárlóközpont volt, ahol a
tanulók kedvükre elkölthették zsebpénzüket.
A hazafelé úton játékkal múlattuk az időt. Kérdéseket tettünk fel tanulóinknak a hallottakból,
látottakból. Igazán büszkék voltunk rájuk, hisz sok
mindenre visszaemlékeztek és a magatartásuk is
középiskoláshoz méltó volt.
Ez a kirándulás kiváló alkalom volt arra, hogy a
gyerekek összekovácsolódjanak, hiszen több hónapon keresztül nem találkoztak. Közösségépítő ereje
a társas kapcsolatok kialakításában számottevő,
hiszen elmaradtak az idén a jelenléti rendezvények
(farsang, karácsonyi készülődés, kirándulások stb.).
Köszönjük a Rákóczi Szövetségnek, és az iskola
Por Lingvo Alapítványának, hogy támogatta kirándulásunkat, hiszen tanulóink többsége hátrányos
helyzetű és a családok anyagi helyzete nem tette
volna lehetővé egy ilyen kirándulás megszervezését.
Agócs Zsoltné
a kirándulás egyik szervezője
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C. Tóth János:
DR. BENCSIK JÁNOS EMLÉKÉRE

Megrendüléssel értesültem arról, hogy
2021. június 25-én dr. Bencsik János néprajzkutató, muzeológus, nyugalmazott múzeumigazgató átadta lelkét az örökkévalóságnak.
Még kisiskolás koromban ismertem meg, s
az 1970-es évektől élvezhettem megtisztelő
barátságát.
Tiszacsegén született 1933. március 21én, s ott járt elemi iskolába. A 6. osztály
befejezése után a falusi tehetségmentő akció keretében ösztöndíjasként a Debreceni
Kegyestanítórendi Főgimnázium, majd 1950től a hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium tanulója lett. Az iskolai törzslapján a
következő bejegyzés szerepel: 1953-ban sikeres érettségi vizsgát tett. A követelményeknek
kitűnően megfelelt. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen folytatta tanulmányait, s 1957-ben magyar-történelem szakos
középiskolai tanári diplomát szerzett. Később
a néprajz szakot is elvégezte, s 1968-ban doktorált. Szülőhelyén, Egyeken és Újtikoson
kezdett tanítani. 1960-ban a Polgári Járási
Tanács népművelési felügyelőjévé nevezték
ki. Hivatali munkája mellett az általános iskolában régész szakkört szervezett, amelynek
magam is tagja lehettem. Ma is emlékszem
a Csőszhalmán tett kirándulásunkra, amint
lelkesen magyarázta a szántásból előbukkanó
cserépdarabok, edénytöredékek jellegzetességeit, fontosságát. Már akkor szenvedélyes kutatója volt a város és a környék múltjának. Bár
néhány év múlva hivatása elszólította, s 19641976 között a hajdúböszörményi Hajdúsági
Múzeum igazgatója volt, a kapcsolata nem
szakad meg Polgárral. Az 1970-es évek elején
vállalkozott arra, hogy szerzőtársaival (Balogh István, Bacskai István, Kozma Bertalan,
Mesterházy Károly, Módy György, M. Nepper
Ibolya, Nyakas Miklós) összeállítja a Polgár

múltját bemutató monográfiát, amely Polgár
története címmel, 1974-ben került az olvasók
kezébe. 1976-ban még messzebbre került, s
1984-ig a gyulai Erkel Ferenc Múzeum igazgatója volt. Akkor is folyamatos kapcsolatot
tartott Polgárral. A Tisza-mellék múltjának
kutatása és feltárása továbbra is élénken foglalkoztatta. Számos tanulmányt, cikket publikált ebben a témában. 1977-ben, Polgár újratelepítésének 250. évfordulója alkalmából,
a Hajdúsági Múzeumtól és a balassagyarmati
Palóc Múzeumtól kölcsönzött múzeumi tárgyakból és dokumentumokból az egykori
hajdúváros történetét, s a betelepülők palóc
néprajzi múltját bemutató reprezentatív kiállítást rendezett a művelődési házban. 1982ben, a gyermekkönyvtár helyiségeiben egy
helytörténeti gyűjtemény alapjainak is beillő
kiállítás összeállításában és megrendezésében
vállalt meghatározó szerepet. Sajnálatos, hogy
ezt a kiállítást csak néhány hónapig láthatta
a közönség. Az égből letekintve bizonyára
örömmel venné, ha az egykori kiállítás anyaga, más tárgyakkal kiegészítve, egy állandó
helytörténeti gyűjteményben végleges helyére
kerülhetne.
1984-ben Tokajba költözött, s nyugdíjazásáig a Tokaj Múzeum igazgatója volt. Munkája mellett különböző köztisztségeket vállalt.
1985-től a Városvédő és Városszépítő Egyesület titkára, a Kazinczy Ferenc Társaság alelnöke volt, s 1990-ben a városi képviselőtestület
tagjává választották. Szervezője és irányítója
volt a Tokaj-hegyaljai tudományos konferenciáknak. Számos helytörténeti, néprajzi,
művelődéstörténeti cikke, tanulmánya újságokban, folyóiratokban, évkönyvekben látott
napvilágot. Távozása nagy veszteség mindannyiunk számára.
Az elmúlt évtizedekben többször volt szerencsém találkozni dr. Bencsik Jánossal, s
nem csak Polgáron. Felkerestem Gyulán a 80as, Tokajban a 90-es években. Mindig megtaláltuk a közös hangot, s volt mit mondanunk
egymásnak. Észrevételei, javaslatai hasznosak, megszívlelendők voltak számomra, s
egyik tanítómesteremként tartom számon. A
járvány elmúltával terveztem, hogy újra felkeresem, mert lett volna miről elbeszélgetnünk.
Erre a való világban sajnos már nem kerülhet
sor. Elment ugyan, de szelleme itt maradt közöttünk. Hátrahagyott munkái, amelyek nélkül nem ismernénk múltunkat, nem értenénk
jelenünket, s nem tudnánk megítélni jövőnket, nevét és emlékét megőrzik örök időkre.
Nyugodjon békében!
Források: Tokaj – Várostörténeti
tanulmányok II. 222. oldal.
Facebook: Bocskais öregdiákok.
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Anyakönyvi Hírek
Akiket újszülöttként
köszöntünk:
Berki Áron Bence
Bódi István
Galovics Lilla
Jónás János
Rácz Bianka
Veress Márton Gergő

Akinek házasság
kötésükhöz gratulálunk:
Kiss Alexandra – Krajczár Gergő
Rontó Zsuzsanna Tina – Torjai Béla
Kindrat Zorjana Ivanyivna – Biczó Zsolt
Tuza Nikoletta – Tyukodi Ernő
Tóth Enikő – Tóth Kristóf

Akiktől fájó szívvel
búcsúzunk:
• Vámosi Dezső élt: 95 évet
• Vámosi László élt: 84 évet
• Bodnár Mihályné
szül. Polonkai Bernadett élt: 90 évet
• Nagy Józsefné
szül. Kovács Ilona élt: 82 évet
• Vámosi Albert élt: 85 évet
• Tállai Ferenc élt: 92 évet

Visszaemlékezés és
búcsúzás

Csuhai Bertalan és Csuhai Bertalanné szül.: Belányi Margit 1960.
augusztus 13-án kötöttek házasságot
Polgáron. Boldog házasságban éltek 60
és fél évet. 2021. február 15-én Csuhai
Bertalanné örökre elment. Kórházban
hunyt el 78 évesen.
Közös fotóval emlékezik és búcsúzik
férje, 3 gyermeke, 6 unokája, 5 dédunokája és családjaik.
Hála és köszönet mindazoknak, akik
a temetésen fájdalmunkban osztoztak.
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Sport hírek

Amikor egy álom valóra válik

Minden élsportoló vágya - legyen szó bármilyen sportágról -,
hogy országát olimpián képviselhesse. Kemény, kitartó munkával
és elszántsággal haladni, egy pillanatra sem szem elől téveszteni a
kitűzött célt. Ez az olimpikonok ismérve.
Városunk első olimpikonja Béke Kornél, a KSI (Központi
Sportiskola) kajakosa! A kemény, kitartó munka eredményeként,
klubtársával Varga Ádámmal K2 1000 méteren indulhat a tokiói
olimpián.
Kornél tehetségét korán felismerte első edzője Sóvágó Mihály
- akinél 2010-2012 között elsajátította az alapokat, a polgári Vízi
Sport Egyesületben –, így Ő is arra ösztönözte, hogy intenzívebben foglalkozzon a sportággal, és vegyen részt több megmérettetésben. Így került a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu Sárkányhajó
Egyesület csapatába, ahol Betlenfalvi István napi két edzéssel profi
versenyzőt nevelt belőle. Legnagyobb erőssége a klasszikus ezer
méteres táv lett, amelyben 2013-ban – K1 1000 méteren megnyerte a Magyar Bajnokságot, ezzel megszerezve a válogatottságot is.
Innentől kezdve sorra nyerte a korosztályos versenyeket. Kornél
sportpályafutását – az addigi dobogós helyezéseit is elismeréssel
nyugtázva -, az ifjúsági világbajnoki cím megszerzése óta követjük
nyomon igazán, amikor első éves ifjúságiként, 2015-ben, Portugáliában K2 1000 méteren, világbajnokok lettek a győri Mayer Keannal. Ez alkalomból Tóth József polgármester méltatva Kornél érdemeit, Polgár Város Önkormányzata nevében a Hajdúkerületek
Címeres Emlékkönyvével ajándékozta meg.

Véget ért a labdarúgó megyei II. osztály
2020/2021-es bajnoki szezonja.
Polgár csapata a rájátszásban játszott 18 mérkőzéséből, 7 győzelemmel 1döntetlennel és 10 vereséggel 22 pontot szerezve a tabella 7. helyén
végzett. A csapat házi gólkirálya 21 szerzett góllal Dobó Viktor lett, akinek ezúton is gratulálunk! A csapat jövőre is a megyei II. osztályban
folytatja szereplését! Felhívom minden olyan 2003.január.1 és 2006.
december.31 között született fiatal figyelmét, aki érez magában affinitást
arra, hogy csatlakozzon a Polgár Városi Sportegyesület U-19-es korosztályához, és szeretné megmutatni futball tudását, az nyugodtan keresse
fel a csapat edzőjét, (Varga Gábor) vagy az egyesület szakosztály vezetőjét! A bajnoki szezon zárásaként, ezúton szeretném megköszönni az
edzőknek a szezonban végzett munkát. Köszönjük a támogatóink és segítőink közreműködését különösen Polgár Város Önkormányzatának,
valamint a csapatot támogató Kongó Cafe & Pub-Rendezvényteremnek!
A következő szezon várhatóan augusztusban kezdődik! Hajrá PIAC!
Tóth Máté
Szakosztályvezető Polgár VSE

A sajtó- és a média hírein túl, a közösségi portálokon keresztül,
azóta is naprakészen értesülünk Kornél aktuális versenyeiről és helyezéseiről. Osztozunk sikereiben, büszkék vagyunk rá, bíztatjuk,
támogatjuk. Aki nem sportember, az nem tudja pontosan, hogy
melyik verseny milyen jelentőséggel bír, azonban ettől függetlenül
örültünk minden egyes éremnek. Nem kevés alkalommal gratulálhattunk. Hazai és nemzetközi eredményeit tekintve is hosszú a
lista. A teljesség igénye nélkül: 15x magyar bajnok utánpótlás korosztályokban; 4x 1. hely az Olimpiai Reménységek Versenyén; Ifjúsági Európa-bajnok K2 500m (2015); Egyetemi világbajnok K2
1000m (2018); U23 Európa-bajnoki 3. hely K1 1000m (2019); U23
világbajnoki 3. hely K4 500m (2019); Felnőtt Világkupa 3. hely K1
5000m (2020); Európai Olimpiai kvótaszerző verseny 1. hely K2
1000m (2021); Felnőtt Európa-bajnokság 5. hely K2 1000m (2021);
Olimpiai kvalifikávió K2 1000m (2021). Szorgalmának, teljesítményének, sikereinek köszönhetően 2015-ben elnyerte a B-A-Z megye legjobb és legnépszerűbb utánpótláskorú férfi sportolója címet,
majd 2016-ban a Héraklész nagydíjat, 2018-ban pedig az év egyetemi sportolójának választották.
A polgári vízi sport történetét bemutató kiadványban Kornél
is visszaemlékezett hogyan kezdődött a sportág szeretete, miként
alakult addigi pályafutása. Talán még Ő sem gondolta, hogy memoárjának utolsó mondata: „Talán én lehetek példa arra, hogy ebben a kis egyesületben kezdő versenyzők számára is valóra válhat
akár az Olimpiai részvétel is!” - ennyire korán teljesül.
Gratulálunk, sok sikert kívánunk az olimpiára!
Ferenczné Fajta Mária
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Civil élet
Újra indult az élet a Lokálpatriótáknál

Régen várt eseményre szólt a meghívó 2021.június 5.- én a Polgári
Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület tagjai számára.
A Strandfürdő kempingben beszámoló közgyűlésre gyűltünk öszsze a járványügyi korlátozások feloldása után először. Ezt a rendezvényt eredetileg, március 7- ére terveztük. Már folytak az előkészületek és bizakodóak voltunk, a találkozó megtartását illetően, hiszen
az év elején, óriásplakátokon, öles betűkkel hirdette a kormány: „ÚJRAINDÍTJUK AZ ORSZÁGOT!”
De ez a fránya vírus nem töltötte ki a „Nemzeti Konzultációt az
újra indításról”, sőt újabb változatokkal szedte áldozatait országszerte. Így a vezetőség igazodva az előírásokhoz, lemondta a tervezett
rendezvényt.
Ilyen előzmények után rendkívüli élmény volt a viszontlátás.
Nehezen megélt napok vannak mögöttünk. A tervezett közösségi
programjaink a járványügyi korlátozások miatt elmaradtak. Szinte

csak a közösségi felületeken tudtuk tartani a kapcsolatot egymással. Próbáltuk ebből kihozni a lehető legjobbat, de az egyesületünk
ereje, kovásza az együtt megélt élmények és találkozások, és a közös
munka. Ezektől fosztott meg minket a világjárvány. Jó volt újra látni
az is merős arcokat, kezet rázni barátainkkal. A népes hallgatóság
előtt értékeltem az egyesületünk elmúlt időszakát, és felvázoltam a
terveinket az elkövetkezendő időszakra.
Ezután Tóth József, Polgár város polgármestere tartott izgalmas
közéleti helyzetértékelést. A délután közös étkezéssel folytatódott.
Úgy tapasztaltam, jó választás volt a malacpörkölt, uborkasalátával.
Ezúton is szeretném megköszönni azt a sok finom süteményt, amit
hölgytagjaink hoztak. A nap hátralévő részét jóízű beszélgetéssel
töltöttük. A nap végén egy kis útravaló figyelmességgel, egy-egy doboz földieperrel kedveskedtünk a résztvevőknek.
Hálásan köszönöm a szervező és lebonyolító lelkes kiscsapat
munkáját.
Végre újra indult az élet a Lokálpatriótáknál!
Mecsei Dezső
Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület elnöke

A Köztisztviselők és Közalkalmazottak Nyugdíjas Klubja,
Új életet kezdett!

Ahhoz, hogy ez bekövetkezhessen a másfél éves teljes, majd részleges korlátozás után, az oltások maximalizálásának kellett megtörténnie.
Bár vannak fenntartásaink az egész helyzettel kapcsolatban, nincs
más dolgunk, mint elfogadni a tényeket, igazodni és amint lehet,
lehetett, tiszta lapot nyitni!
Ezt tettük mi, miután a korlátozások feloldása után, újraéledtünk! Azért nevezem új életnek, mert szinte mindent újra kellett
kezdenünk! Elsőként egy nagyon szuper találkozásunk volt a helyi
kemping területén, ahol a nagyszerű szakácsunk Bán János, kellő
segédlettel, megfőzte az idei első bográcsgulyást! Ami ugyan nem
bográcsban főtt, hanem üstben, hisz olyan sokan voltunk, hogy

növelni kellett a mennyiséget. Őszinte, elmélyült beszélgetéseket
folytattunk, kivel mi történt az elmúlt hónapokban, és beszéltünk
a további közös életünk folytatásáról! Megerősítettük a vezetőséget
új tagokkal, hiszen két nagyon karakteres klubtársunkat veszítettük
el, akik meghatározó tagjai voltak a közösségi klubnak ! Kitűztük
a következő találkozás időpontját,2021.június 16-ra egy közös névnapozásra! Közben a klubtagjaink közül többen részt vettek a Lili
bárónő előadásán, melyhez a Művelődési Központ ingyen jegyeket
biztosított! A közös névnapozás szintén nagyon jó hangulatban telt!
A Valentin cukrászda kiváló szakácsa, töltött káposztát főzött a kedvünkért, ami nagyon ízletes volt! A kései ebéd után, finom fagyival
és sütivel kényeztettük magunkat, kinek mi volt a kívánsága!
Eldöntöttük, hogy két hét múlva találkozunk és akkor kidolgozzuk egy rendezvény programját, és pontosítjuk a kirándulás helyszínét, melyet szeptember 2-ra terveztünk be! Szóval ilyen nálunk egy
újrakezdés, ennyi idősen ennyi telik tőlünk! Élvezzük, hogy együtt
tölthetünk tartalmas időt, hogy törődünk egymással és igyekszünk
empátiával fordulni társaink felé !
Kedves friss (és kevésbé friss) nyugdíjas köztisztviselők (és nem
köztisztviselők, ha szimpatikusak vagyunk nektek, gyertek közénk!
A mottónk, vagy megszoksz és maradni akarsz, vagy megszöksz! A
tréfát félretéve, szívesen látjuk az érdeklődőket!
Ekéné Tusi Gizella
Köztisztviselők, Közalkalmazottak
Közösségi Klub vezetője
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HITÉLET
Boldogok, akiket meghív menyegzői
lakomájára Jézus
– Gondolatok elsőáldozás után
Idén Június 6-a kettős ünnep volt számunkra, a világegyházzal
együtt megtartottuk Úrnapját, Krisztus szent testének és vérének
diadalünnepét, ugyanekkor egyházközségünkben hét gyermek elsőáldozására került sor. A lányok kis menyasszonyi ruhát, a fiúk
ünnepi öltözetet vettek föl, mely jelezte, hogy megtisztult szívükbe
fogadják a szeretet szentségét, lelkünk Jegyesét, Jézust. Miért oly
bensőséges nap az elsőáldozás? Nemcsak azért, mert a tiszta szívű,
ragyogó szemű gyermekek, az ünneplő családok látványa megérint
lelkünket, hanem elsősorban azért, mert egy csodának lehetünk részesei, bensőnkbe fogadhatjuk Jézust! Úrnapja eredete a 13. századra nyúlik vissza, egy Julianna nevű apáca látomásához, aki imádsága közben a teliholdat látta, amelyen egy makula volt.
A magyarázat szerint e folt jelezte, hogy hiányzik még az egyházi
évből egy nap, az Oltáriszentség örömünnepe. Néhány évtizeddel
később Úrnapja ünnepe kialakult, a jeles ünnep már nem hiányzik
az egyházi kalendáriumból, de örömteli volna, ha nekünk hiányozna az Oltáriszentség és a vasárnapi szentmise, ha szívünk meghallanánk szívünkben a hívást: Boldogok, akiket meghív lakomájára
Jézus, az Isten Báránya… és igent mondanánk a mennyei Vőlegény
hívására, aki a szeretet szentségében nekünk ajándékozza Önmagát,
hogy egyek legyünk Vele, szívünkbe fogadva Őt!
László atya

Református Örömmondó
„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a
megjobbításra, az igazságban való nevelésre” 2Tim 3,16
A XXI. századi felvilágosult ember számára is jó lenne, ha a Biblia,
Isten igaz Igéje zsinórmérték lenne, melyet élete minden területén
fontosnak érez. Mert ismét eljutott az emberiség arra a szintre, hogy
már semmi sem szent, és senkit sem tisztel. Isten és ember, ember és
ember között világméretű szakadék tátong, a legkülönbfélébb indokok miatt. Kifogyóban van az emberség ebben a világban. Az emberség, melynek értékét és méltóságát az Isten adja, aki teremtette az
embert a saját képmására. A Bibliában vannak azok az örök és egyértelmű tanítások az ember életére nézve, melyek világos útmutatást
adnak, és az Igaz Úton vezetnek. Azonban Isten azt is megmutatja, és
ha kell, megfeddi az embert, ha letér erről az Útról. Mert Isten az embert szereti, de a bűn minden fajtáját gyűlöli. De ebben a helyzetben is
megláthatjuk az Ő szeretetét, hiszen Jézus Krisztus azért jött el erre a
világra, hogy bűneinkből megtérést, bűnbocsánatot és megváltást adjon. Isten az, aki megmutatta ezen a világon a legnagyobb elfogadást
és szeretetet a bűnös ember felé, amikor az Ő Egyszülött Fiában megadja életünk megjobbítására a lehetőséget, hogy helyreálljon a rend
Isten-ember és ember-ember között. Jézus erre tanít és nevel bennünket: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből,
teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat.” Lk
10,27 Forduljunk Isten felé teljes szívbéli bizalommal, hogy a valódi
Igazság a mi életünknek is meghatározója legyen. Ámen
Kovács Imre
ref.lelkész

„Elment az ország legidősebb aktív asztalosmestere.”

Búcsúzunk Megyesi Lászlótól (1924-2021),

LÉTRAY GÉZÁNÉ PÖTYI NÉNI,
június 9-én családja körében ünnepelte

95. születésnapját,
ez alkalomból köszöntötte őt
Polgár Város nevében
Tóth József polgármester.

a Polgár Város Lokálpatrióta Díjával kitüntetett
Megyesi-fivérek utolsó tagjától.
A gyászoló család 2021. július 13-án 10 órakor
kíséri utolsó útjára a felsőgödi temetőben.
(Nekrológ a következő számban.)
Nyugodjék békében!
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KÉK HÍREK

Emlékezés
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Köszöntöm Polgár város lakóit!
Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül tájékoztassam
Önöket a hatóságunknál az elmúlt időszakban indult eljárásokról.
Egy polgári lakos feljelentése alapján rendelt el nyomozást a
Polgári Rendőrőrs ismeretlen tettes ellen lopás vétség gyanúja
miatt. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított 2021.június második hetében bement egy lakóház bekerített udvarára és onnan
háztartási fémhulladékokat lopott el. Az rendőrök a feltételezett
elkövetőt elfogták és előállították.
Ugyanezen a héten, 2021. június 12-én érkezett bejelentés a
rendőrségre arról, hogy egy polgári ingatlanba betörtek és onnan elloptak egy benzinmotoros láncfűrészt. A nyomozók széleskörű adatgyűjtést végeztek, amely eredményeként egy helyi
lakos került a látókörükbe. A 35 éves férfit gyanúsítottként kihallgatták, amely során mindkét bűncselekmény elkövetését elismerte.
Egy helyi lakos tett feljelentést a rendőrségre 2021. május 4-én.
A sértett elmondta, hogy egy polgári telephelyen a lezáratlan
gépjárműjében hagyott övtáskáját – amiben iratok és készpénz
volt – valaki eltulajdonította. Az egyenruhások a bevezetett nyomozati cselekményeket követően a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható polgári lakost aznap elfogták. A 34 éves férfi
beismerő vallomást tett. A nyomozók az ellopott értékeket lefoglalták és visszaadták a tulajdonosának.
A Polgári Rendőrőrs a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal megküldte
az illetékes ügyészségnek.
2021.június 19-én délután egy polgári háznál jelentek meg a
rendőrök, mivel onnan családi veszekedésről tettek bejelentést.
Egy 24 éves férfit állítottak elő a helyszínről, és vele szemben ideiglenes megelőző távoltartás elrendelése felől határoztak. Mivel a
helyi lakos a távoltartás szabályait a későbbiek során megszegte,
ezért ismét előállították és szabálysértési őrizetbe vették.
Nyugodt, jogsértésektől mentes nyarat kíván a Polgári Rendőrőrs!

ÖCSG
adategyeztetés
Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor két éve
elment tőlünk drága édesanyánk,

Kovács Jánosné sz.: Taskó Margit.
Emléke szívünkben örökké él.
Soha nem feledünk.
Szerető lánya és fia

Azon gazdálkodók, akik a tavalyi évben közös őstermelői
igazolvánnyal rendelkeztek, 2021. január 1-től automatikusan
átkerületek az őstermelők családi gazdaságának nyilvántartásba
az új őstermelői törvény következtében. Nekik szeptember 15-ig
adategyeztetést kell végrehajtani, valamint egy öcsg alapító szerződést kell megírni és csatolni. A szerződés kitöltéséhez mintát
biztosítunk és a kitöltésben is tudunk segíteni. Kérem keressék
fel a falugazdász irodát.
Daróczi Mariann
falugazdász
0670/528-5759

