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Városházi Hírek
TÉLI REZSICSÖKKENTÉS

A Kormány az 1364/2018. sz. határoza-
tával döntött azon háztartások téli rezsi-
csökkentéséről, melyek nem részesültek 
korábban ebben a kedvezményben.

Igénybejelentést nyújthat be tehát az a ház-
tartás, aki a téli rezsicsökkentésben korábban 
nem részesült, nem rendelkezik vezetékes 
gáz vagy távfűtéssel, illetve nem elektromos 
áram igénybevételével fűt. A juttatás igény-

lendő formája: tűzifa, szén, propán-bután 
palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, 
fűtőolaj, pellet/brikett.

Az igénybejelentő lap beszerezhető a 
Polgármesteri Hivatal fsz. 2. és 3. sz. irodá-
jában, valamint letölthető a www.polgar.
hu weblapról. Az igénybejelentés benyúj-
tási határideje 2018. szeptember 30. 

Polgármesteri Hivatal

Felhívás parlagfű mentesítésre
Az idén a szokásosnál korábban és erő-

sebben támadnak a parlagfű pollenjei, 
mint a korábbi években. A hőség és a sok 
eső ugyanis kedvezett a növény elszapo-
rodásának és mielőbbi virágzásának. A 
felmérések alapján hazánkban minden ne-
gyedik ember küzd allergiás megbetege-
déssel. Az erre hajlamos emberek nehezen 
elviselhető heteket, hónapokat élnek át, a 
pollen allergiát keltő hatása miatt, ezt csak 
az tudja, aki ilyen betegségben szenved. 

A parlagfűvel fertőzött terület az 
allergizáló hatása mellett a növényter-
mesztésre is káros hatással van, hiszen 
elnyomja a kultúrnövényeket, felhasználja 
a talaj tápanyag- és vízkészletét, ezáltal je-
lentős terméskiesést okozhat. 

A kertekben és a belterületeken a legha-
tékonyabb, ugyanakkor környezetkímélő 
védekezési mód a gyomlálás, míg a gyepte-
rületeken a rendszeres, vegetációs időben 
3-4-alkalommal, alacsony tarlómagasság-
gal elvégzett kaszálás lehet célravezető. 
A tartós eredmény érdekében kiemelten 

fontos a virágzás és a magképződés folya-
matos megakadályozása - áll a Nemzeti 
Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal közle-
ményében.

A gondatlan ingatlantulajdonosokkal, 
gazdákkal szemben július 1-je után – a 
parlagfűre vonatkozó külön eljárási szabá-
lyok értelmében – az eljáró hatóság közér-
dekű védekezést rendel el, valamint 15 000 
forinttól 5 millió forintig terjedő növény-
védelmi bírságot szabhat ki.

Az ellenőrzést a vegetációs időszak befe-
jezéséig külterületen a földhivatalok, belte-
rületen a helyi önkormányzat jegyzője, il-
letve a megyei kormányhivatalok Növény-, 
Talaj és Agrárkörnyezet Védelmi Igazgató-
ság szakemberei végzik. A mentesítési kö-
telezettség mindenkire vonatkozik! 

Ezúton kérünk minden ingatlantulajdo-
nost, földhasználót gondoskodjanak terü-
leteik gyommentesítéséről és a folyamatos 
gyommentes állapot fenntartásáról!

Molnár Jánosné, szerk.

FIGYELEMFELHÍVÁS
Tisztelt Adózók!

Felhívjuk a lakosság, az egyéni vállalko-
zók és gazdálkodó szervezetek figyelmét, 
hogy 2018. január 01-jétől bevezetésre ke-
rült az elektronikus ügyintézés. Ennek 
megfelelően Polgár Város Önkormányzata 
és Polgármesteri Hivatala köteles bizto-
sítani az ügyek elektronikus intézését. A 
lakosság számára továbbra is csak lehe-
tőség az elektronikus ügyintézés, mert pa-
pír alapon, postai úton vagy személyesen 
is kezdeményezhetik az ügyeik intézését. 
A gazdálkodó szervezetek és egyéni vál-
lalkozók számára azonban jogszabály írja 
elő, hogy kizárólag elektronikusan (ügy-

félkapun, cégkapun keresztül) intézhetik 
hivatalos ügyeiket. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a második 
féléves adóegyenleg értesítők a kizárólag 
elektronikus ügyintézésre kötelezettek 
számára az elektronikus tárhelyükre fog 
érkezni. Az esetleges problémák elkerü-
lése miatt kérjük, folyamatosan gondos-
kodjanak saját tárhelyük megtekintéséről, 
valamint a küldemények letöltéséről. A 
lakosság számára továbbra is papír alapon 
fogjuk eljuttatni az értesítőket, valamint 
az adók befizetéséhez szükséges csekkeket. 
A második féléves adók befizetésének ha-
tárideje 2018. szeptember 17. 

Polgármesteri Hivatal 

Tájékoztatás 
ebrendészeti 

feladatok 
végrehajtásáról

Augusztus hónapban - az idén ne-
gyedik alkalommal – ismét kóbor 
ebek befogására került sor. Újabb 10  
elcsatangolt eb elszállításáról gondos-
kodtunk az egyeki gyepmesteri telep-
re. A befogott kutyák állatazonosítóval 
(chip) nem rendelkeztek. Így ezévben 
már összesen 32 kóbor eb került be-
fogásra. Kérjük az ebtulajdonosokat, 
hogy fokozottabb figyelmet fordítsa-
nak a felelősségteljes ebtartás szabá-
lyainak betartására!

Polgármesteri Hivatal 

Tájékoztatás az 
Idősek 

Világnapja 
rendezvényéről

A már hagyományosnak mondható, 
- szinte visszaemlékezni sem tudunk, 
hogy mikor volt az első – Idősek Vi-
lágnapja alkalmából tartott ünne-
pünket 2018. szeptember 29. napján 
(szombat) 14.00 órától, a Művelődési 
Központ színháztermében rendezzük 
meg. A részvételi jegyek felosztása is a 
tavalyi év gyakorlatának megfelelően 
történik. A 380 db részvételi jegyet a 
nyugdíjas közösségek (Polgári TVK 
Nyugdíjas Klub, Polgári Nyugdíjasok 
Klubja, a Köztisztviselők és Közalkal-
mazottak Klubja), a Polgári Idősügyi 
Tanács, valamint a művelődési ház jut-
tatja el az érdeklődők számára. Azon 
kedves nyugdíjas korú polgáriak, akik 
egyik közösségnek sem tagjai, de sze-
retnének részt venni a rendezvényen, 
szíveskedjenek a művelődési központ 
megigényelni a részvételi jegyet.

Polgár Város Önkormányzata
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Városházi Hírek
Folyamatban lévő beruházások a városban

Szeptemberben 
újra Zebra 

Őrség

Mátyás u. szakasz -Kolozsvári u. felújí-
tása 

Augusztus közepén elkezdődött a Má-
tyás u. 35 számtól a temető felé vezető sza-
kaszának, illetve a Kolozsvári u. felújítása 
egészen a Botond u. csatlakozási pontjáig, 
közel 1 km hosszan.

A beruházás részben elnyert pályázati 
támogatásból, részben pedig önkormány-
zati önerő biztosításával, összességében 
közel 27 millió forintból valósul meg.

A kivitelező a munkálatokat a kétoldali 
padka magasan lévő szakaszainak leszedé-
sével kezdte, majd a fő csatlakozó utak ív-
korrekcióját és az ívek süllyesztett szegély-
lyel történő kiépítését végezte el. A kátyúk 
bejavítása után az útfelület egy összefüg-
gő aszfaltréteget fog kapni, amit kétoldali 
mészkőpadkával fog lezárni a kivitelező.

A biztonságos és hatékony csapadék-
víz elvezetés érdekében szükséges, hogy a 
Mátyás úti szakaszon a vízelvezető árok 
mederkotrását elvégezzük, illetve a Ko-
lozsvári úti szakaszon a szükséges mérték-
ben az út és árok közötti területek szintjét 
földmunkával rendezzük. A munkálatok 
szeptember végére befejezésre kerülnek.

Ezen útszakasz felújításával egy forgal-
mas gyűjtőút biztonságos közlekedése va-
lósul meg, mely által mind a temető, mind 
pedig a városközpont iránya elérhetőbbé 
válik, ugyanakkor a térség az útfelújítás ál-
tal kapcsolódik a város nagykörutas rend-
szeréhez ( Hunyadi u.- Mátyás u.- Kolozs-
vári u.- Árpád u.-Bacsó u.- Rákóczi u.). 

Móra úti óvoda tálalókonyhájának bő-
vítése 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategész-
ségügyi Osztály kötelezésének teszünk 
eleget azzal, hogy a Móra úti óvoda tálaló-
konyhájának bővítését elvégezzük.

Kötelezte a Kormányhivatal a Város-
gondnokságot, hogy a konyhai dolgozó 
részére élelmiszer-biztonsági szempontból 
az óvodai vizesblokktól elkülönített illem-
helyet és öltözőt alakítson ki. Az előírás 
teljesítését csak az épület bővítésével lehet 
megvalósítani, ami a hatályos építésügyi 
törvény szerint építési engedély köteles 
tevékenység. A bővítés megtervezése, épí-
tési engedélyezési eljárás lefolytatása után 
a kivitelezést július utolsó hetében lehe-
tett elkezdeni egyrészt az építési engedély 
jogerőre emelkedése miatt, másrészt az 
óvodai szünet kezdete miatt. A bővítés az 
óvoda gazdasági bejárata felől valósul meg, 
mely közvetett módon közlekedő helyiség-
gel kapcsolódik a tálalókonyhához. Há-
rom belső helyiségből (szélfogó, öltöző, wc 
), valamint egy fedett nyitott előtérből áll. 
A munkálatok jelentős részét (külső mun-
kálatok) az óvodai szünetben végeztük 
el, hogy minél kevesebb kellemetlenséget 
okozzunk a nevelési munkában. A belső 
munkálatok (burkolás, festés, szerelvénye-
zés, stb.) szeptember hónapban készülnek 
el.A kivitelezési munkákat a Városgond-
nokság önkormányzati forrásból (éves 
intézményi felújítási-karbantartási keret) 
saját beruházásként valósítja meg.

Városgondnokság és Strandfürdő 
energetikai korszerűsítése 

Az Önkormányzat pályázati forrásból és 
saját költségvetési előirányzatból valósítja 
meg a Városgondnokság főépületének és 
műhelyépületeinek, valamint a Strand-
fürdő elektromos energia ellátásának 
energetikai korszerűsítését. A beruházás 
összértéke közel 95 millió forint. A Város-
gondnokság épületein korszerű lapostető 
hőszigetelés és vízszigetelés készül. A fő-

épületben kialakításra kerül egy akadály-
mentes vizesblokk előtérrel, melyhez a 
főbejárat előtt akadálymentes rámpa épül 
új térkőburkolattal. Az emeleti lapostető 
részen 15 kw teljesítményű napelem felü-
let kerül felszerelésre.A műhelyépületen 
teljeskörű nyílászárócserét végez a kivi-
telező, majd a homlokzati falfelületek 15 
cm kőzetgyapot szigetelést kapnak, felületi 
nemesvakolati zárással. Lábazati hőszi-
getelés és vakolás készül, amit betonjárda 
szegélyez. Az épületben a fűtési rendszert 
is korszerűsítik, új radiátorok, új gázkazán 
és szilárd tüzelésű kazán kerül beépítésre a 
hozzátartozó füstelvezetők felújításával. A 
strandfürdő területén lévő lapostetős öltö-
zőépület tetőfelületén 45 kw teljesítményű 
napelem felület kerül elhelyezésre, ami 
biztosítani tudja a fürdő szezonális elekt-
romos energia szükségletét (kútszivattyú, 
vízforgató berendezések, hőcserélők, vilá-
gítás, stb.) 

Hágen József intézményvezető

Megkezdődött az iskola szeptember 
3-án, ezzel párhuzamban megkezdő-
dött a Zebra Őrség is. A Polgári Polgárőr 
Egyesület minden évben nagyban hoz-
zájárul a kis nebulók biztonságos közle-
kedéséhez városunkban. A polgárőrök 
reggel és délután is szolgálatban vannak 
az iskola közeli zebráknál. Felhívják az 
autósok figyelmét a fokozott gyalogos 
átkelésekre és a gyermekek figyelmét a 
felfestett „Nézz körül!” járda grafikára, 
hogy a későbbiekben is teljes biztonság-
ban mehessenek át az úttesten. 

Szabó Tiborné, Polgári Polgárőr 
Egyesület elnöke
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Életmű kiállítás és jubileumi megemlékezés

Augusztus 18-án városunk értékei közül 
Barankovics István (1906-1974) újságíró, 
kereszténydemokrata politikus életútjáról 
és a polgári Nagyboldogasszony templom 
felszentelésének 160. jubileumi évforduló-
járól emlékeztünk meg.

Barankovics István nevét viseli Polgár 
főtere, és a főtér közepén álló bronzszobra 
mindennap hirdeti a város lakói, az átuta-
zók és az idelátogató vendégek számára, az 
Ő személyének jelentőségét. Győrfi Sándor 
Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása, 
a szoborformába öntött elhivatott újság-
író, kereszténydemokrata gondolkodó, 
lelki erőt, tartást sugárzó alakja 2016-tól a 
Települési Értéktár része. 

„Barankovics István nevét 1949 má-
jusában, amikor megfosztották magyar 
állampolgárságától és képviselői mandá-
tumától, két emberöltőre kitörölték a törté-
nelemkönyvekből, hallgatásra ítélték mind 
a rokonok, mind a legidősebb városlakók 
tudatában. Nevét, tragikus sorsát, egy-
ben példaértékű politikusi tevékenységét a 

rendszerváltást követően, az emigrációból 
hazatérő, a Kereszténydemokrata Pártot 
az Ő szellemében újjászervező harcostár-
sak erőfeszítései nyomán ismerte meg az 
ország, a közvélemény, tanulhatta meg a 
fiatal nemzedék városunkban is.” 

E bevezető gondolattal kezdődik a 
Kereszténydemokrata gondolkodó élet-
útját, eszméit és szellemi hagyatékát 
felsorakoztató tárlat, mely végigvezeti 
nevelődéstörténetét, a társadalmi és poli-
tikai cselekvés szándékával történő útke-
resését, a politikai felelősségvállalás idejét, 
majd annak következményét, végül alakjá-
nak, eszméinek őrzését. 

A kiállításmegnyitón Tóth József polgár-
mester ünnepi köszöntőjét követően, Ola-
jos Istvánné, a Polgár Városért Alapítvány 
Kuratóriumának elnöke reprezentálta a 
jelenlévőknek az általa gondosan összeál-
lított anyagot. Adatok, helyszínek és fontos 
történelmi pillanatok nyomatékosításával 
tette még érthetőbbé Barankovics életútját 
és eszmeiségét. A politikus őszinte hitét és 

elkötelezettségét még inkább átérezhette a 
közönség, miután Suhajda Sándorné mély 
érzéssel tolmácsolt részleteket, az 1947-es 
előrehozott választások előtt meghirdetett 
pártprogramjából, a „Győri beszéd” –ből.

A következő ünnepi helyszín a ró-
mai katolikus templom volt. A temp-
lom, melyet  Bartakovics Albert egri ér-
sek szentelt fel 1858. augusztus 15-én, 
és Nagyboldogasszony templom néven 
került a nyilvántartásokba. Hatalmas 
méreteivel méltóságteljesen emelkedik a 
város fölé, magas tornyával akaratlanul is 
magára vonja a város felé közeledők és itt 
áthaladók figyelmét. C. Tóth János törté-
nész, városunk díszpolgára e jeles napon 
előadásában, a polgáriak életében betöl-
tött jelentőségéről beszélt. Visszavezette 
hallgatóit néhány évszázaddal az időben, 
képet alkotva arról, hogy a település első 
temploma és a ma álló, felszentelésének 
160. évfordulóját megélő szentély, milyen 
megpróbáltatásokon ment keresztül a tör-
ténelem viharos időszakaiban, mennyi új-
jáépítést élt meg a polgáriak erős hitének és 
összefogásának köszönhetően. 

A Schola Cantorum Miskolciensis kórus 
ősi gregorián énekei tették még magaszto-
sabbá az ünnepet. A belső tér akusztikájá-
nak köszönhetően lélekbehatóan csengtek 
a lágy dallamok.

A jubileumi megemlékezésre érkező hí-
veket és városlakókat természetesen Maga 
László esperes plébános, címzetes kano-
nok úr fogadta ünnepi köszöntőjével, majd 
zárásként Túrmezei Erzsébet: Otthonom 
című versével, áldását adva bocsátotta út-
jukra az embereket.

Ferenczné Fajta Mária, PTÉB elnöke

Szünidei Kézműves Könyvtári Napok
Idén már több éves múlttal készültünk 

a Szünidei Kézműves Könyvtári Napok 
eseményeire. Ez alkalommal kis változ-
tatással éltünk, hiszen nem egy hétig 
tartott a nyári tábor, ahogyan ezt már az 
előző években megszokhatták a szülők. 

Ezen a nyáron, június 30-tól augusz-
tus 18-ig minden szombaton, változatos 
technikákat felvonultatva, újabb és újabb 
kézműves ötletekkel készültünk, a rendes 
szombati nyitva tartás mellett.

Örömmel fogadtuk a már ismert arco-
kat, akik rutinosan kezdtek hozzá az adott 
játékok elkészítéséhez, de még nagyobb 
örömmel fogadtuk az újakat, akik még 

csak most ismerkedtek a könyvtárral és 
velünk, a könyvtár dolgozóival is. Bár ezek 
az alkalmak nem a már megszokott nagy 
létszámmal zajlottak, mégis talán pont 
ezért, sokkal bensőségesebb, családiasabb 
hangulatban teltek. A gyerekek felfedeztek 
új és régi könyveket, újságokat, amelyek 
felkeltették az érdeklődésüket. A szülők 
és nagyszülők kedvet kaptak a könyvtár-
ba való beiratkozáshoz. Jó volt látni, hogy 
mindenki úgy vélte, túl gyorsan röpült el 
a kézművességre szánt idő. Hiszen közben 
sokat nevettünk, beszélgettünk, jobban 
megismertük egymást. 

A nyolc hétig tartó Szünidei Kézmű-

ves Könyvtári Napok célja egyrészt a már 
megszokott játszóházi hangulatot vará-
zsolni a gyerekeknek, másrészt hogy nép-
szerűsítse a könyvtár nyújtotta sokszínű 
szolgáltatásokat. 

Szeretnénk a megszokott színvonal 
mellett még több újdonságot kínálni a 
rendszeres könyvtárlátogatóknak éppúgy, 
mint azoknak, akik csak alkalomadtán 
látogatnak el a könyvtárba. Ez nemcsak a 
gyerekekre igaz, hanem a középkorúak és 
az idősekre is egyaránt. 

Nagyné Erdei Judit
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160 éves a polgári Nagyboldog-asszony templom
Részletek  C.Tóth János történész előadásából

„Augusztus 15-én Szűz Máriáról emlé-
kezik meg a keresztény világ, aki nekünk, 
magyaroknak Jézus Krisztus anyja mel-
lett Minden Magyarok Nagyasszonyát, a 
Nagyboldog-asszonyt is jelenti. Augusztus 
20-án első királyunkra, Szent Istvánra, s 
egyben keresztény államiságunkra em-
lékezünk. Ez a két ünnepnap elválaszt-
hatatlan egymástól, amelyhez Polgáron 
még egy helyi évforduló is kapcsolódik. 
Ugyanis 1858. augusztus 15-én szentel-
ték fel a Nagyboldog-asszony templomot, 
ami a polgári emberek többségének sze-
mélyes életében is kitörölhetetlen emléket 
hagyott. Vagy azért, mert itt keresztelték 
meg, vagy azért, mert itt fogadott örök hű-
séget szíve választottjának, hogy csak a két 
legfontosabb stációját említsük az emberi 
életnek.[…] 

Az 1727-es újratelepítés után Polgár né-
pessége folyamatosan növekedett.[…] az 
1850-es évek elejére Polgár lakóinak száma 
már megközelítette az 5000 főt, s a temp-
lom is egyre szűkösebbnek bizonyult. Újra 
megfogalmazódott egy új, nagyobb temp-
lom építésének gondolata, annál is inkább, 
mivel a meglévő egy tűzvész nyomán az 
1840-es évek végén életveszélyessé vált és 
le kellett bontani. A temető dombon, a mai 
Kálvárián 1769-ben épült kicsiny kápolna 
nem pótolhatta a lebontott templomot. 
Ezért „Nagy Balázs polgári plébános bead-
vánnyal fordult az Egri Főkáptalanhoz, a 
templom kegyurához, hogy az új templom 
építését mielőbb kezdjék el.” A plébános 
beadványát siker koronázta. Ezekben az 
években, prépost-kanonokként Egerben 
szolgált a polgári születésű Kovács Mátyás, 
aki bizonyára közbenjárt a polgáriak érde-
kében, s nem kis része lehetett abban, hogy 
a városban új templom épülhetett. Ezt ma-
napság lobbizásnak nevezik, s úgy tűnik, 
hogy már akkor is sokat nyomott a latban, 
ha jó kapcsolatokat ápoltak a felsőbb szer-

vekkel, hatóságokkal. Lapozgatva a plé-
bánián található régi születési anyaköny-
veket, az 1827-1852 között vezetett kötet 
343. oldalán az alábbi bejegyzés olvasható: 
„1851. április 24. Nagy örömnap a polgári 
rk. hívekre, mert e nap régi óhajtásaik tel-
jesüléséről, újonnan építendő Isten háza 
iránt a Mélt. Egri Főkáptalan küldöttei, 
Nagyságos és Főtisztelendő Lévay Sándor 
nagyprépost és Főtisztelendő Kovács Má-
tyás, a bold. Szűzről nevezett egervári pré-
post és kanonok urak által biztosíttattak. 
A munka szerencsés sikeréért szent mise 
áldozat nyújtatott be a Magasságbelinek, 
kinek segítsége nélkül hiába munkálkodná-
nak azok, akik építik azt. Másnap délután 
[április 25-én – tőlem] az alapkő letétetett.” 
Az egykori plébános bizonyára nem vélet-
lenül a születési anyakönyvbe jegyezte be 
az örömhírt, hiszen egy új, nem is akármi-
lyen templom fogantatása pillanatának le-
hetett tanúja, amit nem sok egyházi férfiú 
élhetett meg a papi pályája során. 

Az eredetileg főszékesegyháznak szánt 
épületet klasszicizáló stílusban a korszak 
jeles építésze, Hild József tervezte, akinek 
nevét az ország legnagyobb egyházi épít-
ményei – az egri, budapesti és esztergomi 
bazilika is fémjelzi. A Mária mennybe-
menetelét ábrázoló eredeti oltárképet, a 
Mária kisoltárt és más képeket a kornak 
ugyancsak elismert egri festőművésze, 
Kovács Mihály festette. Az építés mintegy 
hét esztendeig tartott, ami az akkori idők 
technikai színvonalához viszonyítva nem 
túl hosszú időtartam. 1858-ra befejező-
dött az építkezés, a toronyba felkerültek 
a harangok, az orgona is elkészült, és sor 
kerülhetett az ünnepélyes felszentelésre. 
Védőszentje, a hagyománynak megfelelő-
en Szűz Mária maradt, s Nagyboldog-as-
szony templom néven került be a nyilván-
tartásokba.[…] A polgáriak büszkék voltak 
új templomukra. Olyannyira, hogy még a 
közismert dalukban is megénekelték, „A 
polgári sudár torony, hej de messzire kilát-
szik…”[…]

A két évszázad alatt bár voltak 
drámai időszakok a polgáriak 
életében – 1848-49-ben, 1919-
20-ban, a román megszállás 
idején, de a templomhoz senki 
nem nyúlt. Nem így volt ez 1944. 
október utolsó napján. A vissza-
vonuló németek a délutáni órák-
ban felrobbantották a vasútállo-
mást, a dohánybeváltó raktárait, 
s nem kegyelmeztek a templom-
nak sem. A koraesti órákban 

megremegett a föld és az eget verő polgári 
sudár torony fölre borult.[…] a tornyon 
kívül az épület boltozata és tetőszerkezete 
is jórészt romokban állt, s életveszélyessé 
vált. A berendezés teljesen tönkrement, a 
szépen zengő orgona megsemmisült, a leg-
nagyobb harang megrepedt, s használha-
tatlanná vált, hogy csak a nagyobb károkat 
említsük. „Ebben a lehetetlen helyzetben 
Hozsányi József vállalta a szolgálatot.” 
1945-47 között, amíg szolgálatát teljesítet-
te, csak a rom eltakarítására futotta az ere-
jéből, és „a zárda épületében alakítottak ki 
istentiszteletnek helyet.”  1947-ben dr. Tajti 
Lajos esperes-plébános szervező munká-
jának eredményeként „A nagy nincstelen-
ségben annyira jutottak, hogy a mennyeze-
tet és a torony helyét befedték cseréppel. A 
templomkertben haranglábat állítottak. A 
polgári hívek erőn felül segítettek munkával 
és anyagiakkal.” […] Az adományok mel-
lett, az építés idején sokan vállaltak két-
kezi munkát, vagy más módon segítették 
a munkálatokat. Az újjáépített torony fel-
szentelésére a templom 100. évfordulóján, 
1958. augusztus 15-én került sor, s a kései 
utódok éppen olyan büszkék voltak temp-
lomukra, mint az egykori építői.[…] 

A templom bár szilárdan és híven őrzi 
két évezred értékeit, tradícióit, megnyi-
totta kapuit a világi jellegű rendezvények 
előtt is. Az elmúlt években többször volt 
helyszíne állami ünnepségnek, megemlé-
kezésnek, hangversenynek, kórusfeszti-
válnak, hogy csak néhány eseményt em-
lítsünk. A polgári Nagyboldog-asszony 
templom első felszentelése óta eltelt 160 év, 
több emberöltőnyi idő. A templom tanúja 
volt két véres háborúnak, forradalmaknak, 
sötét korszakoknak, idegen megszállásnak, 
megrázkódtatásnak. De alapja szilárd ma-
radt, s bár tornya egy időre földig hajolt az 
erőszak előtt, azonban napjainkban újra 
messzire kilátszik. Maradjon is így, az idők 
végezetéig!” 

Ferenczné Fajta Mária, könyvtárvezető
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Államalapítás és az Új Kenyér ünnepe
Két napos Hagyományőrző Fesztivál 

keretében, augusztus 19-én ünnepelte vá-
rosunk önkormányzata az államalapítás és 
István király szentté avatásának évforduló-
ját, valamint az új kenyér születését Polgár 
főterén.

Ez az év különleges számunkra, hiszen 
ismétlődő, jeles eseményeinken túl, Polgár 
újra várossá nyilvánításának 25. évforduló-
ját is ünnepeljük. Így, az alkalomhoz illő-
en, nagyszabású hagyományőrző rendez-
vény várta a lakosságot, mely kora délután 
a tiszaújvárosi Derkovits Fúvószenekar, a 
Derkovits Majorette Csoport, a Pántlika és 
Kisbocskor Néptáncegyüttesek, valamint 
a Polgári Mazsorett és Táncegyüttes látvá-
nyos, ünnepi felvonulásával vette kezdetét. 
Testvérvárosunkat képviselve, színvonalas 
előadással mutatkozott be a fúvószenekar, 
a majorette, valamint a két néptánccsoport. 
Ezt követően városunk mazsorett csoportja 
látványos produkcióival, a Tiszavirág Cite-
razenekar pedig, egy polgár környéki arató 
nótákból összeállított népzenei csokorral 
örvendeztette meg a közönséget. A program 
a Margitai Borisszák Nóta Egyesület elő-
adásával folytatódott, nagyszerű hangulatot 
varázsolva a téren összegyűltek körében. A 
hajdúnánási Szalmakalap Citera Együttes 
igényes műsorában hortobágyi és a dél-du-
nántúli pásztordalok, aratódalok, párvá-

lasztó szerelmes dalok voltak hallhatóak. A 
jól működő hagyományőrző csoportok fon-
tos szerepet játszanak egy település életében, 
hiszen tevékenységükkel értéket mentenek, 
közösséget építenek. Jó példa erre a rendez-
vényeink alkalmával sokadszorra is vendég-
szereplő újtikosi Borockás Néptáncegyüttes, 
melynek autentikus produkcióit, táncosai-
nak magával ragadó előadásmódját sosem 
lehet elégszer megcsodálni. A színpadi 
műsorokat követően, a megemlékező ün-
nepség kezdetén Bódás János: Valahol ki 
van jelölve a helyed című versét hallhatták 
Siroki Viktória, a Polgári Vásárhelyi Pál Ál-
talános Iskola 6.c osztályos tanulójának tol-
mácsolásában. Ezt követően Molnár János 
alpolgármester ünnepi beszédében kiemel-
te Szent István király azon vitathatatlan 
érdemeit, melyeknek köszönhetően népét 
a sikeresebb és biztonságosabb jövő útjára 
terelte. „Egészen különleges személyiségnek 
kellett lennie ahhoz, hogy folyamatos kül-
ső és belső ellenállás közepette is képes volt 
maradandót létrehozni. (…) István valóban 
iszonyatosan kemény harcot vívott saját né-
pével is. Mindenáron meg akarta értetni és 
keresztül akarta vinni azt, amit ő a többség-
nél korábban ismert fel, és tartott helyesnek 
az ország megmaradása szempontjából. 
Követve apját, nyugat felé fordult, és meg-
nyitotta az ország kapuit a kereszténység 

előtt. (…) Dicsőséges múlttal rendelkezünk, 
amelyre méltán lehetünk büszkék, van mi-
ből táplálkozni.” – mondta alpolgármester 
úr. Az ünnepi beszédet követően, a szakrális 
szertartás részeként Nagytiszteletű Birikiné 
Király Dalma református lelkész asszony 
megáldotta a jelenlévőket, Főtisztelendő 
Maga László római katolikus esperes cím-
zetes kanonok úr pedig megszentelte az új 
kenyeret, melyet Tóth József polgármester 
szelt meg és kínált fel a jelenlévők részére. 
Az ünnepség további részében a számos 
szakmai díjjal kitüntetett debreceni Hajdú 
Táncegyüttes magas színvonalú műsor-ös-
szeállítását tekinthette meg a közönség. A 
ropogós néptáncok után a debreceni Ort-
Iki Báb- és Utcaszínház Kökény Matyi című 
előadásával szórakoztatta a téren összegyűlt 
kicsiket és nagyokat. Az idei Szent István 
napi ünnepséget az egyik legnépszerűbb, 
Kossuth-díjas magyar népzenei együttes, a 
Csík zenekar felejthetetlen koncertje tette 
teljessé. A hagyományőrzés jegyében zajló 
programok kísérő elemeként a délután fo-
lyamán a kisebbeket a templom-kert árnyat 
adó fái alatt a Tulipántos Népi Játszópark 
szolgáltatásai, a felnőtteket pedig kézműves 
termékek vására várta. Az ünnepség ez al-
kalommal is  látványos tűzijátékkal zárult. 

Péterné Kiss Petronella

Tájak, színek, hangulatok …
Gondos Gyuláné Szabó Éva festmé-

nyeiből nyílt kiállítás július 26-án az Ady 
Endre Művelődési Központ és Könyvtár 
Megyesi fivérek termében. 

Az alkotó és munkássága nem ismeret-
len számunkra, hiszen Polgáron született, 
nőtt fel és festményeivel is bemutatkozott 
már intézményünkben. Az azóta eltelt 
több, mint 10 év gyümölcsét, fejlődését 
követhetjük nyomon a csodás képeket 
szemlélve. Éva, viszonylag későn, nyugdí-
jas éveiben kezdte el megvalósítani gyer-
mekkori álmát. Szabadidejében tanulmá-
nyozta a művészi olajfestés technikáját és 
hozzálátott az alkotáshoz. Lelket melenge-
tő, szemet gyönyörködtető képei főként a 

természeti táj nyugalmát sugározzák. Vi-
szonylag rövid festői pályafutása alatt több, 
mint 20 alkalommal állította ki munkáit 
Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar 
megye számos  településén. A helyi tárla-
tot Venyigéné Makrányi Margit a miskolci 
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár nyu-
galmazott igazgatója nyitotta meg, beszé-
dében kiemelve a festőnő gazdag fantázia-
világát, alkotókedvét és méltatva munkáit. 
Az esemény alkalmával közreműködtek a 
Szivárvány Kisegyüttes tagjai. 

A kiállítást 2018. augusztus 18-ig tekint-
hették meg az érdeklődők.  

Péterné Kiss Petronella
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Jubileumi esemény a Főnix Patikánál

1993 nem csak városunk számára jeles év-
forduló, hanem egyéb más személyes törté-
nések mellett egy kis közösség is a nevezetes 
évszámok között tartja számon. Mintha csak 
tegnap lett volna, hogy a Piac téri üzletso-
ron Szrogh Károlyné dr. beindította családi 
vállalkozását - bővítve ezzel a város gyógy-
szertári szolgálatatásainak számát – de azóta 
bizony már eltelt 25 év. Családi vállalkozás 
ez a szó szoros értelmében, hiszen mindenki 
hozzáteszi a tudását. Lánya szintén gyógy-
szerész – ő viszi majd tovább a stafétabotot 
-  férje a pénzügyi dolgokra figyel, míg fia a 
tájékoztatást erősíti a honlap napra készen 
tartásával. 

Értékelve és megköszönve vásárlóik bizal-
mát e jeles évforduló alkalmából az idén már 
több meglepetéssel, akcióval kedveskedett a 
gyógyszertárba betérők számára. Augusztus 
31-én nagyszabású egész napos Patika Napot 
szervezett a lakosság részére megszólítva ki-
csit, nagyot, fiatalabbat, idősebbet egyaránt, 
melyen szűrőbusz, kreatív játszóház, sport-
vetélkedő várta az érdeklődőket.  

A rendezvény megnyitóján Szrogh 
Károlyné Erzsike felidézte az indulást, mely 
nem volt könnyű, hiszen abban az időben 
még kevés magán gyógyszertár működött, 
mondhatni úttörőknek számítottak a szak-
mában. Megragadtak minden olyan lehe-
tőséget, amellyel a lakosság életminőségé-
nek javítását tudták segíteni. Elsők között 
kapcsolódtak be az „Egy Csepp Figyelem 
Alapítvány” munkájába, megteremtve ezzel 
Polgáron a Gyógyszerészi Gondozás alapjait. 
Már 15 éve, hogy minden évben az Országos 
Patika Nap keretében szűrő vizsgálatokat 
szerveznek, a lehetőségekhez képest kibőví-
tett szűrésekkel. 

A születésnapi rendezvény bővelkedett 
programokban, eseményekben. Egész nap 
szűrőbusz állt rendelkezésre, ahol csontsű-
rűség mérést, anyajegy, melanoma szűrést 
és szemészeti vizsgálatot végeztek el a szak-
emberek.  Az óvodásokat és a kisiskolásokat 
kreatív játszóház várta, míg a nagyobbak 
ügyességi sportversenyeken feszegethették 
határaikat. Délután az idősköri fájdalom-

csillapításról hallhattak 
előadást az érdeklődők, 
majd bemutatásra ke-
rültek az otthonápolás 
lehetőségei és eszközei. 
Tombolasorsolás zárta 
a napot, melyen értékes 
nyeremények találtak 
gazdára, nagy örömet 
okozva Fortuna kegyelt-
jeinek.

A születésnapi Patika 
Napról, annak tapasz-
talatairól érdeklődtem 
Szrogh Károlyné Erzsi-
kétől. Mint szervező, 

hogyan értékeli a rendezvényt?
Úgy érzem nagyon jól sikerült a születésna-

pi programunk. Március elején indítottuk el 
a 25 éves kampányunkat, 25 héten át hetente 
más-más terméket kínáltunk 25%-kal olcsób-
ban. Sikeres volt ez az akciónk. 

A mai napi szűréseken maximális létszám-
ban vettek részt az érdeklődők. A kicsik és a 
nagyobb gyermekek is jól szórakoztak a mes-
terművek elkészítésével és a sport vetélkedőn 
is. Nagy volt az érdeklődés az időskori beteg-
ellátással foglalkozó blokkunk iránt is. Rég-
óta, aprólékos munkával készültünk erre az 
ünnepre, fontos volt számunkra, hogy közösen 
a lakossággal tölthetjük el ezt a napot jó kedv-
vel, tortával, játékkal, és egy kis komolysággal. 
Nem tudtuk volna ilyen színvonalon megren-
dezni ezt a napot, ha a Hungaropharma Zrt. 
„Együtt a helyi közösségért” pályázatán nem 
jutottunk volna támogatáshoz. Köszönet illeti 
Polgár Város Önkormányzatát és személy sze-
rint Tóth József polgármester urat amiért ez 
az egészség megőrző nap bekerülhetett a város 
programjába, köszönjük a felajánlott aján-
déktárgyakat és az anyagi támogatást is. Az 
időjárás kedvezően alakult, minden úgy volt 
jó ahogy volt! Köszönjük a város és a környék 
lakosságának az aktív részvételt!   

A Főnix Patika az elmúlt 25 évben több 
szakmai elismerés, kitüntetés birtokosa lett. 
2007-ben az Év Patikája kitüntető címet kapta 
meg a kollektíva, 2012-ben Szrogh Károlyné 
dr. az Év Gyógyszerésze kitüntető címet vette 
át. Mindemellett 2017-ben a „Kedvenc Pati-
kám” országos versenyen elért II. helyezésre a 
legbüszkébb, hiszen itt a helyi lakosság szava-
zata alapján alakult ki a sorrend. 

Erzsike elmondta, hogy minden vállalko-
zás akkor működik jól, ha az ott dolgozók jó 
csapatot alkotnak, azért dolgoznak, hogy a 
hozzájuk fordulóknak jobb legyen. Kiemelte, 
hogy a kolléganők áldozatos, lelkiismeretes 
munkája nélkül nem tudtak volna ilyen szép 
eredményeket elérni. Köszönet érte!

A gyógyulni szándékozó betegek és az 
egészségük megőrzéséért tenni akarók biz-
ton számíthatnak a Főnix Patika, mint „Ked-
venc Patikám” további segítségére. 

Anyakönyvi Hírek
Házasságot kötött:

Kis Antónia – Szatmári Sándor
Ferencz Judit – Bana Sándor

Görömbei Marianna Bea – Kiss László
Kocsik Marianna – Dobó Adorján
Hudák Zsuzsanna – Veres Sándor

Lakatos Enikő – Nagy Zoltán
Szendrei Katalin – Medve Albert

Puskás Valéria – Skivraha Gergely
Füredi Alíz Ágnes – Papp Roland
Csatlós Vivien – Juhász Sándor

Akiket újszülöttként 
köszöntünk: 

• Bacskai Liza
• Ludman Orsolya Kitti

• Szukonyik Zoé
• Bari Ruben

• Juhász Olívia Éva
• Zombori Bence

• Réti Csenge
• Kovács Orsolya
• Sipos Kálmán
• Zajácz Bence

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk:

• Tóth  Előd élt: 23 évet
• Bucsi Andor élt: 61 évet

• Horváth Kálmán élt: 77 évet
• Mészáros Zoltánné 

szül.: Farkas Ágnes élt: 84  évet
• Rajtmár Ferenc élt: 78 évet
• Juhász László élt: 97 évet
• Bálint János élt: 86 évet

• Makrányi Jánosné 
szül.: Balogh Julianna élt: 74  évet

• Dobos Bertalan élt: 82  évet
• Siroki Sándor élt: 82  évet
• Boró András élt: 54  évet

Ezúton is gratulálok a jubileumi esemény-
hez, a sikeres rendezvényhez, mellyel sokunk 
napját megszínesítették, vidámmá és boldog-
gá tették! Vállalkozásukhoz, munkájukhoz 
további sikereket kívánok!

Molnár Jánosné, szerk.
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Ovi Hírek – Köszönetnyilvánítás

Újra vízre szálltak a sárkányhajók

Az idén is hangulatos, szórakoztató 
és izgalmas fesztiváli hangulat járta át a 
résztvevőket az augusztus 11-én  - immár 
nyolcadik alkalommal - megrendezett 
Sárkányhajó Fesztiválon. A sárkányhajó 
látványában különleges, egy olyan speci-
ális, hagyományos terv alapján megépített 
hajó, melyet elől sárkányfej, hátul pedig 
sárkányfarok díszit. A hajóban meghatá-
rozott számú lapátos két oldalt ülve egy-
tollú lapáttal, a dobos adta ütemre, a kor-
mányos irányításával hajtja előre a hajót. 
A sárkányhajózás olyan közösség teremtő, 
építő és fejlesztő sport, amelyben egyszerre 
többen küzdenek egy célért, természetesen 
a győzelemért. 

A Polgári Strandfürdő remek helyszín 
e sporteseményre, csónakázó tava ideális 
teret nyújt a verseny lebonyolítására. Az 
idén 10 csapat nevezett be a megmérette-
tésbe, melyek között voltak olyanok, akik 
már rutinosnak számítottak, jártasok az 
evezősport területén, de természetesen 
voltak amatőr versenyzők is. Városunk 
csapatai mellett hajóra szálltak Szerencs, 
Prügy, Tiszaújváros, Golop, Hajdúböször-
mény települések evezősei is. A sorsolást 
követően a csapatok párosával mérkőzhet-
tek és minden fordulóban azok juthattak 
tovább, akik az ütemet érezve, egyszerre és 
a legyorsabban eveztek. A sportot űzők vé-
leménye szerint a sárkányhajózás gyorsan 
elsajátítható vízisport, legfontosabb eleme, 
hogy a csapattagok összhangban legyenek, 
együtt és egyszerre próbálják legyőzni a 
víz és az ellenfél erejét. A verseny hangu-
latát fokozta a parton álldogáló szurkolói 

kör, erőt, önbizalmat, kitartást adva az 
egyre csak fáradó evezősöknek. Könnyen 
elsajátítható sportág ide vagy oda, mégis-
csak bebizonyosodott, hogy legyőzhetet-
len a rutin és az edzett fizikum, hiszen a 
győztes címet az idén is a  Tiszaújvárosi 
Kajak Kenu Sportegyesület kis kenusok-
ból, barátokból álló csapata vívta ki megér-
demelten. Éppen csak lemaradva a dobogó 
felső fokáról második helyezett lett a volt 
polgári kajakosokból összeállt 20 cm un 
buffered elnevezésű csapat. A harmadik 
helyen Prügy település Borsodi Lendület 
csapata végzett, negyedik helyezett lett a 
Szerencsi Tűzoltók Fire Water csapata. A 
zsűri különdíjat is kiosztott, melyet a Pol-
gári Mentőállomás Menők csapata kapott 
meg, értékelve a 
csapattagok ki-
fogyhatatlan evez-
ni és győzni aka-
rását. 

A fesztiválhoz 
k a p c s o l ó d ó a n 
a Magyar Vö-
röskereszt Helyi 
Szervezete által a 
Vámpírok éjsza-
kája programon 
belül az idén is 
véradás került 
megszer vezésre, 
melynek kere-
tében 54 fő adakozott vérével mások 
gyógyulásáért. Gondolva a gyerekek szó-
rakoztatására is „vér” jelzővel ellátott kü-
lönböző ügyességi versenyjátékokra vár-

ták a kisebbeket. Míg a vízen az evezősök, 
addig a szárazföldön a gasztronómiában 
jártas versenyzők igyekeztek az elsők 
lenni a megmérettetésben. A rendezvény 
kísérőprogramja hagyományosan a főző-
verseny volt, melyen most is számtalan 
finom, ízletes étel készült, megnehezítve a 
zsűri munkáját. Az előkelő első helyet Gál 
Antal „Tó parti pörköltje” érdemelte ki,  
második helyen az Élet Virága Egészség-
védő Egyesület „Karcagi birkapörköltje” 
végzett, míg a dobogó harmadik fokán a 
Goloppi rettenetes vendégcsapat „Lecsós 
hús tarhonyával” étele büszkélkedhetett. 
E versenyszámban a különdíj tárgyjutal-
ma egy üveg száraz vörös bor volt, melyet 
a volt polgári kajakosok csapata a 20 cm 
un buffered kapott, utalva ezzel is arra, 
hogy máskor ne édes borral készítsék a 
pörköltet.

A fesztivál napi eseményeinek, törté-
néseinek közvetítését az idén is Homródi 
Zsolt speaker vezényelte Kovács János 
közreműködésével, aki humorával emelte 
az amúgy is jókedélyű fesztiválozók han-
gulatát.  

„Minden jó, ha a vége jó” szoktuk mon-
dani, és úgy gondolom ebben sem volt hiba, 
hiszen a rendezvény  sztárvendége Sipos F. 
Tamás ismert dallamaival hozott köny-
nyed hangulatot a nézőközönség részére 

és zárta a rendezvényt.  Találkozunk 2019. 
augusztus második szombatján, amikor is 
újra vízre szállnak a sárkányhajók!

Molnár Jánosné, szerk.

Néhány fürkész darázs éppen óvodánkat 
jelölte ki otthonának, mivel egyre több volt 
az új lakó és egyre nagyobb a mocorgás, 
hiába mondtuk, hogy nincs albérlet kiadó, 

megkezdődött a drasztikus kilakoltatás. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni 

Humicsko Csaba úrnak az önzetlen se-
gítségét, aki megszabadította óvodánkat 

ezektől a kellemetlen, apró veszélyesnek  is 
mondható betolakodóktól. 

dr. Baranya Györgyné, 
mb. intézményvezető
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Újabb siker - Béke Kornél egyetemi világbajnok

JAGSZI hírek

Béke Kornél polgári fiatal 
sportsikereiről már több ízben is 
adtunk számot, tudott és ismert, 
hogy a kajak-kenu sportágban 
számos dobogós helyezést ért el 
határainkon belül és kívül, kö-
szönhető mindez szorgalmának, 
kitartásának, családja támogatá-
sának.  Augusztus hónap esemé-
nye újabb éremmel gazdagította a 
már így is hatalmasra terebélyese-
dett gyűjteményét, melyről öröm-
mel értesültem és adom tovább a 
Kedves Olvasók számára.

A Nemzetközi Egyetemi Sport-
szövetség (FISU) 1963 óta két-
évente rendezi meg az Egyetemi 
és Főiskolai Világbajnokságot 
(EVB), melyen a világ egyetemis-
tái 34 sportágban mérhetik össze 
tudásukat. Augusztus 10-12. között, Szolno-
kon rendezték meg az EVB kajak-kenu ver-
senyszámait, melyen városunk lakója Béke 
Kornél is az indulók között volt. Az EVB-n 
való indulás jogát a II. felnőtt világbajnoki 
válogatóversenyen vívhatták ki a felsőok-
tatásban tanuló versenyzők, ahová Kornél 
a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó 
Egyesület versenyzője a Testnevelési Egye-
tem hallgatója a szolnoki Gál Péter Istvánnal 
K2 1000 méteren kvalifikálta magát. A páros 
már tavaly óta evez együtt, de így is komoly 
felkészülés, több hét edzőtáborozás előz-
te meg a versenyt, melyről érdeklődésemre 
Kornél így mesélt: 

„A felkészülésünk jól sikerült, hazai pá-
lyán nagy reményekkel vágtunk neki a 

versenynek. Tudtuk, hogy kemény lesz, hi-
szen szinte minden „kajakos nemzet” kép-
viselteti magát, és az olimpiai számokban 
mindig erős mezőny gyűlik össze. Pénteken 
rendezték meg a két előfutamot ahol mi a 
saját futamunkat megnyertük, így egyből a 
döntőbe kvalifikáltuk magunkat, nem kellett 
a középfutamban megharcolni a maradék 
döntős helyekért. Az előfutamok alapján 
éreztük, hogy a legnagyobb ellenfeleink a 
németek lesznek. Láttuk, hogy rendkívül 
gyorsak, nagyokat tudtak indítani verseny 
közben. Nekünk viszont az állóképességünk, 
az „utazósebességünk” az erősségünk. Ezért 
a mi taktikánk arra lett kihegyezve, hogy fu-
tam közben erős iramot diktálva próbáljuk 
meg őket úgy kifárasztani, hogy ha tartják 

az iramunkat, akkor a végére már 
ne bírjanak olyan sebességre kap-
csolni amelyben esetleg gyorsab-
bak mint mi. Végül is a taktikánk 
bejött, ez sikerült is. A német egy-
ség ahogy vártuk is, nagyon gyors 
volt az elején, a rajt után kb. egy 
hajóval vezettek, de olyan 300 mé-
ter alatt sikerült őket utolérnünk, 
és fél távnál már mi vezettünk egy 
fél hajónyival, ami később még to-
vább is nőtt. Nem akartak lesza-
kadni, tartották velünk a lépést, 
Taktikánk sikeresnek bizonyult és 
bár az utolsó 300 méteren a néme-
tek kétszer is ránk indítottak, nem 
bírtak megelőzni, végül mi értünk 
be elsőként a célba. A verseny vé-
gén úgy értékeltünk, hogy sikeres 
közös munkát zártunk, valamint 

abban maradtunk, hogy ez a páros jövőre is 
újra összeülhet. 

A felkészülésemben nagyon sokat segített 
az edzőm, Betlenfalvi István, az egyesüle-
tem a TKKSE, valamint a családom is, így 
mindenkinek köszönöm azt sok támogatást, 
amit ebben a szezonban kaptam!”

Kornél sportélete, a kajak-kenuban el-
ért sikerei, az ahhoz tanúsított elszántsá-
ga, szorgalma, győzni akarása példa lehet 
minden fiatal számára. Mind ehhez termé-
szetesen szükséges még a rátermettség, és a 
tehetség, mely alapokra lehet építeni,  fesze-
getve a határokat egyre több sikert elérni. 
Az egyetemi világbajnoki címhez ezúton is 
gratulálunk és további sikereket kívánunk!

Molnár Jánosné, szerk. 

A KÉZZEL LÁTHATÓ VILÁG –PROJEKT

Vajon tényleg ismerjük a vakon élő ember-
társaink világát, vagy csak téves, előítéletes 
elképzeléseink vannak róluk, a világban való 
boldogulásukról? Tudnak-e teljes életet élni, 
és milyen segédeszközök állnak rendelkezé-
sükre? Mi, ép emberek hogyan tudunk nekik 
valóban eredményesen segíteni?

Ez volt a Centrópa Alapítvány támoga-
tásával megvalósult projektünk célja, mely 
során nagyon sok ismeretet szerezhettek, 
ismeretségeket, barátságokat köthettek a 
projektben részt vevő tanulók, előítéletek 
változtak meg.

A programban a polgári József Atti-
la Gimnázium hét tanulója, a budapesti 
Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium tíz 
tanulójával együtt egy kétnapos budapesti és 
egy egynapos nyíregyházi programsorozat 
során márciusban és áprilisban ellátogatott 
a budapesti Vakok Iskolájába, itt megismerte 
az itt folyó oktató, nevelő tevékenységeket, a 
szőnyegszövési, fazekas–műhelyekben folyó 

munkát, az informatika órát, a testnevelés 
órán a csörgőlabdázás rejtelmeit, igazán 
mély benyomást gyakorolva rájuk, találkoz-
hattak egy igazán teljes életet élő vak fiatal-
lal, Juhász Tamással, aki nagyon őszintén, 
közvetlenül mesélt nekik életéről, a világban 
való boldogulásáról. A LÁTHATATLAN 
KIÁLLÍTÁS-t letakart szemmel végigjárva 
személyesen is megtapasztalhatták, milyen 
látóképesség nélkül tájékozódni, eligazodni 
a szűkebb és tágabb környezetünkben. 

Nyíregyházán az egynapos egész na-
pos program során a megyei Vakok és 
Gyengénlátók Szövetségének vezetőjével be-
szélgethettek a gyerekek, aki gyakorlati be-
mutatóval egybekötve ismertette meg velük 
a vakok mindennapi sajátos segédeszközeit, 
azok használatát, a Braille-írást, a számító-
gép-használatot, a vakvezető kutyákkal való 
közlekedést. 

A nyíregyházi Vadasparkban részt vehet-
tek a tanulók vak gyerekek számára szer-

vezett foglalkozáson, megtapasztalhatták, 
hogy a nem látó fiatalok hogyan, mi módon 
tudnak tapasztalatokat szerezni az állatok-
ról, közel kerülni az állatok világához.

Közös produktumként tapintható tár-
gyat készíthettek, egy különleges emodzsi-
albumot, az ősszel rendezendő TAPINT-
HATÓ KIÁLLÍTÁSRA, amely a nyíregyházi 
Jósa András Múzeumban fog megvalósulni.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a pro-
jekt során sok téves elképzelés, előítélet meg-
dőlt a tanulókban a vak személyekkel kapcso-
latban, nagyon sok információt szerezhettek, 
nagyon változatos formában, indirekt és 
direkt módon, élményszerűen, főleg sze-
mélyes megtapasztalások által, mély, tartós 
benyomásokat keltve bennük. Köszönjük az 
alapítványnak, hogy lehetőségünk volt meg-
szervezni és részt venni ebben a  rendhagyó 
és különleges projektben.

                                                                                                                                           
Pallagi Józsefné
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Múltunk érdekessége – Beszélgetés 
Bíró Jánosné egykori „traktoros lánnyal”

A mai kor alapján azt gondolnánk, hogy 
a mezőgazdasági gépekkel való mun-
kavégzés tipikusan férfias foglalkozás, 
de nem volt ez mindig így. 1949 és 1953 
között  az ország akkori vezetése erőtel-
jes kampányt tett közzé „Gyertek lányok 
traktorra” felhívással. A cél az volt, hogy 
a foglalkoztatottak számát a munkanél-
küliség felszámolásán túl mindenekelőtt 
a keresőképes korba került nők mun-
kába állásával növeljék. Bár a mezőgaz-
daságnak a korszak gazdaságfejlesztési 
elképzeléseiben alárendelt szerepe volt, a 
mezőgazdaság gépi munkáit végző gép-
állomásokon mégis a férfiakhoz hasonló 
arányban kívántak nőket foglalkoztatni. 
Az elképzelés szerint az iparosítás első-
sorban a férfi munkaerőt szívja majd el a 
falvakból, míg a nők döntő része marad, 
mint tsz-tag, vagy az állami gazdaságban, 
illetve a gépállomáson dolgozó mun-
kásnőként. A parasztlányból traktorista 
lánnyá lenni, munkásnővé válni ebben a 
megközelítésben a társadalmi felemelke-
dés egyik lehetséges alternatívája is volt. 
A nőket traktorra ültető kampányban 
nagy szerepe volt a szovjet példa máso-
lásának. A gépállomások hálózatát pedig 
teljes egészében a szovjet minta alapján 
építették ki Magyarországon. 

E kis történelmi visszatekintés után 
ismerjük meg Bíró Jánosné Elvira néni, 
mint akkoriban legfiatalabb traktoros 
lány történetét.  

Miért lett egy fiatal lány traktoros? 
Kérdezem Elvira nénit. 

Szegény, nagy családból származom, 

nyolcan voltunk testvérek és bizony be kel-
lett szüleimnek segíteni a családfenntar-
tásba. Több más nővel együtt jelentkeztem 
a felhívásra és 1951 januárjában – 15 éve-
sen - kezdtem el dolgozni a gépállomáson, 
először mint raktáros, márciustól pedig 
már gép mellé kerültem. Nem egyedüli nő 
voltam, de mindenkinél a legfiatalabb. 

Milyen munkákat tetszett végezni?
Raktárosként a szerszámok kiadása és 

visszavételezése volt a dolgom, majd ami-
kor gépre kerültem mindenféle földmun-
kát végeztem a traktorral, illetve aratás 
időszakában a cséplőgép üzemeltetője vol-
tam. 

Hogyan tanulta ki úgymond a mester-
séget?

Egyrészt a műhelyben dolgozó emberek 
tanítottak be, illetve volt tanfolyam is. 
Nem okozott nehézséget a vezetés és a gép-
kezelés, majd a szakszerű szántás, vetés, 
cséplés munkafolyamatok elsajátítása. 

Hogyan fogadták Elvira nénit a férfi-
ak, e nem éppen nőies foglalkozásban?

Fiatal korom és kis termetem ellenére 
mindig is határozott, komoly lány voltam, 
így gyorsan kiismertek, hogy velem nem 
lehet szórakozni – a szó szoros értelmében 
– majd megismerve a munkámat elismer-
tek maguk között. Inkább az irányításom 
alá tartozó női dolgozókkal volt nézetel-
térésem, volt, aki még hosszú évek után is 
felhántorgatta múltbéli sérelmeit.  

Milyen keresete volt egy traktoros 
lánynak?

Teljesítmény után kaptuk a járandósá-
got, és az akkoriban nem számított rossz 
keresetnek. Iparkodtam minden fillért 
megbecsülni, aminek meg is lett a gyümöl-
cse, hiszen a gépállomás segítségével, tá-
mogatásával fel is épült a kis lakás, melybe 
elköltözve a szüleimtől magammal vittem 
egy testvéremet is, hogy könnyítsek a csa-
lád életén. 

Aztán egyszer csak jöttek Elvira néni-
ért, hogy induljon Moszkvába. Hogy is 
volt ez pontosan?

Ez valóban így volt. Kint dolgoztam a 
határban a földeken és egyszer csak szól-
tak, hogy keresnek a minisztériumból. 
Mondták, hogy most azonnal menjek haza 
csomagolni, mert két órán belül indul a 
vonat Budapestre, ahonnan tovább fogok 
utazni Moszkvába egyfajta jutalomként a 
végzett munkámért. Gyorsan hazamen-

tem és mivel nem voltak otthon édesanyá-
mék, így a szomszédban hagytam üzene-
tet, hogy „elmentem Moszkvába”. Még 
ma is sokszor eszembe jut e bátor tettem, 
hiszen annak előtte csak Folyáson és Újti-
koson jártam, sehol máshol az országban, 
nemhogy külföldön. Két hétig voltunk ott 
– az országból többen - különböző prog-
ramokat szerveztek, elismerést adtak át 
számunkra, valamint még dokumentum-
filmet is készítettek az ottlétünkről. Akkor 
nagyon büszke voltam magamra, hiszen 
a polgári gépállomásról - 17 évesen - csak 
egyedül én mentem a kéthetes jutalomút-
ra. Voltak is irigyeim. 

Én általános iskolásként ismertem 
meg Elvira nénit, mint gondnok. Med-
dig tetszett a gépállomás munkavállaló-
ja lenni?

5 évig dolgoztam ott, amíg férjhez nem 
mentem. Majd később a Művelődési Köz-
pontban, azt követően az Általános Isko-
lában dolgoztam, innen mentem nyugdíj-
ba is. 

Visszakanyarodva a jelenhez kérde-
zem hogyan telnek nyugdíjas napjai?

Aktívan. Szeptemberben betöltöttem a 
83. életévemet, de még mindig elvégzem a 
ház körüli munkákat, művelem a kertet, 
igaz a lányom és az unokám segítségével. 
Kikapcsolódásként nyugdíjas közössé-
gekbe járok és még biciklivel közlekedek. 
Büszke vagyok arra, hogy a mi utcánkban 
a négyre csökkent művelt kertek közül az 
egyik az enyém. 

Elvira néniből még ma is árad az a hatá-
rozottság és munka szeretet, mely valószí-
nűleg „traktoros lányként” is jellemezte. 
Nem lehetett könnyű elismerést kivívni 
akkoriban, abban a férfias foglalkozás-
ban, de többekkel ellentétben neki sike-
rült. Traktoros munkássága alatt három 
kitüntetést is kapott, köztük a Munka 
Érdemrendet is, ami mind azt bizonyítja, 
hogy ő a kiválók között is a legkiválóbb 
volt.  

Egy élmény volt vele a beszélgetés, hi-
szen nagyon sok érdekes történetet me-
sélt és sajnálom, hogy mindazokat nem 
tudom megosztani a Kedves Olvasókkal. 

További jó egészséget és boldog nyug-
díjas éveket kívánok szerettei, családja 
körében Elvira néninek! Köszönöm az 
interjút!

Molnár Jánosné, szerk.
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történik és ekkor szállítják el a Hajdúsági Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft. járművei a lomnak minősülő hulladékot.

Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, kisebb terjedel-
mű bútordarabokat, berendezési tárgyakat, valamint rongyot, 
ruhát, falevelet, virágmaradványokat, egyéb kommunális 
hulladékot zsákba vagy gyűjtőedénybe – melynek súlya dara-
bonként nem haladja meg a 30 kg-ot – tegyék ki a megszokott 
helyre a közterületen.

Ingatlanonként legfeljebb 1 m3 hulladékot szállít el a Köz-
szolgáltató.

Nem szállítjuk el az építési törmeléket, veszélyes hulla-
dékot, gumiabroncsot, elektronikai hulladékot (háztartási 
kisgépek, televíziók, számítógépek, elektromos szerszámok 
stb.) valamint a kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy 
túlméretes hulladékot. 

Kérünk minden érintettet, hogy a lomtalanítási akció nap-
ján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki az elszállítani kívánt 
hulladékot.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

ŐSZI LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az

„Őszi lomtalanítási akció”
Polgáron

2018. szeptember 29-én, szombaton

Tájékoztató az elektromos és elektronikai 
hulladék gyűjtéséről

Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékaival 
kapcsolatos kötelezettségekről a termékdíj törvény, valamint az 
e-hulladékok kezeléséről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 
tartalmaz szabályokat. A törvény a gyártó és az elektronikai be-
rendezéseket Magyarországon forgalomba hozó vállalkozásokra 
ír elő kötelezettséget az eladott termékeikből keletkező hulladékok 
visszavételére, begyűjtésére, hasznosítására, illetve ártalmatlaní-
tására. A rendelet a kereskedők számára is tartalmaz kötelezett-
ségeket: az elektromos berendezések forgalmazói kötelesek visz-
szavenni a használt, illetve hulladékká nyilvánított elektromos 
berendezést. 

A fentieken kívül Polgáron az Inter-Metal Recycling Kft. Hajdú 
u. 39. sz. alatti telephelyén ingyen adható le az elektronikai hulla-
dék. Képcsöves berendezések hulladékkezeléséért fizetni kell. Az 
Anter Kft. Rákóczi u. 89. sz. alatti telephelyén szintén átveszik az 
elektronikai hulladékokat. 

dr. Váliné Antal Mária, címzetes főjegyző 

Foci Hírek
Ott folytatnák, ahol abbahagyták

A tavalyi versenykiíráshoz hasonlóan idén is 10-10 csapat képvi-
selteti magát a Megyei II. osztály északi és déli csoportjában. Pol-
gár az északi csoportban van. A 2 csoport első 5. helyezettje alkot 
egy 10 csapatos felső házat, a tavaszi mérkőzéseket külön sorsolni 
fogják. A bajnokság lebonyolításával teljes egészében a   szövetség 
sincs tisztában.  PIAC a nagyszerű tavaszi formáját szeretné át-
menteni az idei bajnokságba. A tavasszal megsérült Pöstényi Ist-
ván és Molnár Gergő szolgálataira egy ideig nem számíthatunk, 
Bolgár Dénes József  a megyei I. osztályú Tiszavasvári csapatához 
igazolt, ott szeretné megmutatni tehetségét ehhez sok sikert kívá-
nunk neki a következő szezonra. Ezek tudatában szükségesnek 
tartottuk a felnőtt keret megerősítését.  Bozsányi Tamást és Szarka 
Zoltánt Újszentmargita csapatától igazoltuk, Tóth Attila Egyek-
ről érkezett, Murák Krisztián és Vaszilkó Attila Rakamaz együt-
tesétől  érkeztek Polgárra. A keretet erősíti az ifjúsági csapatból 
kiöregedő Rácz Róbert István.  Cél az első 5 csapat között végezni, 
a távolabbi kilátások tavasszal fogalmazódnak meg. Az ősz folya-
mán is várunk minden futball szerető polgárit, gyere és szurkolj a 
PIAC-nak!

Téglás– PVSE   2018-08-26   17:00  Vasárnap
PVSE- Görbeháza  2018-09-01    17:00  Szombat

PVSE– Egyek  2018-09-08  15:30  Szombat
Józsa- PVSE  2018-09-15   15:30   Szombat

PVSE-  Nyírmártonfalva   2018-09-22  15:00    Szombat
Nyíracsád – PVSE  2018-09-30   15:00  Vasárnap
PVSE - Tiszacsege 2018-10-06  14:00   Szombat

Újszentmargita – PVSE   2018-10-13  14:00  Szombat
PVSE – Téglás  2018-10-27   13:30   Szombat

Görbeháza – PVSE   2018-11-03   13:30     Szombat
Egyek – PVSE  2018-11-10    13:30    Szombat
PVSE -  Józsa  2018-11-17     13:00     Szombat

Nyírmártonfalva – PVSE   2018-11-25     13:00    Vasárnap
Az ifjúsági csapat mérkőzései két órával korábban kezdődnek!

Az időpontok és a mérkőzések helyszínei  ősz folyamán változhatnak!
Tóth Máté, szakosztály vezető PVSE

Augusztus hónapban két szép kort megért polgári lakost 
köszönthettünk. Csernák Lászlóné Ica néni és Kis Józsefné 
Gizike néni is már a 90. életévükbe lépettek táborát erősíti. E 
jeles alkalomból Molnár János alpolgármester úr kereste fel 
és köszöntötte az ünnepelteket, valamint tolmácsolta az ön-
kormányzat jókívánságait. További jó egészségben eltöltött, 
boldog éveket kívánunk!

Szerk.

Szépkorúak köszöntése

Csernák Lászlóné Ica néni

Kis Józsefné Gizike néni



címmel 8 alkalmas előadás és beszélgetés 
sorozat indul

Várjuk
• azokat, akiknek eddig nem volt lehetőségük 

megismerni a keresztény hit alapjait, 
de ezt most szívesen bepótolnák

• azokat, akik szeretnének többet tudni Istenről, 
de nem értik a Biblia nyelvezetét,

• azokat, akik szeretnék megtapasztalni a hit erejét 
mindennapi életükben. 

Helyszín:  Református templom (Taskó, u. 118.)
Téma: A kereszténység legfontosabb tanításai Márk 

evangéliuma alapján 
Időpontok

• Szeptember 19. 18:00 óra
• Október 3. 18:00 óra

• Október 17. 18:00 óra
• Október 24. 18:00 óra

• November 14. 18:00 óra
• December 5. 18:00 óra

• December 19. 18:00 óra

Szeretettel várok minden kedves érdeklődőt: 
Birikiné Király Dalma, református lelkipásztor


