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Városházi Hírek
Ülésezett a Képviselő-testület

Május 30-án ült össze a képviselő-testület a napirendekre vonatko-
zó döntései meghozatalára. A polgármesteri jelentés keretében most 
is több aktuális, lakosságot érintő témát osztott meg a polgármester 
a nyilvánossággal. Mint ahogy arról korábban tájékoztatást nyújtot-
tunk a januári ülésen az egyház kezdeményezte a Polgári Vásárhelyi 
Pál Általános Iskola saját fenntartásába történő átvételét, melyhez  - 
jogszabályi feltételek fennállása esetén – hozzájárulását adta a képvi-
selő-testület. A kezdeményezés jelenlegi helyzetéről érdeklődtünk a 
Római Katolikus Egyházközségnél, melyre vonatkozóan Maga László 
címzetes kanonok, esperes részéről megküldött válasz került ismer-
tetésre, melyben hivatkozva Palánki Ferenc püspök úr álláspontjára 
a kérdésre az őszi önkormányzati választást követően kívánnak visz-
szatérni. 

Ezen az ülésen is újabb kóbor ebek befogásáról és elszállításáról 
kaptunk adatot. Az elmúlt hónapban befogott 16 ebbel már az idén 
60-ra szaporodott a befogott és elszállított kóbor kutyák száma, ami 
800.000 Ft költséget jelentett a város költségvetésének. Struba József 
képviselő megfogalmazta, hogy addig, amíg akár az ebtartás, akár az 

iskolai hiányzás, vagy az illegális hulladéklerakás terén nem tapasz-
talható az állampolgári fegyelem, és amíg mindenki nem teszi a szere-
pének megfelelően a feladatát, addig ezek a témák mindig napirenden 
lesznek. 

A villamos áram vezetékek mentén végzett gallyazás során tapasz-
talt problémákat jelezve kértünk és kaptunk tájékoztatást az E.ON-tól. 
A szolgáltató területi képviselője elmondta, hogy a tevékenységre al-
vállalkozó került megbízásra, akinek az általa végzett munkálatokról 
tájékoztatási kötelezettsége lett volna a lakosság felé, illetve a levágott 
gallyak elszállításáról is gondoskodnia kell. 

Kissné Barta Piroska műszaki irodavezető a piacfelújítás jelenlegi 
helyzetéről, munkafolyamatairól adott tájékoztatást. A 2016 évben a 
Régió Terv Kft. által előkészített projektre vonatkozóan többek kö-
zött megemlítette, hogy a megújult piaterületen 136 m2 nagyságban fa 
szerkezetű nyitott pavilon épül, mely kulturált elárusító helyet nyújt 
a helyi termelők részére. Szintén megújult a vizesblokk, kialakításra 
kerül 30 db kerékpártároló, valamint térkő borítást kap a tér és a Bá-
thory utca, ahol jelenleg az ivóvízhálózat gerincvezeték cseréje folyik. 
Az óvodaberuházás munkálatai is folyamatosan haladnak, amely vár-
hatóan augusztus 15-re befejeződik.  

Hágen József intézményvezető az aktuális karbantartási, felújítási 
munkálatok körében említette a járdaépítést. Az idén mintegy 1200 
m hosszan épül új járda többek között a Bem, a Mátyás, a Szabadság, a 
Hősök, a Dózsa (stb.) utcák érintett szakaszain. Itt hívta fel a figyelmet 
Struba József képviselő a Zólyom utcán a szakiskola épülete melletti 
járda állapotára, mely mindenképpen megérett a felújításra.

 
Molnár Jánosné, szerk.

Európai parlamenti kép-
viselőket választottunk

Európai parlamenti választásra 5 évente kerül sor, most 2019. 
május 26-án negyedik alkalommal járulhattunk az urnák elé és 
adhattuk le ilyenkénti voksunkat, legjobb meggyőződésünk sze-
rint. A választás egyfordulós, listás szavazás, amelyen csak pár-
tok indulhatnak. Az ország 21 képviselőt küldhet majd az Európai 
Parlamentbe. Az a párt állíthatott listát, amely legalább 20 000 vá-
lasztópolgár aláírását össze tudta gyűjteni. Mandátumot csak az a 
lista szerezhetett, amely megkapta az érvényes szavazatok legalább 
5%-át. Városunk választópolgárainak száma 6413 fő, melyből a hét 
szavazókörben összesen 1896 fő jelent meg, ez mintegy 29,56 %-os 
részvételi arányt jelentett. A leadott szavazatok alapján az alábbi 
eredmények születtek:

FIDESZ – KDNP 986 szavazat
DK 415 szavazat
JOBBIK 164 szavazat
MSZP-PÁRBESZÉD 95 szavazat
MOMENTUM 86 szavazat
MI HAZÁNK 69 szavazat
LMP 31 szavazat
MKKP 28 szavazat
MUNKÁSPÁRT 11 szavazat

Molnár Jánosné, szerk.

Döntés született a lakáscélú 
támogatások I. félévi fordulójában

A lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően 2019. május 31-ig megszületett a döntés a támogatásra 
benyújtott kérelmekről. A 44 család által benyújtott kérelemből 38 
felelt meg a rendeletben foglalt feltételeknek, 6 esetben elutasító 
döntés született. A döntés 15.000.000.-Ft önkormányzati forrást 
igényelt, melyet a kérelmezők a lakásvásárlásnál önerőként tudnak 
felhasználni. A sikeres pályázóknak gratulálunk, kívánjuk, hogy 
településünkön és új otthonukban érezzék jók magukat!

Andorkó Mihályné, irodavezető

Asztalos Ádám és Kovács Szabina szerződésaláírás közben
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A Polgári Szociális Központ 
éves tevékenységéről, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi feladatokról szóló beszámolók 
átfogó képet nyújtottak az intéz-
mény 2018. évi szakmai munká-
járól, melyet elismeréssel illetett a 
képviselő-testület. Az intézmény 
jelenleg két helyen működik, a Dó-
zsa György u. 1. sz. alatti épületben 
a Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat, a Házi segítségnyújtás, vala-
mint itt történik a központi irányí-
tás, a Barankovics tér 12. sz. alatt 
található a Támogató Szolgálat, az 
Idősek Nappali Ellátása, valamint 

a Szociális étkeztetés. Tóth Árpádné intézményvezető elmondta, 
hogy ideális megoldást jelentene egy új nagyobb épületben történő 
elhelyezés és működés, ahol a különböző szolgáltatások egy épületen 
belüli elérése mind a lakosság, mind pedig a vezetés szempontjából 
kedvezőbb feltételeket teremtene. A jelenlegi tárgyi feltételek csak 
részben felelnek meg az előírtaknak, így az anyagban bővebben tért ki 
a fejlesztés szükségességére.

A szociális intézmény dolgozói létszáma 31 fő, munkájukat 4 fő 
közfoglalkoztatott segítette.  Az alapszolgáltatások körében étkezte-
tést az elmúlt évben átlagoson naponta 392 fő vett igénybe. Házi segít-
ségnyújtásra 101 fővel került megállapodás megkötésre. 65 fő látogat-
ta az idősek nappali ellátását, valamint a támogató szolgálat ellátotti 
létszáma 55 fő volt. 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 
2018. évi tevékenységéről       

Törvényből adódó kö-
telezettségének eleget téve 
adott számot városunk 
jegyzője a polgármesteri 
hivatal elmúlt évi tevé-
kenységéről a képviselő-
testületnek. 

A beszámoló az infor-
mációk, adatok összeg-
zésével, tényszerűségre 
törekedve mutatta be a fel-
adatok ellátását, mennyi-
ségét, valamint értékelte az 

elvégzett munkát abból a szempontból, hogy az mennyire felelt meg a 
jogszabályoknak, a helyi szabályoknak, döntéseknek, előírásoknak és 
- nem utolsó sorban – mennyire felelt meg az ügyfelek, valamint a hi-
vatal által megfogalmazott elvárásoknak, színvonalnak, minőségnek 
és értékrendnek. Dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző kiemelte, 
hogy az elmúlt évben kihívást jelentett az elektronikus ügyintézés be-
vezetése, az erre szolgáló rendszer megismerése. Komoly terhet rótt az 
ügyintézést és annak határidejét meghatározó új jogszabály ismerete, 
előírásainak betartása, egy-egy szakterülethez szükséges jogszabály-
változás naprakész nyomon követése és alkalmazása. A napi feladatok 
mellett folyamatos figyelmet igényeltek a pályázati lehetőségek meg-
ismerése, az azokon való részvétel. Fel kellett készülni az adatvéde-
lem bevezetésével kapcsolatos feladatok ellátására, az országgyűlési 
választás törvényes lebonyolítására is. Jelentős feladatot okozott a Pol-

gári Roma Nemzetiségi Önkormányzat megszűnése, annak ellenére, 
hogy jelölt hiányában az időközi választás elmaradt.  

A Polgári Polgármesteri Hivatal 24 fő köztisztviselő alkalmazásá-
val látta el feladatait az elmúlt évben, három iroda és egy titkárság 
szervezeti egységben közcélú munkatársak segítségével. A dolgozók 
körének 70%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A szakmai is-
meretek bővítése, fejlesztése azonban elengedhetetlenül szükséges a 
színvonalas munkavégzés biztosítása, fenntartása érdekében.. Az el-
múlt években tapasztalt hatáskörelvonások és illetékességi szabályok 
változását követően többek között helyi szinten maradt a szociális- és 
gyermekvédelmi feladatok ellátása, az adóigazgatás, az anyakönyv, 
egyéb hatósági feladatok, a közfoglalkoztatás, a pénzügyi, a városüze-
meltetési feladatok ellátása, melyek során 2018-ban  összesen 21.845 
ügyirat született. 

A lakosság a Hivataltól gyors, szakszerű és jó minőségű közigaz-
gatási szolgáltatást vár el. A működést a 2018-as évben is ezeknek az 
igényeknek a kielégítésére való törekvés jellemezte és a továbbiakban 
is cél az, hogy az ügyfelek elégedetten távozzanak, legyen szó ügyinté-
zésről, vagy csak tájékoztatásról. Érvényesülni kell az udvarias maga-
tartásnak, a segítőkész hozzáállásnak, a törvényességnek, a szaksze-
rűségnek és a pontosságnak. 

A napirend tárgyalása során dr. Hatvani Zsolt és Struba József kép-
viselők is elismerően szóltak a hivatali munkáról, utóbbi kiemelte, az 
adóhatósági tevékenység hatékonyságát, az ügyintézési határidők be-
tartását, a sokszor azonnali ügyintézés biztosítását, és mindezt úgy, 
hogy a felettes szervtől törvényességi észrevétel nem érkezett. 

Molnár Jánosné, szerk.  

Beszámoló a szociális és gyermekvédelmi feladatokról 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 

meghatározza a települési önkormányzat gyermekvédelmi, gyermek-
jóléti feladatait, a helyi ellátórendszer kiépítésével, működtetésével, 
a gyermekek ellátásának megszervezésével kapcsolatos teendőit. A 
2018. évi feladatellátásról kapott beszámolót összegezte a Polgármes-
terei Hivatal, a Polgári Szociális Központ és a Napsugár Óvoda és Böl-
csőde, valamint a Városgondnokság intézmények gyermekvédelmi 
feladatok ellátásában végzett munkáját. Az önkormányzat által nyúj-
tott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása keretében a jegyző a 
gyermekvédelmi törvény alapján megállapítja a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre való jogosultságot, melyre településünkön 
2018. évben 501 fő volt jogosult. Szintén a jegyző feladata a hátrányos 
helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása. Az önkor-
mányzat úgynevezett önként vállalt feladatként bérlettámogatásban 
részesíti helyi rendelete alapján azokat a középiskolás gyermekeket, 
akik lakóhelyüktől távoli intézményben tanulnak. Ezt a támogatást 
az elmúlt évben 32 fő vette igénybe. 

A gyermekvédelmi rendszer hatékonyan működő jelzőrendszeren 
alapul, amelyben fontos szerepe van az oktatási intézményeknek, 
védőnőknek, házi gyermekorvosoknak, akik a gyermek veszélyezte-
tettsége esetén jeleznek az illetékes Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
latnak. Az elmúlt évben a legtöbb jelzés, 108 esetben a közoktatási 
intézményből történt, ezt követte a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális szolgáltatók jelzése 68 esetben. 

A képviselő-testületi ülésen az elmúlt évhez hasonlóan ismét megfo-
galmazódott az óvodai, iskolai magas hiányzás problémája. Dr. Hatvani 
Zsolt képviselő e fórum keretében is megszólította a szülőket és kérte, 
hogy nagyobb figyelemmel legyenek gyermekeik nevelésére, oktatására. 

Molnár Jánosné, szerk.
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Virágos Polgár

Gyermeknap

Az egynyári virágok kiültetése megkezdődött a város közterületein 
található virágágyásokban, valamint a közintézmények környezete is 
megszépült. Az árvácska ágyások cseréje egynyári virágokra folyama-
tos és ütemezett. A közterületeken kihelyezett virágládák beültetése 
is a végéhez ért. A Hősök útján található belvárosi villanyoszlopok-
ra muskátli koszorút helyeztünk ki. A virágok nevelését, az ágyások 
tervezését és kiültetését Juhász Sándor főkertész felügyeli. A fóliában 
nevelt virágokat sokszínűség és fajtagazdagság jellemzi. Található ná-
lunk: Vinca, Bársonyvirág, Sétányrózsa, Pistike, Celosia, Orvosi és 

Lisztes Zsálya, Hamvaska, Petúnia, Kanna virág, Levendula, Begónia, 
Muskátli (futó, álló), Salvia, Sanvitalia, Bakopa, Vanília virág, Szú-
nyogriasztó stb... Augusztusban pedig 25.000 darab árvácska kerül a 
fóliába a szivárvány minden árnyalatában, amely majd váltja az egy-
nyári virágokat a közterületeken. 

2018 végén Polgár Város Önkormányzata kiegészítő támogatási ké-
relmet nyújtott be a Belügyminisztériumhoz „Mezőgazdasági Start-
munka Mintaprogram” sikeres megvalósítása és továbbfejlesztése ér-
dekében. A kiegészítő támogatás pozitív elbírálása után megkezdődtek 
a munkálatok a Városgondnokság hátsó nem használt traktusában, 
mely során egy komplett HÍRÖS A 10-es típusú (10*40 méter) alag-
út rendszerű növényház belső épület gépészeti fűtéssel és termesztő 
asztalrendszerrel 2019 február végén átadásra került. 400 m2-en 40 
gördülő asztalon történik a város közel 50.000 egy és kétnyári virág 
szükségletének a nevelése több turnusban. A virágok nevelését és ki-
ültetését közfoglalkoztatottak segítségével végezzük a mezőgazdasági 
program részeként. 

Fotódokumentáció a fóliaépítésről, virágnevelésről, kiültetésről a 
város honlapján megtalálható (www.polgar.hu)

Csibi Lajos programvezető

Rendhagyó módon nem a hónap utolsó vasárnapján, hanem május 
24-én, pénteken került megrendezésre az Ady Endre Művelődési Köz-
pont és Könyvtár szervezésében a Városi Gyermeknap.  

A nemzetközi gyermeknap ünneplése Törökországból ered. Ma-
gyarországon 1931-től tartják és ekkor még gyermekhétnek nevezték. 
Később, 1950-től hivatalosan május utolsó vasárnapja vált a gyerme-
kek napjává. Manapság, országszerte egész hétvégés családi progra-
mokkal készülnek, melyben a főszerepet természetesen a gyerekek 
kapják. Városunkban általában koncerttel, bemutatókkal, játszóház-
zal, különféle szórakoztató és meglepetés programokkal igyekszünk 
megörvendeztetni a csemetéket. Idén, a Napsugár Óvoda és Bölcső-
de, valamint a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola együttmű-
ködésének és ügyes szervezésének jóvoltából, közel ötszáz gyermek 
szórakozhatott a reggeltől késő délutánig tartó színes programokon. 
A város főtere vidám játszótérré változott ezen a napon és megtelt 
kacagó, kurjongató gyerkőcökkel. Rendkívül népszerű volt mind az 
ifjú közönség, mind a pedagógusok körében Kovácsovics Fruzsina 
énekes, akinek színvonalas, interaktív műsorát tátott szájjal figyelték 
vagy tapsolva énekelték és táncolták végig a gyerekek.  Közkívánatra 
volt dínó légvár és óriás trambulin, de a gokart, a vasúti terepasztal, 
valamint a különféle, kikapcsolódást szolgáló és ügyességi játékok is 
nagy sikert arattak a fiatalok körében. Reméljük, sikerült örömet sze-
reznünk, és kicsit szebbé, felhőtlenebbé tenni ezt a napot a polgári 
gyerekek számára! 

Köszönjük a helyi nevelési-oktatási intézmények vezetőinek, peda-
gógusainak a program sikeres megvalósításában nyújtott segítségét. 

Péterné Kiss Petronella

Fába metszett művészet
A Nyíregyházi Nemzetközi Fametsző Művésztelep alkotásaiból nyílt 

kiállítás május 30-án, csütörtökön 17 órától az Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár Megyesi-fivérek termében. 

Az esemény alkalmával  Bíró István igazgató köszöntötte a megje-
lenteket. A neves művészek alkotásaiból álló tárlatot Dr. habil Szepessy 
Béla István főiskolai tanár, a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra 
Intézetének igazgatója, grafikus művész, a művésztelep vezetője nyi-
totta meg. Tanár úr bevezető gondolatként megosztotta a látogatókkal 
a vizuális művészettel kapcsolatos értékrendjét, és beszélt az alkotás 
emberre való hatásának fontosságáról. Előadásából képet kaphattunk a 
fametszetek megalkotásának aprólékos, idő- és munkaigényes munka-
folyamatába. A sokszorosított grafikai technikák között kétségtelenül 
a fametszés a legrégebbi eljárás. A művész egy csiszolt fadúcra rajzol, 
majd a rajzolt vonalakat meghagyva késsel vagy vésővel kivájja a töb-
bi felületet. A kompozíció vonalai kiemelkednek, amelyeket festékkel 
kennek be, majd egy benedvesített papírlapot rápréselve a festéket rá-
nyomják a papírra. A nyomat a dúc rajzolatának tükörképe lesz. „Ez a 
nagy precizitást, odafigyelést igénylő műfaj, azért is különleges, mert 
nem hagy lehetőséget a tévedésre. Amit egyszer a fába bemetszettek, 
az nem javítható, nem lehet átfesteni, hozzáadni vagy elvenni belőle.” 
– tudhattuk meg Szepessy Bálától. A kiállítás megnyitóját furulya já-
tékkal színesítették Tóth Lili és Vándor Hanna, a Polgári Vásárhelyi Pál 
Általános Iskola 4. osztályos tanulói. 

Péterné Kiss Petronella
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„Bográcsba csalogatott szamár – babgulyás 
házi csipetkével szamár farokkal”

A címet olvasva talán kicsit bizarrnak 
tűnhet az étel, mind nevében, mind alap-
anyagában, de tény, hogy Szabó Balázs 
polgári fiatal e különleges ételével kivív-
ta a dobogó második fokát a Kihajtási 
Ünnepség és a Pásztorételek Főzőver-
senyén. 2011 óta évente megrendezésre 
kerül Hajdúnánás, Kendereskertben 
ez az ünnepség, mely segít élővé tenni 
a hagyományokat, a régi mesterségek 
felelevenítését. Az idén május 11-én ke-
rült sor a programra, melyre meghívást 
kapott önkormányzatunk is. Felkérésre 
Polgárt, Szabó Balázs és kis csapata kép-
viselte, aki már más főzőversenyeken is 
sikeresen és eredményesen mutatta meg 
gasztronómiai tudását, öregbítve ezzel városunk hírnevét. Az elért 
eredmény és a nem mindennapi étel elkészítése apropójából kerestem 
meg Balázst és kérdeztem.

Hogyan fogadtad a felkérést? 
Az idő rövidsége miatt kicsit haboztam, mert szeretek a főzőverse-

nyekre időben felkészülni, de mivel megtiszteltetésként ért a felkérés, 
így kötelességemnek éreztem, hogy elinduljak a versenyen városunk 
színeiben.

Hogyan képzeljük el ezt a rendezvényt? 
Ez egy kihajtási ünnep egybe kötve a pásztorételek főzőversenyével. 

Kicsit hasonlítani lehet a hurka-pite fesztiválunkhoz, mivel a gasztro-
nómia mellett,  különböző hagyományőrző és kulturális programok 
is színesítették a rendezvényt, illetve kézműves kirakodóvásár várta 
a látogatókat. 

Milyen kategóriában lehetett nevezni?
Három fő kategória volt, hús nélküli pásztorétel, húsos pásztorétel, 

kelt tésztás sütemény. 
Miért éppen a szamárhúst választottad alapanyagnak?
Szerettem volna valami különleges alapanyaggal elindulni, ezért 

döntöttem a szamárhús mellett. Sikerült 
is beszereznem szamárlábszárat, szamár 
farkat, valamint füstölt szamár hátszínt. 
Az íze hasonlít a borjúhoz, csak kicsit 
édeskésebb. 

Milyen reakciót váltott ki az étel a 
zsűri részéről?

Meglepődve fogadták. Azt mondták, 
hogy póni pörköltet már ettek, de szamár-
ból készült ételt még nem. Az eredmény-
hirdetésnél kérték mondjam el, hogy mi-
ért pásztorétel a szamár. Elmondtam. A 
régi öregek, akik nem engedhették meg 
maguknak, hogy lóval tereljék a gulyát, 
azok szamarat tartottak fent erre a célra. 
Aztán amikor a csacsi már kiöregedett, 

belecsalogatták a bográcsba. (Mondta humorosan Balázs. szerk.)
Hogyan értékeled a rendezvényen való részvételt? 
Nagyon örültem az elért második helyezésnek, de talán még annál 

is nagyobb öröm volt, hogy a verseny végén odajöttek a zsűri tagjai és 
meghívtak még további két versenyre is a nyár folyamán. 

Találkozunk még Veled ilyen, vagy ehhez hasonló gasztronómiai 
versenyen?

Mindenképpen. Ez már a negyedik főzőverseny volt, amin kis csa-
patommal részt vettem. A legbüszkébb a 2017-es Halászléfőző Feszti-
válon elért első helyezésre vagyok, ahol 80 induló csapatot hagytam 
magam mögött. Ezúton is köszönöm Polgár Város Önkormányzatá-
nak a lehetőséget és a támogatást. 

Nem tagadom meglepődtem az étel hallatán, mint ahogy a zsűri is, 
de a példa is azt mutatja, hogy érdemes új, másabb, nem mindennapi 
alapanyagot kipróbálni a főzés területén is. Ezúton is gratulálunk a 
második helyezéshez és bízunk benne, hogy még sok rendezvényen 
főzöl ízletes, különleges, díjnyertes ételeket!

Köszönöm az interjút!
Molnár Jánosné, szerk. 

Anyák Napja – Köszöntöttük a Startmunka 
Mintaprogramban résztvevő édesanyákat

Hagyományos rendezvénnyé vált városunkban, hogy Anyák Napja 
környékén közösségi rendezvény keretében köszöntjük a Startmun-
ka Mintaprogramban résztvevő édesnyakát. Az ötletgazda Szabó 
Tiborné Eszter volt, akinek megnyitó gondolatait követően Tóth 
József polgármester köszöntötte a jelenlévőket, aki hangsúlyozta 

az édesanyák szerepét, fontosságát a családban és a társadalomban 
egyaránt.A közfoglalkoztatási programban végzett munka fontossá-
gára felhívva a figyelmet zárta köszöntőjét és jókívánságát tolmácsolta 
minden jelenlévő édesanya felé. 

Az ünnepi gondolatokat követően színvonalas kulturális műsort te-
kinthettek meg a meghívottak. A tehetséges fiatalok vers, illetve ének 
előadásaikkal megható pillanatokat szereztek a jelenlévők számára, 
míg a táncos produkcióval hangulatba hozva a közönséget önfeledt 
jókedv vette át az uralmat. A rendezvény végén a gyerekek virággal 
kedveskedtek az édesanyáknak. 

Adni és azzal örömet szerezni nagyon jó érzés. Így van ezzel Eszter 
is, aki koordinátorként nap, mint nap találkozik a közfoglalkoztatás-
ban dolgozókkal, ismeri élethelyzetüket, gondjaikat, bajaikat és rá jel-
lemző módon sajátjaként kezelve azt, próbál segíteni. 

Molnár Jánosné, szerk. 
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Egy napra újra gyerekek 
voltunk!

Május 17-én 20 fős csapatunkkal részt 
vettünk a Crazy 5K sportrendezvényen. 
Ez egy szórakoztató futóverseny, ami 
lehetővé teszi, hogy újra gyereknek érez-
zük magunkat.  A táv 5 km, amit  10 
felfújható óriás akadály tesz izgalmas-
sá, olyanok, mint az ugráló várak, a ver-
senyzőknek ezeken kell átjutni … mász-
va, kúszva, ugorva, csúszva.

A csapatot Csatóné Juhász Annamária 
biztatására egy-két óra alatt hoztuk ösz-
sze március elején, bár senki nem tudta 
pontosan mire vállalkozunk, de a kihí-
vás, a versenyszellem nem engedte, hogy 
kimaradjunk. Bő két hónapunk volt a 
felkészülésre, a csapat tagjaival rendsze-
resen együtt edzünk a jumping trambu-
lin edzésen, vagy az Annamari által tar-
tott aerobic edzéseken, mások kettlebell 
edzésre vagy focira járnak. Heti egy fu-
tást és egy kis erősítést tettünk hozzá, 
ami úgy tűnik elég is volt ahhoz, hogy a 
távot jókedvűen teljesíteni tudjuk. 

Eljött a vasárnap, a verseny napja, 
együtt indultunk Debrecenbe a verseny 
helyszínére, az Erdőspusztai Arboré-
tumba. 9 óra körül érkeztünk, már akkor 
rengetek autó állt a parkolóban később 
tudtuk meg, hogy 4 ezer indulót várnak 
a helyszínre. Negyedóránként indították 
a versenyt, így egyáltalán nem volt sor-
ban állás, vagy tumultus.  Parkolás után 
a regisztráció és az ajándék póló átvétele 
után jó néhány közös fotót készítettünk, 
majd indultunk a rajthoz közös bemele-
gítésre. A csapat már a rajtnál szétvált, 

mert csak 15 versenyzőt engedtek el egy-
szerre a rajtnál. A rajt után rögtön az 
első akadály egy óriás lépcső, amit csak 
négykézláb tudtunk megmászni, a másik 
oldalon pedig le kellett csúszni. Időnk 
sem volt megijedni, az adrenalin hajtott 
minket… aztán 2,5 km egy hűvös erdei 
úton, az időnként fatuskókkal nehezített 
ösvény talán veszélyesebb volt, mint az 
akadályok. Ezután 3-4 akadály egymás 
után, volt közte falmászás, alagútkúszás 
és sok-sok csúszás. A legnehezebb volt, 
amikor oszlopról, oszlopra kellett ugra-
ni, ezt többen nehezen, vagy alig tudtuk 
teljesíteni. A táv felénél frissítőpont, ép-
pen jókor már mindenki nagyon szomjas 
volt. Majd újra néhány száz méter futás, 
a következő akadályig. Végül megérkez-
tünk az utolsó akadályhoz, ahol három 
„hegyet” kellett megmásznunk és  le-
csúsznunk. Végül a célban újra minden-
ki együtt, megkaptuk a Crazy 5K érmet , 
újabb fotók készültek . 

Nem túlzok, ez volt eddig a legkalan-
dosabb futásunk. A futást az óriás aka-
dályok izgalmassá és színesebbé tették, 
szinte észre sem vettük, hogy lefutottunk 
5 km-t. A távot mindenki teljesítette 
és  már a célba érkezéskor  eldöntöttük, 
hogy ez csak a kezdet és alig várjuk, hogy 
újra együtt sportolhassunk egy hasonló 
izgalmas versenyen. Egy nap sem telt el 
és valaki a csapatból megosztotta a kö-
vetkező akadályversenyt, ez a Decathlon 
akadályfutás Nyíregyházán június 22-
én, így a kaland tovább folytatódik és 
mi nem akarunk kimaradni. Mindenkit 
biztatok, aki rendszeresen sportol, hogy 
vegyen részt egy ilyen sporteseményen, 
nagy élmény, ami garantáltan kimozdít-
ja a komfortzónájából.

Csapattagok:  Bene Levente, Bihari-
Veres Viktória, Csatóné Juhász Anna-
mária, Csillik Katalin, Hornyák Tama-
ra, Hornyák Tünde, Kacsa Zsófia, Kiss 
Lajos, Lajtos-Lukács Beáta, Lesó Lili, 
Megyesi Ágota, Nagy László, Papp Csa-
nád Kornél, Pappné Krajczár Melinda, 
Sándor Bernadett, Sóvári Panna, Szil-
ágyi Viktória, Szekerka Tímea, Varga 
Éva, Zilahi Barbara.

Hornyák Tünde csapattag

VERSPERCEK 
- Írások helyi 

alkotók tollából

A költészet napi versíró pályázat 
II. helyezett versei:

Sebők Éva Viktória: Hajnalodik vala-
hol (diák kategória, 14 éves)

Hajnalodik valahol

Jaj, ott látok egy nagy pókot,
valaki partra vonszolja a hajót.
Amott tücsök zene szól,
Már ballag lefelé a hold.

A tó vize csillog,
Világítanak az égen a csillagok.

Halászni indulnak a hajók,
Zsákmányt fog a nagy pók.

Jaj, nincs itt velem senki,
Nem mond nekem a hold semmit.

Nem szólnak a déli harangok,
Itthon vagyok, itthon maradok.

Pete Margit: Szeretetvers 
– nagymamámról (felnőtt kategória)

Szeretetvers
nagymamámról

A kezét szerettem,
azt a simogató két kezét...
Azt a segítő két kezet,
ami eltolta előlem
a napot takaró felleget.

A szemét szerettem,
azt a mindig fénylő kék szemét...
Azt a ragyogó kék szemet,
amibe ha belenéztem,
kigyúlni láttam a fényeket.

Az ölét szerettem,
azt a puha, ringató ölét...
A mindig fogadó ölet,
ami óvott, s én nem féltem,
és hittem: a jövő szép lehet.

A lelkét szerettem,
azt a jóságos, tiszta lelkét...
Azt, ki értem bármit megtett,
és tette, ha nem is kértem,
a tehetőt s a lehetetlent.

Őt magát szerettem!
S körülötte a mindenséget...
És ami tőle volt: mindent!
Mamámat, ki itt van velem,
pedig már réges-régen elment!
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A gyerkőcök öregszenek. Ez először 
akkor érezhető, amikor az óvoda udva-
rán állunk, nézzük és hallgatjuk, ahogy 
elbúcsúznak, elballagnak a gyermekek 
életük első és meghatározó intézmény-
től, valamint a hétköznapjaikban hozzá-
juk oly közel álló személyektől. Az idén 
is megtartottuk az óvodában a ballagási 
ünnepséget. Nálunk ez az esemény igazán 
meghitt ünnep, amit komoly, izgalommal 
teli készülődés előz meg. 

A búcsú sosem könnyű. Azért, hogy a 
gyermekek felkészüljenek erre a megható 
pillanatra, sokat beszélgetünk a múltról, 
(amikor óvodába kerültek a gyermekek), 
valamint a jövőről, (hogyan is képzelik el 
az iskolát).

A ballagás napján feldíszítjük óvodánkat 
kívül-belül, s mindent előkészítünk a ven-

Ovi Hírek
Májusi forgatag

az óvodában
„Május, május az idő csodaszép” - éne-

keltük a gyerekekkel közösen. Ebben a 
hónapban az események is csodaszépek 
voltak. Minden óvodai csoportban nagy 
izgalommal készültek a gyermekek az 
édesanyjuk köszöntésére. Az óvodások 
köszöntő verseket szavaltak, csillogó sze-
mekkel énekelték az „Orgona ágát”, majd 
átadták a kis kezükkel barkácsolt ajándé-
kokat és az elmaradhatatlan virágokat az 
édesanyjuknak. Ezzel is meghálálva az 
anyukájuk gondoskodását és feltétel nél-
küli szeretetét. 

Május utolsó vasárnapján köszöntöttük 
a gyerekeket. Óvodánk hagyománya, hogy 
egy héten át ünnepeljük a gyermeknapot. 
Előre megtervezett programokkal tettük 
még színesebbé a hetet. Városunk által 
szervezett rendezvényen vettünk részt, 
ahol Kovácsovics Fruzsina koncerten éne-
keltek és táncoltak a gyerekek, majd a főté-
ren próbálhatták ki a különféle játékokat. 
Szerveztünk versenyjátékokat, ahol juta-
lommal egybekötve zajlottak a fordulók. 
Színes esemény volt a Freinet pedagógiá-
val dolgozó csoportok mesejátéka. A Csibe 
majd a Nyuszi csoportos gyerekek adták 
elő a „Négy jóbarát” és a „Fogfájós nyuszi” 
mesét. A gyerekek közösen az óvónénik se-
gítségével írták meg a mesét és készítettek 
eszközöket az előadáshoz. Nagy örömünk-
re a Móra úti óvodások is jelen voltak az 
előadáson. 

Ezután a lufi hajtógató bohóc követke-
zett. A gyerekek csodálkozva figyelték a 
varázslatot, ahogy a színes lufi macskává, 
vagy kiskutyává változik. A csillámtetová-
lás mosolyt csalt az arcukra. 

Hagyományainkhoz híven május utolsó 
péntekén a leendő elsős gyerekek óvodai 
búcsúzáson vettek részt. Elköszöntek az 
óvodától, a csoporttársaktól, óvodai dol-
gozóktól. Felkerültek a ballagó gyerekek 
arcképei a faliújságon lévő vonatra, hogy 
képzeletben elrepítse őket az iskolába. 

Minden leendő kisiskolásnak kívánunk 
örömökkel teli, szorgalmas iskolai éveket!

Török Józsefné, óvodapedagógus

Elbúcsúztak az óvodások

A katolikus egyház egyik legfonto-
sabb ünnepe az elsőáldozás, ami nem 
más, mint az első találkozás szentsége az 
Eucharistiában jelen lévő Jézussal. Jézus 
velünk van, megajándékoz, erősít, segít, 
lelkesít bennünket. Így az elsőáldozók szí-
vébe Jézus költözik. Ez az első lépcsőfok 
a hit mélyebb megismerése és megélése 
felé. Gyermekeink nyitottsággal, imával, 
és mély hittel készültek fel az első szentál-
dozás pillanatára. E tiszta lelkű gyermekek 
nagy izgalommal várták ezt a különleges 
alkalmat, mely ma valóra vált. Mi szülők 
köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
hozzájárultak ennek a csodálatos ünnep-
nek a levezényléséhez, mely örökre szép 
emlékeket idéz majd gyermekeink szívébe. 

dégek fogadására. De 
a legfontosabb, hogy 
ünneplőbe öltöztetjük 
testünkkel együtt szí-
vünket és lelkünket is.

Miután a gyerekek 
elmondták búcsúzó 
versüket, meghallgat-
ták a búcsúztató gyer-
mekek verseit; elindul-
tak énekelve az óvoda 
helyiségein keresztül, 
hogy egy utolsó pil-

lantást vessenek még a kedvenc játékaikra, 
megszokott helyeikre, az óvodai bútorok-
ra, berendezési tárgyakra. Ezután minden 
megváltozik!

Megváltozik a gyermekek alakja, jel-
leme, beszéde, kitartása… Nem igénylik 
már a felnőttek segítségét öltözködésnél, 
étkezésnél,- önállók lettek! Bár a babusga-
tás még jól jön olykor-olykor, ők már isko-
lások lesznek. Tele vannak kíváncsisággal 
és tudásszomjjal, amit már csak a követke-
ző mérföldkő az életükben, vagyis az isko-
la tud kielégíteni. Ballagó gyermekeinknek 
és szüleiknek minden óvodai alkalmazott 
nevében kívánok az iskolai évekhez sok si-
kert, kitartást, erőt és türelmet!

Tóthné Halász Krisztina, 
óvodapedagógus

Elsőáldozás
Köszönjük Klárikának és Katikának, hogy 
ünnepi díszbe öltöztette Isten házát. Kö-
szönjük a kántornak, Erzsikének, hogy a 
szent misén az ő segítségével dicsőítettük 
az Urat, mely a mennyországig emelte a 
kis lelkeket. Köszönjük a hitoktatóknak, 
Vikinek és Marikának lelkiismeretes és 
segítő munkáját, a gyermekek hitoktatá-
sát. És nem utolsó sorban nagyon köszön-
jük László atyának, aki fáradtságot nem 
ismerő munkával kitartott gyermekeink 
mellett és felkészítette őket, hogy e szent 
misén hozzájárulhassanak a szentáldo-
záshoz a szülők, a rokonok, a barátok és az 
egyházközösségünk tagjai előtt. 

 Pöstényiné Tóth Erika
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Idén is nagy sikerrel zárult kulturális 
seregszemlénk, köszönhetően minden 
felkészítőnek, szervezőnek, a háttérben 
dolgozóknak, és persze elsősorban a sze-
replőknek: diákjainknak. Sok felkészülés, 
próba, nagy koncentráció, figyelem, türe-
lem kell ahhoz felnőtt és gyermek részéről 
is, hogy ez a gálaműsor színesen, gördülé-
kenyen megvalósulhasson. Természetesen 
köszönet illeti az Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár dolgozóit, akik a 
helyszínt biztosították, valamint köszön-
jük a szülők segítségét, támogatását!  Jö-
vőre folytatjuk!

Petrikné Sereg Ildikó

Suli Hírek
Május 10-én harmadik alkalommal 

vettünk részt Miskolcon a Lakatos 
Menyhért Szavalóversenyen, melyet a 
Görögkatolikus  Egyetemi Szakkollégi-
um hirdet meg már hat esztendeje. Négy 
felső tagozatos diákot neveztünk be, akik 
eredményesen szerepeltek: Tóth Róbert 
6.a osztályos KÜLÖNDÍJ-at kapott, fel-
készítője: Kis Boglárka, Bereczki Éva 7.c 
osztályos III. HELYEZÉS-t ért el, Siroki 
Viktória Ildikó 7.c osztályos II. HELYE-
ZETT lett. Felkészítőjük: Petrikné Sereg 
Ildikó. Sebők Éva 8.a osztályos diákunk 
is jól teljesített. Felkészítői: Deák Ferencné 
és Lukácsné Győrfi Lilla. Köszönjük Tóth 
József polgármester úr segítségét a ver-
senyre való eljutásban.

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Szín-
ház pályázatának jóvoltából május 15-én 
140 diákunkkal utazhattunk Nyíregy-
házára. Az 1-2. évfolyamosok állatsimo-
gatással nyitották a kirándulást, a 3-7. 
évfolyamosok pedig interaktív múzeum-
látogatáson vettek részt a Jósa András 
Múzeumban, ahol nemcsak a tárlatokat 
tekinthettük meg, hanem játszhattunk is 
a kiállított csontok, érmék és festmények 
között. Ezután a színházban megnéztük a 
Hamupipőke zenés, tréfás előadást. Gye-
rek és felnőtt egyaránt jól érezte magát. 
Köszönjük a lehetőséget!

Két tanulónk szerepelt eredményesen 
a Tudásbajnokság elnevezésű országos 
verseny megyei fordulóján: Kondás Bog-
lárka 3.a osztályos diákunk anyanyelv 
tantárgyból versengett, s Debrecenben 
10. helyezést ért el. Felkészítője: Tóth 
Istvánné. Papp Csanád 3.a osztályos ta-
nulónk 1. helyezett lett a megyében ma-

tematika tantárgyból. Felkészítője: Létray 
Judit Június elején részt vesz az országos 
fordulóban Szegeden.  Büszkék vagyunk 
rájuk! További sok sikert kívánunk!
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Anyakönyvi Hírek
Házasságot kötött:

Gulyás Erzsébet  -  Slezák István
Beimli Alexandra Mónika  -  Kiss Elemér

Homenszki Ibolya  -  Rácz Attila
Derecskei Nikolett  -  Faragó Csaba

Akiket újszülöttként 
köszöntünk: 

Török Dorka
Nagy Marcell Sándor

Bohács Olivér
Vadász Brendon Rikárdó

Kiss Kornél Noé
Szendrei Emma

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk:

• Pöstényi László élt: 56  évet
• Sándor Gyuláné 

szül.: Tóth Gizella élt: 85  évet
• Varga Jánosné 

szül.: Bán Gizella élt: 63  évet
• Polonkai László élt: 93  évet

• Czókó Józsefné 
szül.: Juhász Erzsébet élt: 77  évet

• Köteles Gyuláné 
szül.: Újhelyi Piroska élt: 81  évet

• Varga Balázs élt: 85  évet
• Vámosi Dezső élt: 74  évet
• Pusztai Sándor élt: 80  évet

• Vámosi Józsefné 
szül.: Bajzáth Ilona élt: 89  évet

• Baráth Csaba élt: 44  évet

Közösségi élet a nyugdíjas klubban

A köztisztviselők és közalkalmazottak 
nyugdíjas klubja kiránduláson vett részt 
2019. május 21-én Ópusztaszeren. 

Régi álma valósult meg a klubtagoknak, 
hiszen évek óta szerették volna ezt a kirán-
dulást megejteni. Ehhez azonban nem volt 
biztosítva az anyagi forrásuk, ezért kére-
lemmel fordultak Polgár város polgármes-

teréhez. A kérelem alapján az önkormány-
zat támogatta a kirándulásunkat, amiért 
köszönettel tartozunk.

Bár hosszú volt az út, örömmel vágtunk 
bele. Nagyon jó hangulatban telt el az uta-
zás, a megérkezés utáni órák csodálattal 
töltöttek el bennünket. Az időjárás nekünk 
kedvezett, ragyogó napfényes idő kísért 
bennünket mindvégig. A késő délutáni 
ebédünket Csongrádon a Csuka Csárdá-
ban költöttük el, teljes megelégedéssel. 

Az egész nap a barátság jegyében telt el, 
jó emberek voltak jó helyen és abban bí-
zom, hogy ezt még sokszor megtehetjük. 
Köszönet a lehetőségért, köszönet a részt-
vevőknek, a Kornis családnak a közremű-
ködésért! 

Szép nyarat kívánok mindnyájunknak és 
ehhez jó egészséget!

Ekéné Tusi Gizella, klubvezető

Osztálytalálkozó

Május 4-én, a 15 éve elballagott 8.b osz-
tály egy része gyűlt össze, hogy együtt em-
lékezzen általános iskolás éveire. Örömmel 
fogadtam egykori diákjaim meghívását, 
jó volt hallgatni, ki, milyen utat járt be az 
eltelt másfél évtizedben. Jó hangulatú dél-
utánt és estét töltöttünk együtt. Remélem 5 
év múlva újra találkozunk! 

Petrikné Sereg Ildikó, 
volt osztályfőnök

Hálásan köszönjük mindenkinek, 
aki drága édesanyánk 

Oláh Béláné Marika 
emlékét megtisztelve, fájdalmunkban 

osztozva, utolsó útjára elkísérte. 
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett halottunk, édesanyám 
Sándor Gyuláné szül.: Tóth Gizella 
temetésén megjelentek, ravatalára 

koszorút, virágot helyeztek, 
utolsó útjára elkísérték, 

mély fájdalmunkban 
részvéttel osztoztak. 

Fájó szívvel emlékezünk édesapám 
Sándor Gyula 

halálának 15. évfordulójára.

„Ott pihentek, 
ahol már nem fáj semmi,

Nyugalmatok nem zavarja senki.
Könnyes az út, 

mi sírotokhoz vezet,
A jó Isten őrködjön 
pihenésetek felett.”

Lányotok és családja
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JAGSZI Hírek
Ballagás a JAGSZI-ban

2019. május 3-án virágdíszbe öltözött 
az iskola a végzősök ballagására. A 12.A 
szakgimnáziumi osztályban 14 fő, a 3/11.K 
szakközépiskolai eladó osztályban 10 fő, 
a 3/11.V  vendéglátó osztályban 2 fő sza-
kács és 5 fő pincér vett búcsút az iskolától. 
A több éven át kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó diákok igazgatói dicséretben része-
sültek: Ádám Dóra (12.A), Bacsa Vivien 
Kitti (12.A), Bodnár András (12.A), Jakab 
Klaudia (12.A), Tar Dávid (3/11.V) és Varga 
Fanni (3/11.V). Polgár Város Önkormány-
zatának jutalmait Bodnár András és Jakab 
Klaudia 12.A osztályos tanulók vehették 
át. Gratulálunk minden végzősnek, és to-
vábbi sok sikert kívánunk!

Kirándulás Budapesten

A GINOP-6.2.3-17-2017-00006 pályázat 
adta lehetőségül, hogy a Berettyóújfalui 
Szakképzési Centrum és az iskolánk szer-
vezésében a kereskedelem és a vendéglátás 
szakon tanuló diákjaink közül az érdeklő-
dőbbeknek egy budapesti kirándulás által 
a szakmai elhivatottságot növelni tudjuk. 
A program 2019. május 16-án valósult 
meg, Budapesten meglátogattuk a Magyar 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múze-
umot, ahol két csoportot képezve múze-
umpedagógia foglalkozáson vettek részt 
a tanulók, megismerve a választott szak-
májuk múltját, alapvető szellemiségét, és 
jövőbeni útmutatásait. Igyekeztünk kul-
turális és történelmi értéket is közvetíteni 
a diákjainknak, így a program folytatása-
ként megnéztük Budapest látnivalói közül 
az Országház épületét, a Szent István Ba-
zilikát, valamint a Duna partján sétálva a 
főváros turisztikai, és a vendéglátás szem-
pontjából kiemelt jelentőségét is éreztettük 
a fiatalokkal. A tartalmas napot egy közös 
ebéd és fagyizás zárta, amely maradandó 
élményekkel, hagyománytisztelettel, és 
gasztronómiai értékekkel gazdagította a 
résztvevők szellemiségét. 

Hágen Zsolt, szervező

Iskolánk a Berettyóújfalui Szakkép-
zési Centrum pályázati támogatása által 
(GINOP-6.2.3-17-2017-00006) 2019. május 
14-én Roma Kulturális Programot tartott 
a szakgimnázium tornatermében. A szer-
vezők és az említett pályázat célja a lemor-
zsolódás csökkentése, a roma és nem roma 
tanulók kultúrájának közös megismerése 

és találkozása, egymás megér-
tése, amely segíti, javítja a beil-
leszkedési nehézségekkel küzdő 
tanulók motiváltságát, jövőkép 
kialakítását, kötődését az oktatá-
si rendszerhez.  A rendezvényen 
az iskola tanulói, valamint meg-
hívottak, illetve civil érdeklődők 
is részt vettek. A programban 
szerepelt történeti előadás, amely 
a cigányság magyarországi meg-
jelenését és a jelenkori beillesz-
kedési nehézségeit mutatta be, 
amelyet Szabó Tiborné  rövid, 
figyelemfelkeltő gondolatai kö-
vettek, a figyelmet ráirányít-

va a tanulók gyakori motiválatlanságára, 
magatartási zavaraira. Zárásként a remek 
hangulatú Polgári Roma Hagyományőrző 
Zene és Tánc Egyesület hangulatos műsora, 
valamint a cigány gasztronómia is bemutat-
kozott, mindenki megkóstolhatta a hagyo-
mányosan elkészített vakarót. 

Hágen Zsolt, szervező

Diákolimpiai sikerek

Az Atlétika Diákolimpia Megyei Döntő Debrecenben zajlott 2019. 04. 24-25-én. Iskolán-
kat csak úgy, mint tavaly Tóth Kimberli 11./A osztályos tanuló képviselte. Míg előző évben 
csak súlylökésben indult, idén a súlylökés mellett a diszkoszvetést is bevállalta. Az április végi 
gyönyörű napsütésben és csodálatos helyszínen, a Gyulai István Atlétikai Stadionban verse-
nyezhettek Hajdú-Bihar megye legjobb ifjú atlétái. Kimberli súlylökésben ismét ezüstérmet 
szerzett, de most nem az V., hanem a VI. korcsoportban, ami azt jelentette, hogy nehezebb 
volt a súlygolyó, a korcsoportjában pedig ő volt a legfiatalabb. A második napon aranyérem-
mel zárta a versenyt diszkoszvetésben. Szívből gratulálunk a kiváló teljesítményéhez, és jövőre 
ismét számítunk Rá.

Felkészítő tanárok: Sávolyiné Rudolf Ildikó, Tóth Papp Tamás

Roma Kulturális Program
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A 2018/2019-es Hajdú-Bihar Labdarúgó megyei II. osztály Baj-
nok csapata Polgár! Csapatunk a rájátszásban 47 szerzett ponttal, 
15 győzelemmel 2 döntetlennel és csupán 1 vereséget begyűjtve 69 
rúgott és 26 kapott góllal magabiztos teljesítményt nyújtva nyerte 
meg a bajnokságot, ezzel jogosultságot szerzett a megyei I. osz-
tályban való induláshoz! A bajnokság gólkirályi címért folytatott 
küzdelemben Dobó Viktor 32 góllal a második helyen végzett. 
A bajnoki szezon zárásaként, ezúton szeretném megköszönni az 
edzőknek a szezonban végzett munkát. Köszönjük a támogatóink 
és segítőink közreműködését különösen Polgár Város Önkor-
mányzatának, valamint a csapatot támogató Gö-Rita Kft-nak! A 
következő szezon várhatóan augusztusban kezdődik!

Hajrá PIAC!
Tóth Máté, Szakosztályvezető

Polgár VSE

Foci Hírek- Bajnok a 
PIAC!

A városunkban fellelhető értékeket, a Polgári Települési Értéktár Bi-
zottság gyűjti és rendszerezi a lakosság közreműködésével. A nyilván-
tartásba  azok a szellemi, tárgyi emlékek kerülnek be, melyekre büsz-
kék vagyunk és fontosnak tartjuk a következő generációknak is örökül 
hagyni.

Bizottságunk május 13-án megtartott ülésén Sebestyén Ferenc: Pol-
gár múltja és jelene hét részes filmfelvételének értéktári javaslatát tár-
gyalta, melyet egyhangúlag fogadott el.

Sebestyén Ferenc (1930-2014) a 2000-es évek elején kezdte készíte-
ni videofilm-sorozatát. Már maga az indíttatása is elismerésre méltó, 
hiszen feldolgozta mindazokat a helyeket, épületeket, hagyományokat, 
szokásokat, régi mesterségeket, amiket nem szeretett volna, ha feledésbe 
merülne. Fontosnak tartotta megörökíteni mindazt, ami az idő múlá-
sával megszűnhet. Olyan pótolhatatlan emlékek sorát őrzik a filmkoc-
kák - csak néhányat kiemelve -, mint a régészek által feltárt területek, a 
pecpite és gurászta készítése, Császár Ilka balladája, jégszánkó készíté-
se, a Gyöngyösbokréta egykori táncosainak visszaemlékezései.

A javaslattevő, Kovácsné Hamar Éva és családja közvetlen, baráti 
kapcsolatot ápolt Feri bácsival. Az ő gondjaikra bízta az eredeti VHS 
kazettákat, a 19 órányi felvételt, azzal a felhatalmazással, ha igény van 
rá sokszorosíthatják, hadd jusson el minél több emberhez. Akkoriban, 
a helyi kábeltelevízió üzemeltetőjeként bemutatták az értékes anyagot, 
és kérésre másolatokat is készítettek. 

Az értékeink felkutatásának, és feldolgozásának kiváló példája az 
immár kulturális örökség kategóriában, a település nemzeti értékeként 
nyilvántartott filmsorozat. Köszönettel tartozunk a szerzőnek a gon-
dos, mindenre kiterjedő emlékgyűjtési és értékmentési tevékenységé-
ért. A mi feladatunk tovább őrizni és gondozni az értéktár részeként. A 
város honlapján található Polgári Települési Értéktár/Elfogadott érté-
kek menüpont alatt megtekinthető és letölthető a 7 részes filmsorozat, 
valamint az értéktári javaslat, ami magában foglalja a részletes tarta-
lomjegyzéket is.

További információ: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 
4090 Polgár, Barankovics tér 6.  Tel.: 52/573-425

Ferenczné Fajta Mária, elnök

Újabb értékkel 
büszkélkedhetünk

Nagy sikerű évadzáró előadást tartott május 24-én, pénteken este a Körúti Színház társulata az 
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében. 

Állva tapsolt a közönség a Mezítláb a parkban című színházi előadás végén.  A Körúti Színház 
állandó, már jól ismert, tehetséges színészei mellett, ezúttal is olyan elismert és népszerű művészek 
vendégszereplését élvezhettük, és színpadi alakítását láthattuk városunkban, mint Pikali Gerda, 
Gyebnár Csekka és Koncz Gábor. Neil Simon két felvonásos komédiájában a konzervatív ifjú ügy-
véd csinos, de kissé bohó feleséget választ. A mézeshetek letelte után következnek a problémák és a 
hétköznapok. Ám, a két embert, akik igazán szeretik egymást, a különbségek és a nehézségek nem 
tudják szétválasztani. Számos komikus, néhol tragikus szituációt túlélve, rádöbbennek, hogy nincs 
más lehetőségük, mint az, hogy egymásra figyelve, saját érték- és szokásrendjüket átgondolva, meg-
találják közös útjukat. A darabot Galambos Zoltán rendezte. 

Szeretettel várunk minden színházkedvelőt ősztől, a második évad előadási alkalmával is! 
Péterné Kiss Petronella

Theátrum

Polgár Város Önkormányzatának Lapja
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grafikai megjelenése a szerkesztőség szellemi terméke, tulajdona, mindennemű felhasználása csak a szerkesztőség előzetes írásos hozzájárulása esetén lehetséges!
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