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Városházi Hírek
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Május 26-án ülésezett a képviselő-testület, melynek első 
napirendi pontjában több aktuális témáról nyújtott tá-
jékoztatást a polgármester.

A Fonyódligeti Üdülővel kapcsolatban elmondta, hogy az ön-
kormányzatra eső foglalási időpontok már több mint 80 %-ban 
lekötésre kerültek, így előreláthatóan jó kapacitáskihasználtság-
gal zajlik majd a szezon. A tulajdonos önkormányzatok képvi-
selői június első napjaiban szezon előtti állapotfelmerést tarta-
nak az üdülőben, illetve a hosszútávú fejlesztési elképzelésekről 
folytatnak egyeztetést. 

Karitatív tevékenységről is beszámolt a polgármester. A Pol-
gári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület kezdeményezésében, a 
Vöröskereszt Helyi Szervezetének együttműködésével a polgá-
riak adományaiból több, mint félmillió forint összegű adomány 
gyűlt össze. A mintegy 600 kg súlyú adományt - Molnár János 
képviselő úr javaslatával egyetértve - május 20-án a kárpátaljai 
Nagymuzsalyba juttatták el a Rákóczi Szövetség közreműködé-
sével. Nagymuzsaly polgármestere köszönetét fejezte ki a szer-
vezőknek és az adományozóknak az önzetlen segítségnyújtásért.

Kezdeményezés történt az Országos Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóságnál annak érdekében, hogy a szúnyoggyérítés ütemtervé-
be városunk – hasonlóan a környékbeli Tisza-tavi településekhez 
(Tiszacsege, Egyek, Újszentmargita) – elsőbbséget élvezzen. 
A válaszlevélben a hatóság kifejtette, hogy a szúnyoggyérítés 
szakmai alapon, ütemezetten történik és a város kérelme az erre 
rendszeresített programban rögzítésre került. 

A kóbor ebekkel kapcsolatban elhangzott, hogy az idén már 5 
alkalommal, összesen 37 kóbor eb került begyűjtésre és elszállí-
tásra, mely jelentős kiadási tételt jelent a város költségvetésében 
(478.000 Ft szállítási és elhelyezési költség és 126.000 Ft befo-
gási díj). A város közterületein befogott és elszállított ebek kö-
zül csupán csak egy rendelkezett azonosító chippel. Ismételten 
felhívjuk az ebtartók figyelmét a felelős ebtartás szabályainak a 
betartására!

Többször esett már szó a testület ülésén a Polgár 35-ös számú 
és a 3324-es számú utak kereszteződésének közlekedésbizton-
ságosabbá történő kialakításáról, illetve körforgalom kezdemé-
nyezésről. Most biztató hír érkezett a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt-től, hiszen hivatalos értesítést küldött arról, hogy a 
Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság elrendelte a neve-
zett közlekedési csomópont átépítésének előkészítését. 

A témák között szerepelt a Városgondnokság által működtetett 
zöldhulladék lerakó is. Csibi Lajos intézményvezető elmondta, 
hogy több esetben tapasztalták, hogy a lakosság sajnos nem ren-
deltetésszerűen használja a zöldhulladék lerakót, ennek hatásá-
ra tervben van kamerarendszer telepítése. A nyitvatartási időn 
kívül a kapuban helyezik el a szemeteszsákba rakott zöldhulla-
dékot, illetve kommunális hulladékot, mely utóbbi elszállítása 
minden lakóház esetében házhozmenő szolgáltatás útján meg-
oldott. A zöldhulladék lerakó nem fogadhat  lakossági kommu-
nális hulladékot. A témához kapcsolódva Kovácsné Hamar Éva 
képviselő lakossági kérést tolmácsolt, miszerint igény lenne a 
gyűjtőpont szombat délutáni nyitva tartására, mivel nagyon so-
kan csak hétvégén tudnak a kertekben dolgozni, füvet vágni stb. 
A Városgondnokság intézményvezetője fogadta a jelzést, mely 
megvizsgálásra kerül. 

A zöldhulladék lerakó jelenleg
 az alábbi időpontokban tart nyitva:

- kedd-szerda- csütörtök: 9.00-15.00-ig
- péntek:                9.00-12.00-ig
- vasárnap:                12.00-15.00-ig.

A városban jelenleg zajló kerékpárút munkálatokról nyújtott 
bővebb tájékoztatást Kissné Barta Piroska Műszaki Irodavezető. 
A projektről a lakosság részére készül egy tájékoztató kiadvány, 
mely minden háztartásba eljuttatásra kerül a közeljövőben. 

Polgári lakos kezdeményezésére, aláírásokkal alátámasztva 
kérés érkezett népkonyha létrehozására a városban. A polgár-
mester a témával kapcsolatosan részletesen kifejtette a szociális 
étkeztetés jelenlegi helyzetét és költségvetési összefüggéseit, 
illetve bemutatta a kötelező  önkormányzati feladat működését 
a városban. Elmondta, hogy a Városgondnokság üzemelteté-
sében lévő Szociális Főzőkonyha kapacitása 600 adag, mely-
lyel szemben jelenleg 280 adagra van igény még úgy is, hogy 
az önkormányzat a fizetendő kedvezményes térítési díjhoz még 
további támogatást is nyújt. Részletesen és összegszerűen be-
mutatta, hogy milyen jövedelmi viszony mellett, milyen étkezé-
si térítési díjat kell fizetni és ahhoz milyen összegű támogatást 
nyújt az önkormányzat, annak érdekében, hogy minél magasabb 
kihasználtságú legyen a működés. A támogatások ellenére is 
50% alatti a konyha kapacitás kihasználtsága. Elmondta továb-
bá, hogy tájékozódott olyan településvezetőknél, ahol működik 
népkonyha. A tapasztalatok azt igazolják, hogy van rá igény, 
annál is inkább mivel az igénybevétel feltételeként nem kell a 
rászorultságot igazolni, csak a 18 év feletti kor megléte szük-
séges. Összegzésként kiemelte, hogy a témával érdemben fog-
lalkozni kell, a népkonyha létrehozásával kapcsolatos minden 
körülményt meg kell vizsgálni, a jogszabályi háttér, a valós helyi 
igények és a finanszírozás ismeretében lehet a döntést a képvise-
lő-testület asztalára hozni.   

A napirendek tárgyalása során elfogadta a képviselő-testü-
let a 2021. évi zárszámadást, a Polgári Polgármesteri Hivatal 
2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a gyermekjólé-
ti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi átfogó értékelését, 
a Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet 2021. évi 
tevékenységéról szóló beszámolót, valamint jóváhagyta a szö-
vetkezet végelszámolással történő megszüntetését.

A „Leromlott városi területek rehabilitációja” és „A társa-
dalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 
programok” elnevezésű pályázatok estében az időbeni megva-
lósíthatóság bizonytalanságai, valamint a beruházási elemek fi-
nanszírozási bizonytalanságai miatt, a képviselő-testület elállt a 
projektek megvalósításától.

Zárt ülés keretében tárgyalta az Ady Endre Művelődési Köz-
pont és Könyvtár intézményvezetői álláspályázat elbírálását. A 
pályázati felhívásra egy érvényes érkezett, azonban a pályázó 
nem kapta meg a megválasztásához szükséges szavazatot, így a 
pályázat felhívás eredménytelenül zárult. A pályázat újbóli kiírá-
sáról hozott döntést a képviselő-testület.
 Molnár Jánosné 

Döntés született a lakáscélú támogatások 
I. félévi fordulójában

A lakáscélú támogatásokról szóló hatályos önkormányzati ren-
deletnek megfelelően 2022. május 31-ig döntés született a támo-
gatási kérelmekről. 17 család nyújtott be kérelmet, akik közül 13 
család felelt meg a rendeletben foglalt feltételeknek, így részükre 
összesen 5.050.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtot-
tunk, melyet használt lakás vásárlása céljára, önerőként tudnak 
felhasználni. A sikeres pályázóknak gratulálunk, kívánjuk, hogy 
településünkön és új otthonukban érezzék jól magukat.

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

pályázatot hirdet              
Ady Endre Művelődési Központ 

és Könyvtár intézményvezetői munkakör betöltésére
Foglalkoztatás jellege: Munka Törvénykönyv szerinti munka-
viszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: az intézményvezetői megbízás 
határozott időre, 5 évre szól, 2022. július 1. napjától 2027. június 
30. napjáig
A munkavégzés helye: Ady Endre Művelődési Központ és 
Könyvtár, 4090 Polgár, Barankovics tér 6.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 27. 12 óra
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné 
Gál Judit személyügyi ügyintéző nyújt, az 52/573-516-os tele-
fonszámon.

Polgármesteri Hivatal 

Forgalmirend változás a 
város több pontján!

A kerékpárút beruházás során a város önkormányza-
ti útjain kialakításra kerülő nyitott kerékpársáv miatt, 
megváltoznak az elsőbbségadási szabályok az alábbi 
kereszteződések esetében:
Bem utca‐ Szabadság utca – Bacsó utca – Árpád utca 
keresztezésénél, valamint a
Rákóczi utca‐ Fürdő utca keresztezésénél.

Kérjük a közlekedőket, hogy ne megszokás sze-
rint használják az útkereszteződéseket, hiszen a 
forgalmirend változás alapján a Bacsó és Árpád utcán 
alárendeltük a Bem és Szabadság utcát, valamint a Rá-
kóczi utcának alárendeltük a Fürdő utcát, ezzel bizto-
sítva elsőbbséget a nyitott kerékpársávon haladóknak.
A forgalmirend változást előre jelző, figyelem-
felhívó táblákkal segítjük. Kérjük, hogy fokozott 
elővigyázatosággal közlekedjenek a fent megnevezett 
útkereszteződésekben! 

Polgármesteri Hivatal 

Új kerékpáros létesítmények Polgáron

Polgár Város Önkormányzata az Integrált Településfejlesz-
tési Stratégiájával összhangban, meg kívánja valósítani a 
városi, illetve a szomszédos Tiszaújvárossal összeköttetést 

biztosító térségi kerékpárút-hálózat kiépítését.
A projekt megvalósításával fenntartható közlekedés feltételeit 

megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések való-
sulhatnak meg, melyek hozzájárulhatnak a kerékpáros közleke-
dés biztonságosabbá tételéhez.

A városias környezetben a klímatudatosság előtérbe helye-
zésével várhatóan növekszik a kerékpárral közlekedők száma, 
gépjármű helyett többen fognak kerékpárral közlekedni, mely az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csök-
kentéséhez is hozzájárulhat. A Polgár és a Tiszaújváros között 
megvalósítani tervezett kerékpárút szakaszokkal a jövőben egy 
összesen 22 km hosszú, térségi jelentőségű kerékpáros útvonal 
jöhet létre. A jelenlegi kivitelezési tervek szerint a projekt mű-
szaki tartalmának módosítását követően a P1/1 nyomvonal el-
hagyásra kerül, így a P1/2, P2, P3, P4, P5 nyomvonalak szerint 
tervezett kerékpáros létesítmények megvalósításával közel 8,05 
km hosszúságú új kerékpáros nyomvonal valósul meg.  

A P1/2 nyomvonal a 3324 jelű országos közút mellett vezet 
önálló kerékpárút kialakítással, mely a Tisza úti tanya csatlako-
zásától az új Király-éri kerékpáros hídfőnél ér véget. A szakasz 
teljes hossza 1,251 km.

A Király-ér felett a meglévő, országos közút átvezetésére 
szolgáló híd szélessége nem tette lehetővé a kerékpárút vagy 
kerékpársáv átvezetését, ezért a hozzáépítés helyett olcsóbb ön-
álló kerékpárhíd épül. Az új kerékpáros híd 12,70 m szerkezeti 
hosszúság és 3,10 m pályaszélességű kialakítással kerül kivite-
lezésre.  

A P2 nyomvonal hossza 2,792 km, ami Polgár belterületén a 
Király-ér és a vasútállomás közötti szakaszt foglalja magában. 
A kerékpáros nyomvonal a városközponti szakaszon kétoldali, 
irányhelyes kerékpársávként kerül kialakításra a meglévő orszá-
gos közút két szélén. A tervezett kerékpáros nyomvonal a vas-
útállomás előtt csatlakozik a korábban megépült kerékpárúthoz, 

amely a Polgári Ipa-
ri Parkba, illetve az 
M3 Outlet Center-
hez vezet a 3324. 
jelzésű összekötő út 
keleti, illetve északi 
oldalán. 

A P3 nyomvonal 
hossza 2,095 km. 
A Rákóczi Ferenc 
utcán keresztül a 
városközpontot kör-
be ölelve halad kap-
csolódva a P1 és P2 
jelű szakaszokhoz. 
A meglévő úton 
kerül a kerékpársáv 
felfestésre, melynek 
szélessége oldalan-
ként: 1,25 – 1,25 m.

A P4 nyomvonal 
hossza 1,48 km. A 
Hősök utcától a Bacsó utca végig mindkét oldalon nyitott kerék-
pársáv kezdődik és halad tovább az Árpád utcán egészen a Dante 
utca végéig. Itt a nyitott kerékpársávok véget érnek, és az „Állj! 
Elsőbbség adás kötelező!” táblával szabályozott útcsatlakozás-
nál balra illetve egyenes irányba haladva kerékpáros nyomként 
kijelölve juthatunk el a temető két bejáratához ahová fedett ke-
rékpártárolók kerülnek elhelyezésre.

A P5 nyomvonal hossza 0,44 km. A szakasz teljes hosszúság-
ban kerékpáros nyom kerül kijelölésre. A fürdő bejáratához 20 
férőhelyes fedett kerékpártároló kerül elhelyezésre.

A projekt a Térségi kerékpárút fejlesztés Polgáron (TOP-
3.1.1-15-HB1-2016-00004) című pályázat támogatásának kö-
szönhetően valósul meg.
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„Emlékezzünk régiekről” – rendhagyó Pedagógusnap

2022. június 4-én a fenti címmel, jól sikerült  
PEDAGÓGUSNAPI rendezvényre került sor a pol-
gári Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

színháztermében.  Az ünnepség kezdeményezője és lebo-
nyolítója a „Polgár Városért” Alapítvány Kuratóriuma 
volt. 
Alapítványunk 2002-től céljának tekinti a Polgár közműve-
lődésében oly fontos szerepet betöltő pedagógusgenerációk 
megörökítését. Első, önálló, „füzetekben” megörökített peda-
gógusaink életútját 2002-2003-ban adtuk ki. A Hajdú-Bihar 
megyei Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület jóvoltából 
„Pedagógusok Arcképcsarnoka” című, évenként megjelenő 
köteteiben ismertté tettük a polgári pedagógusok életútját 
is – kezdetben csupán a megyei olvasók számára. Napjaink-
ban, a 22 kötetben több mint 2500 pedagógusportré található, 
közöttük határon túli pedagógusok is szerepelnek. A KSPE 
honlapján minden írás elolvasható. A továbbiakban is várjuk 
és igényeljük városunk lakóinak javaslatait, közreműködését 
volt pedagógusaink arcképének elkészítésében.

az Alapítvány nevében: Olajos Istvánné
                                                   tiszteletbeli elnök

Egy pedagógus, egyben „tanárgyerek” személyes benyo-
másai az eseményről:
Szombat délután - június első vasárnapja előestéjén – peda-
gógusokról emlékeztünk együtt. Azokról, akik már csak a 
szívünkben élnek. Hat Polgáron dolgozó pedagógus méltatta 
kollégái közül azt a huszonegy elődöt, akik óvodai, általános- 
vagy középiskolai pedagógiai munkájuk során valamilyen 
területen nagy hatással voltak a rájuk bízott tanulókra és a te-
lepülés életére. Az eseményt megtisztelte Dr. Polonkai Mária 
városunk díszpolgára, jelen voltak a Karácsony Sándor Pe-
dagógiai Egyesület képviselői. Megtisztelte, és értékes, értő 
gondolatokkal köszöntötte a pedagógusokat e nap alkalmából 
polgármesterünk: Tóth József. A méltatásokat óvodai tánc, 
versek színesítették. Jómagam meghívott vendégként vettem 
részt az eseményen: Édesanyánk Polgáron tanított nyugdíjba 
vonulásáig. 

Számomra különleges élményt nyújtott, hogy a sok általam 
ismert óvónéni és tanító, tanár, akikről gyerekkori emlékeim 
voltak, most más szemszögből, felnőttként, kollégaként, új 

megvilágításba került. 40-50 év elteltével fölülíródtak a sa-
ját megélések, benyomások. Helyükbe a szakma nagyszerű 
titánjainak képe került. Néhány kivétellel minden méltatott 
pedagógushoz személyes emlékek fűztek, ami most más 
szintre került bennem. Szívhez szóló volt minden megszólaló 
szájából az a megidézés, amit kedves, tiszteletteljes és elis-
merő szavaik mellett a személyes szokások, szófordulatok, 
mozdulatok felelevenítésével hoztak vissza a megkopó emlé-
kezetből. Azt pedig csak mi: „tanárgyerekek” tudjuk, milyen 
nem várt, csodálatos élmény volt újra látni egymást! Hosszan 
beszélgettünk az állófogadás során. Együtt nőttünk föl, de 
volt, akivel több évtizede nem találkoztunk. És mindannyi-
an pedagógusok lettünk! Ki nem fogytunk a szóból. Folyt a 
„szakmázás”, ahogy régen esténként a szüleink beszélgetése-
iben. Aki nem így nőtt föl, az nem is gondolja, hány gyerek 
járta át az otthonunkat, a vacsoraidőt, a délutánokat… amikor 
a sikereik, az örömük, a siklásaik voltak az otthonunk be-
szédtémái. Mindig gyerekekről folyt a szó. Ők nem tudják, 
hogy kicsit mind a testvéreinkké lettek. Aztán persze arról 
is megemlékeztünk, hogy mennyire szerettük az évnek ezt 
a napját: a PEDAGÓGUSNAP-ot! Ölnyi virággal tért haza 
édesanyánk. Segíteni kellett neki haza hozni… és konstatál-
tuk, hogy a mi életünkből ez már teljesen kiveszett. Már azt 
sem tudják a mai tanítványaink, hogy létezik pedagógusnap. 

Sok gondolatot ébresztett bennem az a különleges légkör, 
ami ott körülvett: Ezek az emberek mind nagyszerű és elköte-
lezett zászlóvivői voltak ennek a varázslatos hivatásnak. Va-
rázslatos, mert emberpalántákat nevelni különleges kiváltság! 
Hatással lenni a gondolkodásukra, értékrendjükre, szokásaikra 
óriási felelősség és óriási lehetőség. Nem egyszerűen áldás, 
hanem kiválasztottság. Ha ez nem szívből jön, ekkora súly 
alatt összeroppanna a halandó. Az elhivatottnak pedig éppen 
erőt ad minden áldott nap, nem pedig elvesz belőle. Hogy is 
várhatja tőlünk bárki, hogy - ezen nagyszerű zászlóvivők gyer-
mekei, utódaiként - szó nélkül engedünk a legmagasabb és leg-
nemesebb elhívás színvonalából!

Köszönet és főhajtás azok előtt, akiknek eszükbe jutottak – 
eszükbe jutottunk!  Kosztolányi Dezső szavaival: 

„Kissé lehajtani a fejet. De a szívet, azt föl, föl, barátaim.”
Molnár Erzsébet Katalin, pedagógus
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Kultúrpercek

Csodálatos Dunakanyar, varázslatos Pilis

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár termé-
szetjáró körének lelkes csapata május 22-én, vasárnap 
hazánk egyik leglátványosabb vidékén, a Dunakanyar-

ban túrázott.
Vasárnap korán reggel felkerekedtünk, hogy országjáró ka-

landjainkat folytatva, felfedezzük hazánk egy újabb hegységét, 
a Pilist. Túránkat Dobogókő híres kilátó pontján kezdtük. Az 
elénk táruló csodálatos látvány részeként a távolból megtekin-
tettük a Vadálló-köveket és a Rám-szakadék völgyét. Az első 
élményképek elkészítését követően megkezdtük az ereszkedést 
a Király-kúti nyeregbe, majd jött egy kis emelkedő is. Útközben 
figyelmesen elengedtük a mellettünk száguldozó hegyi kerék-
párosokat. Délidőben érkeztünk a Visegrádi-hegység csúcsá-
ra, Prédikálószékre, ahol csodás panoráma fogadott minket. A 
szikrázó napsütésben egészen a Visegrádi Fellegvárig el lehetett 
látni, s a Dunakanyar látványa teljes pompájában tárult elénk. 
A zöldellő hegyek között kanyargó kék folyó fehér hajókkal  

tűzdelt képe min-
denkit lenyűgözött. 
Miután elköltöt-
tük megérdemelt 
ebédünket és el-
készültek a selfik, 
a panorámaképek, 
egy szép, kígyózó 
túraútvonalon el-
kezdtünk leereszke-
désünket a Huber-
tus-kunyhó mellett 
Dömösre. Utunk végállomása volt ez a festői kis község, ahol 
hazaindulás előtt egy kicsit felfrissíthette magát kellemesen el-
fáradt csapatunk. Mindenkinek gratulálok a túrához, fegyelme-
zetten és gyorsan teljesítettük a tervezett távot.

Fajta Csabáné Marika túravezető

„Magyarnak lenni büszke 
gyönyörűség”

Megható, 
s z e n -
v e -

délyes és lélek-
emelő érzések 
váltakozva árad-
tak a színpadról a 
közönség felé, az 
Art’s Harmony 
Társaság és a 
Magyar Örökség 
díjjal kitüntetett 
Kiss Stúdió Színház Nagyvárad koprodukciójának köszönhető-
en 2022. május 30-án este az Ady Endre Művelődési Központ 
és Könyvtár színháztermében megrendezett előadáson. A „Ki-
ülünk a közös mennybolt alá” című produkció a magyar lélek 
különleges fejlődésének, a magyar gondolkodásnak, történelmi 
múltunknak, gyökereinknek, közös sorsunknak állít emléket. 
„Magyarnak lenni hitvallás és lélekállapot” hallhattuk a nagy-
váradi színészek tolmácsolásában. Versek, prózai részletek Ady 
Endrétől, Farkas Árpádtól, Kányádi Sándortól, Sajó Sándortól, 
Szilágyi Domokostól és Wass Alberttől, melyek szóltak a szü-
lőföld szeretetéről, az anyanyelv megtartó erejéről, az emberi 
értékek fontosságáról és a magyar identitásról. A versmondás 
legmagasabb szintjeit láthattuk, hallhattuk. Kiss Törék Ildikó és 
Meleg Vilmos csodálatos szuggesztivitással, rendkívül kifejező 
és érthető beszédkészséggel közvetítették halhatatlan költőink 
gondolatait. Az est során a versek közötti tánc-mozdulatok és 
a lényeget sugalló zenei motívumok tökéletesen illeszkedtek a 
produkció üzenetéhez. Az előadás egyben egy vallomás is, mely 
szerint, közös a múltunk, közös a nyelvünk, közös a kultúránk. 
A vers, a próza, a zene és a tánc úgy szolgálták a színpadi je-
lenlétet, hogy egységes egésszé formálódtak, bizonyítva, hogy 
valóban közösek a gyökereink. 

Bíró István 
igazgató

25 év után Táj címmel nyílt városunkban újabb tár-
lat Arany Gusztáv festőművész alkotásaiból május 30-
án az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár  

Megyesi-fivérek termében. 
Arany Gusztáv ezer szállal kötődik Tiszaújvároshoz, hiszen itt nőtt 
fel, itt kezdte pályafutását és édesanyjához ide jár „haza”. Általános 
iskolás korától kezdve fest, autodidaktaként, illetve művésztanárok 
útmutatási alapján fejlesztve folyamatosan magát. Több mint 30 
önálló kiállítás keretében mutatkozott be alkotásaival Budapesten, 
Debrecenben, Miskolcon, Egerben és más kisebb vidéki városok-
ban. Polgáron 1996-ban láthattuk először festményeit, melyek akkor 
még erősen expresszív megjelenítéssel készültek. A most kiállított 
munkáira a továbbgondolt képalkotás jellemző, leginkább kívülről 
fest befelé. Bár, továbbra is a mély tónusok, a fény-árnyék viszonyok 
kerülnek fókuszba. Kedvelt témája a természet változékonyságának 
megjelenítése a vásznon. Festményei sajátos nézőpontból, posztimp-
resszionista, realista stílusjegyekkel tükrözik vissza a hazai táj aspek-
tusait. A táj bennem és körülöttem nyílik. – vallja a festő, aki jelenleg 
Gyömrőn él, ahol a tőzeges tó és környezete kimeríthetetlen témát, 
inspirációt ad számára. A kiállítást Garamvölgyi Béla művésztanár 
nyitotta meg méltató beszédével, melyben bemutatta azt a munka-
folyamatot, melynek során Arany válogató-építkező tevékenysége 
tudatos festői attitűddé nemesedett.  A tárlat június 24-ig látogatható, 
a képek megvásárolhatóak.             

 Péterné Kiss Petronella

A fény játékai
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Jutalomdélelőtt a könyvtárban

Gyermeknap alkalmából azokat a kisiskolásokat 
hívtuk meg a 3-4. évfolyamból, akik a tanévben a 
könyvtári programok rendszeres résztvevői voltak, 

valamint magatartásukkal és szorgalmukkal kiérdemelték 
tanítóik elismerését.
   Május utolsó péntekén egy különleges délelőttöt töltöttünk 
Soltészné Herczeg Mária bábművész és népi játszóház vezető-
vel.  Elsőként saját meséjét, a „Misi Mókus tréfái”-t játszotta el a 
gyerekeknek. A vicces és tanulságos bábelőadáson meg-
ismerték a haszontalan, lusta és hazudozó mókusgyere-
ket, Misit, aki csínytevéseivel olykor mosolyt csalt az 
arcukra, olykor pedig megrovó tekintetükkel fejezték ki 
nemtetszésüket tetteiért. Természetesen, ahogyan Misi is 
jó útra tért a mese végére, úgy a közönség is elégedetten 
tapsolta meg őt és a történet minden szereplőjét, vagyis 
Marikát, aki egyszemélyben keltette őket életre.
   Az előadás után a közönség szorgos kezű alkotócso-
porttá formálódott. Körbeállták a kézműves asztalokat, 
ahol a felsorakoztatott természetes alapanyagokból - ku-
koricacsutka, kenderkóc, mákgubó, dióhéj, különböző 
magvak, fenyőtoboz és egyéb termések – megalkották 
saját „bábjaikat”, mesés figuráikat. Miután Marika meg-
mutatta mind az öt kedves mesehős és állat elkészítésé-
nek technikáját, illetve a munka menetét, a mintát követ-

ve a gyerekek pillanatok alatt megtöltötték a késztermékeknek 
szánt üres asztalt saját kreációikkal. A csillogó szempárokból és 
az elégedett szájbiggyesztésekből lehetett érzékelni a kreatív te-
vékenység eme formája felett érzett örömüket.
   Zárásként, a csoportkép készítésénél a sárkányok, baglyok, 
egerek, kutyák és manók, alkotóikkal együtt mosolyogtak a ka-
merába.

Ferenczné Fajta Mária, könyvtárvezető

Gyermeknap

Önfeledten mókázó gyerekekkel népesült be a főtér 
május 27-én, pénteken. A Városi Gyermeknap alkal-
mából rendezett egész napos, szabadtéri játékokkal, 

koncertekkel tarkított esemény az idén is nagy népszerűség-
nek örvendett.
A legszebb hozomány a boldog gyerekkor. – tartja a közmondás. 
Városunk rendezvényeinek sorában is az egyik legfontosabb ün-
nep a május végén megrendezésre kerülő, vidám gyermeknap. 
Közösségünk legkisebb polgárainak, kisgyermekes családjainak 
igyekszünk ilyenkor örömet szerezni. S, mi mással is tudnánk 
kedveskedni, mint élményekkel. A városháztér már kora délelőtt 
megtelt sok-sok kültéri játékkal: óriás csúszdás-akadálypályás 
légvárral, mászókás-kúszókás játszóházzal, hatágyas trambulin-
nal, kis- és nagyméretű gokartokkal. A nagy „dzsembori” meg-
valósításában szerencsére, partnereink voltak városunk oktatási 
intézményeinek pedagógusai is, – ezúton is köszönet érte – így 
a csemeték jó része szinte egész nap élvezhette az szabadság, a 
játék, a közös szórakozás örömét. Bárki, aki látta a jóhangulatú 
gyerekrajt, önkéntelenül is elmosolyodott. A csoportos progra-
mok és az előadások a művelődési központ épülete előtt zaj-
lottak. Ebéd előtt Tóth Ildikó gyermekaerobic oktató mozgatta 

át a lurkókat, 
akik a pattogós 
ritmusra buz-
gón végezték az 
edző által diktált 
gyakorlatokat. 
Kora délutántól 
hagyományőrző 
táncház, a Pol-
gári Mazsorett 
és Táncegyüttes csoportjainak vidám bemutatója és kézműves 
játszóházi foglalkozás szórakoztatta a lelkes kis résztvevőket. 
A programok alatt az arcfestő ügyes keze által szebbnél szebb 
motívumok kerültek a kis pofikra és vagány csillámtetkók ké-
szültek. A levegőben muzsika hangja, kacajok hulláma és édes 
kürtőskalács illata terjedt. A rendezvényt koraeste a Csiribiri 
Együttes vidám, mozgalmas gyermekkoncertje zárta.
Reméljük, sikerült széppé tenni városunk gyermekei számára ezt 
a különleges ünnepet, egy kis mókát, vidámságot és az együtt 
szórakozás élményét csempészve a mindennapok sodrásába. 

Péterné Kiss Petronella
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Múltidéző rovatDollártanya

Ha Polgárról Budapest 
felé megyünk az M3-as 
autópályán a Tiszát el-

hagyva, néhány kilométer után 
baloldalon egy furcsa nevű te-
lepülés látható, a Dollártanya. 
A települést az Amerikából ha-
zatérő kivándorlók alapították, 
akik döntő többségben Polgár-
ról származtak. Név szerint 
Matolcsi János, Nagy László, 
Ragályi József, Vámosi János, 
Ronkovics András, Bártfai 
Gyula ismert közülük.A kere-
setük feléből megéltek a kint 
dolgozók, a másik feléből, s 
három éven belül annak tíz-
szeresével érkezhettek vissza, 
mint amennyivel nekivágtak a nagy útnak. Az első világháború 
kitörése és az Egyesült Államok háborúba lépése miatt csak 1920 
után térhettek haza. Így aki 1914-ben ment ki 6 év keresetével, - 
aki korábban még több dollárral - érkezett vissza Polgárra. Mivel 
parasztemberek voltak, a pénzükért földet szerettek volna vásá-
rolni, de szülőhelyükön az Egri Káptalan ezt nem tette lehetővé. 
A „dollártanya” alapítói Matolcsi Jánost választották meg veze-
tőjüknek, aki így emlékezett vissza a történtekre: „Húszban, hu-
szonegyben itthon voltunk, megvót a pénz, lehetett földet venni. 

Meghallottuk Makó Lőrinctől aki, polgári származású volt és a 
szomszéd birtokot bérelte, hogy Bottlik István báró Nemesbikk 
mellett elad 600 hold földet. Mi amerikások összeállottunk és 
megvettük. Makó 2 hold földet kapott az információért. Dollárban 
fizettünk, ezért a későbbiekben már csak „dollártanyaként” ment 
a köztudatba. Azóta tizennégy család, százhuszonöt lélek bírja.”

Mérnököt fogadtak, aki kiparcellázta a földeket, azután ki-
mérte a kis falucska helyét. Nyílegyenes utcát húzott, két szélre 
felépítették a háromszobás, tágas, egészséges, tornácos házaikat. 
Hatalmas ablakokat vágtak itt, ahol bizony a nép nemigen na-
gyon szereti a nagy ablakokat. Amikor megépült az új borsodi 
falu, azonnal megkezdték az amerikások az akciót, hogy iskola 
is legyen Dollártanyán. 1925-ben, Miskolc városában a tanfe-
lügyelőségen kérték az iskola létesítését Dollártanyán, hogy a 
30 iskolaköteles helybeli iskolában tanulhasson. Az iskolát fel is 
építették saját költségükön és két éven keresztül a tanítónőt is fi-
zették, aki oktatta gyermekeiket az elemi ismeretekre. A tanítónő 
Gergely Angyalka volt. Ott élt a derék amerikások között, ő volt 
az egyetlen „intelligencia“ egész Dollártanyán a nővére érkezé-
séig. Szerette ezeket a dolgos, komoly embereket, akik csak a 
földnek éltek. A másik kisasszony a nővére, Gergely Izabella ál-
lás nélküli óvónő, a kisfiúknak és leányoknak tanított óvodai da-
lokat ingyen. Ideális viszonyok között élt a legújabb magyar falu 
népe. Évek hosszú során egyetlen bűntény, veszekedés, civódás 
nem volt abban a csendes faluban. Büszkék voltak rá, hogy sem 
rossz emberek, sem tolvajok nem voltak közöttük.

Fiatal László

Ovis élet Tavaszi élmények az óvodában

Ahogy a természet, a gyerekek is kivirulnak, ahogy egyre 
többet látják a napocskát sütni, már érzik a melegét az 
arcunkon. Többet játszhatnak az udvaron, a fák, bokrok 

rügyei megduzzadnak, megfigyelve láthatják, ahogy kibomla-
nak, és kis levelek lesznek belőlük.

Mindig izgalommal tölti el őket, mikor megjelennek az első 
kis élőlények: hangyák, katicabogarak, lepkék. Reggelente az 
oviba tartva madárcsicsergés kíséri őket útjukon. Ha ez még 
nem lenne elég ok az örömre, a tavasz beköszöntével sok izgal-
mas program is várja a gyerekeket az óvodában. Április 22. - a 
Föld napja. E napnak célja, hogy felhívja figyelmünket a kör-
nyezetünk védelmére. Az óvodánk „Zöld óvoda” címmel rendel-
kezik, ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy környezetvédő 
és természetszerető embert neveljünk az ide járó gyermekekből.

„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kap-
tuk kölcsön.”

Ezen a napon a Micimackó csoportba járó gyermekek a szü-
leikkel közösen mesés tündérkerteket készítettek, melyek most 
a teraszunkat ékesítik. Nagyon kreatívak voltak, ámulva néztük 
a gyönyörű munkákat. A gyerekek azóta maguk gondozzák, lo-
csolják a saját virágaikat, ezzel megértik a természethez való 
óvatos és gondoskodó hozzáállás szükségességét. Ezután követ-
kezett a májusfa díszítése, melyet a Nyuszi csoport szervezett. 
Minden csoport ellátogatott az udvaron kiválasztott fához. A 
gyerekek hosszú, színes papírszalagokat akasztottak rá, közben 
tavaszi dalokat énekeltek. Mikor elkészültek, mindenki csodálta 
a hatalmas, díszes lombkoronát.

Május első hetében pedig elérkeztünk az év egyik legben-
sőségesebb és legmeghatóbb ünnepéhez. Az édesanyákat és 
nagymamákat köszöntöttük. A gyerekek már hetekkel korábban 
nagy lázban kezdtek készülni erre a napra. Ajándékot készítet-
tek anyukájuknak, termet díszítettek, verset, mondókát, éneket 

tanultak és gyakoroltak. Az ünnepi készülődés jó alkalmat te-
remtett arra is, hogy a rokoni kapcsolatokról beszélgessünk. A 
verseket, dalokat a gyermekek életkorának megfelelően válasz-
tottuk ki. A kicsik rövidebb, rímelős verseket tanultak, a nagyob-
bak hosszabb lélegzetűeket. A pandémiás időszak végével már 
tudtuk fogadni a szülőket egy közös ünneplésre. A gyerekek leg-
szebb ünneplő ruhájukat vették fel és nagy izgalommal várták 
anyukájukat és nagymamájukat, hogy előadhassák műsorukat. 

Megható látni az édesanyák könnyes szemeit, hogy milyen 
szeretettel ölelik át gyermeküket, kincsként fogadva az egy 
szál virágot, és a kis ajándékot. A szülők - megköszönve a mi 
munkánkat is - értékelték, hogy megható műsorral köszöntöttük 
őket. Az elismerés persze nekünk is jól esik.
„Az anya, az igazi édesanya a legcsodálatosabb ember a vilá-
gon. Ő a tündéri hang, aki jó éjt kíván; aki mesél neked egy 
vidám nap után.”

Soltész Petra, óvodapedagógus



PolgárTárs8. oldal

A Lázár Ervin Program keretében iskolánk 1-2. évfolyamos 
tanulói egy egész napos programon vehettek részt Hajdúná-
nás-Kendereskert biogazdaságban. Megismerkedtek a bio-
növénytermesztés előnyeivel, láthatták a munkafolyamatokat, 
megnézhették az ott tartott őshonos állatokat. Érdekes volt a 
múzeumban egy régi lakóház berendezési tárgyait, eszközeit 
megtekinteni. A kézműves mesterségeket bemutatták, és a gye-
rekek a mesterek segítségével kipróbálhatták a szalmából fonást, 
a bőr megmunkálását, a nemezelést. Ebéd után egy kis szellemi 
vetélkedőn és sportversenyen mérhették össze az erejüket a gye-
rekek. Egy élményekben gazdag, jól szervezett napot tölthettek 
el a tanulóink a gazdaságban. Köszönjük a lehetőséget és a ked-
ves vendéglátást a szervezőknek.”  

Tóth Istvánné tanítónő beszámolója

Ennek a programnak a folytatásaként felső tagozatos tanu-
lóink is eltölthettek egy szabadidős délutánt május 18-án 
Kendereskertben. A tanulók kísérői voltak: Molnár Erzsébet, 
Pető Erika tanárnők, valamint Kártikné Berkes Ida pedagógiai 
asszisztens.

Felső tagozatos tanulóink területi és megyei sportversenye-
ken is szépen szerepeltek: Labdarúgásban iskolánk csapata az 
V-VI. korcsoportban 4. helyezést ért el. Súlylökésben: V. kor-
csoportban: Horváth Richárd Alex 7.b  3. helyezett

IV. korcsoportban: Lovász Dávid 8.a  2. helyezett, Kovács Ist-
ván Adrián 8.a  4. helyezett

Felkészítőjük: Bojti István
Felső tagozatos tanulóink természet-és környezetvédelmi 

vetélkedőn vettek részt. A csapatverseny döntője május 9-én 

volt Hajdúböszörményben a Középkerti Magyar-Német Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskolában.

4. helyezett: Héjjas Tünde 5.a, Tóth Gabriella 5.a, Turáni 
Ádám 5.a 

5. helyezett: Orgován Enikő 5.c, Farkas Bálint Gergő 5.c, Va-
dász László 5.c 

8. helyezett: Pál Fanni 6.c, Magyar Enikő 6.c, Berki Viktória 
6.b Felkészítőjük: Pető Erika

A színes programok mellett hatodik és nyolcadik évfolyamos 
tanulóink az Országos Kompetenciamérésbe kapcsolódtak be, 
amely ebben a tanévben először online formában zajlott. A kez-
deti nehézségek után – országosan okozott gondot a rendszer 
működése – minden érintett diákunk végigoldotta a feladatso-
rokat: matematika, szövegértés, természettudomány és angol 
nyelv területén.

Petrikné Sereg Ildikó
pedagógus

A május hónap is bővelkedett 
programokban

Suli hírek

Ágazati alapvizsga a JAGSZI-ban

Nem is gondolnák a laikusok, hogy a 15 éves kamaszok-
nak milyen megmérettetésen kell teljesíteniük ahhoz, 
hogy középiskolai tanulmányaikat tovább folytathassák. 

Intézményünkben kereskedelem és turizmus-vendéglátás ága-
zatban folyik képzés a 9. évfolyamon. 2022. május 24-én és 25-
én iskolánk 9. osztályos tanulói tettek ágazati alapvizsgát.

Kereskedelmi ágazatban írásbeli vizsgán a gazdálkodási te-
vékenység alapjairól adnak számot, mely különböző feladattí-
pusokat tartalmaznak: fogalommeghatározás, esettanulmány 
értelmezése, feleletalkotás, párosítás, sorrendbe helyezés, fe-
leletválasztás, igaz-hamis. A gyakorlati vizsga két részből áll. 
Az első részben egy üzleti levelet kell megírni a tanulóknak és 
egy hiányos szállítólevelet kell kiegészíteni, a második rész a 
viselkedéskultúra, kommunikáció tárgykörében vett szituációs 
feladatokat tartalmaz, mint pl. vevői panaszok kezelése.

A turizmus-vendéglátás ágazatban tanulóknak „csak” gya-
korlati vizsgájuk van, ami négy részből áll: konyhatechnológiai 
ismeretek, cukrászati tevékenység, értékesítési tevékenység és 
portfóliójának bemutatása. A gyerekeknek egy megadott étel, 
menüsor elkészítése a feladata, a véletlenen múlik, hogy milyen 
tételt húznak: hal tempúrát friss salátával, parajkrémlevest bugy-
gyantott tojással, esetleg natúr csirkemellfilét, tejszínes gomba-
mártással és párolt rizzsel. Ha végeztek a főzéssel jöhet a desz-
szert, sok háziasszony megirigyelhetné a tanulók ügyességét, 
akik mára kiválóan sütik a piskótatekercset, a képviselő fánkot, 
a linzert vagy a Néró teasüteményt. És még mindig nem ért vé-

get ezekkel a műveletekkel a vizsga. Tudniuk kell különböző 
alkoholmentes koktélokat keverni, előkészíteni az éttermet, az 
általuk elkészített ételt felszolgálni. A negyedik feladatban pedig 
az előzetesen elkészített portfólióját kell prezentálni, melyben az 
iskola székhelye szerinti régióban található, a tanuló által szaba-
don választott turisztikai attrakciót, egy szálláshelyet és annak 
szolgáltatásait kell bemutatnia.

Csupán 8 hónapnyi tanulás után nem is olyan könnyű eze-
ket a feladatokat, helyzeteket megtanulni, amikor a kamasznak 
egyébként is annyi dolga és baja van. De a sok gyakorlásnak, a 
hozzáadott pedagógiai értéknek meglett a hozama, minden meg-
jelent tanulónk sikeresen teljesítette az ágazati alapvizsgát.

Agócs Zsoltné
iskolatitkár
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Civil életMert adni sokkal jobb, mint kapni

2022. február 24-e reggelén a híradásokból értesülhettünk 
arról, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, kitört a há-
ború. Fel sem fogtuk még akkor, hogy milyen hatással lesz 

ez az életünkre. Bíztunk benne, hogy hamarosan véget ér ez a 
borzalom, a tárgyalóasztal mellett véget vetnek mihamarabb a 
háborúnak, ami még mindig nem jött el. 

2022. február 28-án a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom szo-
lidaritási demonstrációt kezdeményezett Polgár Város főterén. 
Mécseseket gyújtottak az elesett katonák és civilek emlékére és a 
mai napig ott áll a felirat a városháza homlokzatán: „Hagyd abba 
a háborút! Békét akarunk!” Ezek után a Vöröskereszt Polgári 
Helyi Szervezete és a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesü-
let felhívást intézett a város lakosságához adománygyűjtésre, az 
Ukrajnában zajló háború elszenvedőinek, az otthonukból mene-
külni kényszerülőknek és segítségre szorulóknak támogatására. 
Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott a Rákóczi Szövetség 
Polgári Helyi Szervezete is. 2022. március 2-tól az önkormány-
zat támogatásával megnyitott adománygyűjtő ponton tudták le-
adni adományaikat a lakosok. Szépen gyűltek az adományok: 
tartós élelmiszerekkel, higiénés termékekkel és sokan pénzado-
mányaikkal segítették a rászorulókat. 

Hogyan tovább, hogyan jut el a segítség? Molnár János ön-
kormányzati képviselő fogalmazta meg a következőket: „Célirá-
nyosan, konkrét településre kellene vinni az adományokat, tud-
ni, hogy a legmegfelelőbb helyre kerülnek a felajánlások.” – így 
esett a választás Nagymuzsalyra. Ezzel a kb. 3.000 főt számláló 
kárpátaljai településsel a polgári embereknek már több éve van 
kapcsolata, az ott élő emberek a szívünkhöz nőttek, megosztot-
ták velünk élethelyzeteiket, meséltek a szétszakadt családok sor-
sáról, baráti kapcsolatok alakultak ki. 

Kisebb szervező munka után 2022. május 20-án útra keltünk 
a több, mint félmillió forint értékű adománnyal Nagymuzsalyra. 
Izgalmat és félelmet éreztem, félelmet, mert szemtől-szembe 
fogom hallani, látni, tapasztalni, hogyan élik ezek az emberek 

a mindennapjaikat. 
Az adományt 

a Nagymuzsalyi 
Hunyadi János Lí-
ceumba pakoltuk 
le, ahol Szegedi 
Erika, az iskola 
igazgatója, vala-
mint Jakab Erika 
ö n k o r m á n y z a t i 
képviselő és Pősze 
Andrea fogadtak 
bennünket. Nincs 
is annál szomorúbb 
látvány, mikor egy 
iskola néma, nincs 
gyermekzsivaly, 
nincsenek jelen a 
pedagógusok, akik óvják, féltik, tanítják, nevelik az ott tanuló-
kat. Az adomány az iskolában tanuló gyermekek családjainak 
megsegítésére szolgált. Hamarjában összeállítottuk 3 csomagot, 
melyet Tóth József polgármester úr személyesen adhatott át a 
rászorulóknak. A többi adomány kiosztására vasárnap került sor. 

A nagymuzsalyi emberek háláját és köszönetét tolmácsolom 
felétek. A mi bajunk semmi az övékéhez képest, s bár messze dúl 
a háború az ő kis falujuktól, de annak hatásai nagyban érezhe-
tőek ott is. Köszönöm a polgári embereknek, hogy adományaik 
által átélhettük azt az érzést, hogy sokkal jobb adni, mint kap-
ni. Köszönet Polgár Város Önkormányzatának az adományo-
zás koordinálásáért és célbajuttatásáért, a Polgári Lokálpatrióta 
Mozgalomnak és a Vöröskereszt Polgári Helyi Szervezetének a 
kezdeményezést, melyhez csatlakozhattam!

Agócs Zsoltné, polgári lakos

Május 20-án az Ady Endre Művelődési Központ és 
Könyvtár színháztermében újra megrendezésre került 
a Startmunka Mintaprogram dolgozóinak rendezett 
Anyák napi műsor. 
A rendezvény szervezője és kezdeményezője Szabó Tiborné 
volt. A Vásárhelyi Pál Általános Iskola néhány diákja, a Pol-
gári Roma Hagyományőrző Zene-és Tánc Egyesület tagjai, 
valamint a Startmunka Mintaprogram néhány dolgozója lé-
pett színpadra. A közmunka programban dolgozó édesanyák-
nak idén már 5. alkalommal került megrendezésre ez a nekik 
kedveskedő kis műsor. A mozgatórugó, amiért minden évben 
heteken keresztül készülnek, gyakorolnak a gyerekek nem 
más, mint az édesanyák iránt érzett szeretet, hála és tisztelet. 
Ilyen módon is szeretnék megköszönni nekik a mindennapos 
fáradozásaikat, amiket családjukért, embertársaikért tesznek. 

Ráczné Balogh Zanett
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„Szavakon túl az egészségért!”

Két évnyi kihagyás után a Főnix Patika 2022.06.01-jén 
ismét Patika Napot szervezett, ez volt immár a tizen-
hetedik ilyen alkalom. Ahogyan az esemény mottója 

is utalt rá, ezen a napon nem csupán beszéltek a résztvevők az 
egészségről, de tettek is érte.

A koronavírus-járvány rámutatott az egészség fontosságá-
ra, melynek megőrzése egészséges életmóddal, odafigyeléssel, 
prevencióval tartható fenn. Az egész nap tartó rendezvényen 
minden korosztály számára voltak érdekes programok, azon az 
egészségügy minden szegmense példás összefogással képvisel-
tette magát. 

A legkisebbek már napokkal előtte készültek rajzaikkal, me-
lyeken a jövő egészségügye és gyógyszertára jelent meg az 
általuk elképzelt formában. A gyermekek fantáziája szárnyra 
kapott, számtalan ötletes megoldással kápráztatták el a zsűrit. 
Az anyukák, nagymamák kreativitásukat az egészséges sütemé-
nyek elkészítésével mutathatták meg, s jól példázták, hogy az 
édességek is elkészíthetők oly módon, hogy azzal ne terheljük 
szervezetünket.

A nap során kézműves foglalkozások, tánc és ének szórakoz-
tatta a közönséget a patika előtti téren, ahol a jelenlévőknek 
alkalmuk nyílt egészségiállapot-felmérésre is. Itt a PÉTEGISZ 
Nonprofit Zt. Egészségfejlesztési Irodája állapotfelmérést tar-
tott, melynek során még lappangó betegségek felderítésére, 
esetleges kockázatok feltárására került sor, kiemelten a keringé-
si problémákra, csontritkulásra, cukorbetegségre és más anyag-
csere rendellenességekre fókuszálva. Emellett a szakemberek az 
életmódban rejtőző fizikai és mentális terhelésre is felhívták a 
figyelmet.

A védőnők és az Országos Mentőszolgálat munkatársai to-
vábbi praktikákat mutattak be, melyek a hétköznapok során jól 
hasznosítható segítséget jelenthetnek. A legkisebbek a védőnők 
segítségével elsajátíthatták a helyes kézmosás, fogmosás  tech-
nikáját, Tar Antal bemutatta az újraélesztés és sebkötözés helyes 
menetét. A Vöröskereszt aktivistái az adománygyűjtés mellett 

igazi retro-hangulatot varázsoltak, szörppel és kolbásszal kínál-
ták mindazokat, akik megéheztek a forgatagban.

A Polgári Mazsorett- és Tánccsoport bemutatóját követően, a 
felvezetésükkel mindenki részt vehetett egy jó hangulatú, köny-
nyed sétán a városba, ezzel is támogatva és erősítve az egészsé-
ges életmód fontosságát. 

A napot Görög Ibolya protokoll-szakértő fergeteges előadása 
zárta, aki a mindennapi együttélés alapvető szabályait és udva-
riassági formuláit idézte fel, s felhívta a figyelmet arra, hogy az 
egymásra figyelés és kölcsönös tiszteletadás soha nem megy ki 
a divatból.

A résztvevők számtalan élménnyel és plusz információval, a 
szerencsésebbek tombola ajándékokkal gazdagodva térhettek 
haza egy igazán eseménydús nap után, mely legfontosabb kin-
csünkről, az egészségünkről szólt.

Dr. Pásztor Ibolya
 Pétegisz Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket a hatóságunknál az 
elmúlt időszakban indult néhány eljárásról.

Kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja 
miatt folytatunk eljárást két polgári férfi ellen. A két férfit 2022. 
május 04-én összehangolt akció keretében fogták el a rendőrök. 
A büntetőeljárás során a nyomozók nagy mennyiségű kábító-
szert, ezernél is több tablettát, készpénzt, digitális mérlegeket, 
több száz önzáró tasakot és mobiltelefonokat foglaltak le. Az ed-
digi adatok szerint a tabletták között olyan gyógyszer is van, ami 
Magyarországon tiltottnak minősül. A 31 éves férfit kábítószer-
kereskedelem és új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette, 
míg az 57 éves polgári lakost kábítószer-kereskedelem, valamint 
gyógyszerhamisítás bűntette miatt hallgatták ki a nyomozók. A 
Hajdúnánási Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya mindkét fér-
fit őrizetbe vette, majd előterjesztést tett a letartóztatásuk indít-
ványozására, amit a Debreceni Járásbíróság 2022. május 6-án 
elrendelt. Egy polgári lakos feljelentése alapján rendeltünk el 
nyomozást garázdaság miatt ismeretlen elkövetők ellen, akik 

2022. május 22-én 18 óra és 19 óra közötti időben a sértettet a 
Polgár, Barankovics téren szóváltást követően együttesen bán-
talmazták.  A rendőrök a bejelentést követően rövid időn belül 
azonosították a feltételezett elkövetőket, akiket gyanúsítottként 
kihallgattak. A 42, 21 illetve 16 éves polgári férfiak beismerő 
vallomást tettek.

Lopás miatt indult nyomozás egy polgári lakos feljelentése 
alapján ismeretlen elkövető ellen, aki 2022. május 24-én 14 óra 
30 perc körüli időben, Polgár belterületén, az egyik kereszte-
ződésben kerékpárral közlekedve utolérte a szintén kerékpáron 
fenn ülő sértettet, és a kerékpárjának hátsó csomagtartójára sze-
relt kosarából eltulajdonította az ott elhelyezett táskáját, benne 
iratokkal, készpénzzel. A rendőrök a bejelentést követően azo-
nosították az elkövetőt, akit 2 órán belül elfogtak, előállítottak 
és gyanúsítottként kihallgattak. A 24 éves polgári férfi beismerő 
vallomást tett. 

Monoki Viktor r. alezredes
   őrsparancsnok  

Kék hírek Köszöntöm Polgár város lakóit! 



PolgárTárs 11. oldal

HitéletAnyakönyvi hírek
Akiket újszülöttként

 köszöntünk:
Balogh Kamilla Nikolett
Balogh Dominik Csaba
Balogh Noémi Cintia

Rácz Nimród
Lukács József Kornél

Mák Zalán
Török Dóra

Birkás Rebeka Lilien
Jávorszki Ádám
Frida Marcell

Molnár Péter Attila
Burján Zente János

László Éva Réka
Hidvégi Hanna

Siroki Amira Dóra
Balázs Zsófia

Akiknek gratulálunk 
házasságkötésükhöz:

Dormány Renáta Anikó – Balogh Tamás
Rontó Evelin – Balogh Róbert

Akiktől fájó szívvel 
búcsúzunk:

Tóth Sándorné szül: Csuka Edit                        
élt: 59 évet
Fiatal Attila 
élt: 79 évet

Sándor Zoltánné szül: Német Bernadett           
élt: 75 évet

Bolgár Lászlóné szül: Lengyel Margit               
élt: 86 évet

Vámosi Zoltánné szül: Fajta Margit                  
élt: 83 évet

Bódor Lászlóné szül: Nagy Julianna                
élt: 84 évet
Fige István                                                       
élt: 71 évet  

Az adatok tájékoztató jellegűek.

9. oldal

9. oldal „A szív bőségéből szól a száj”
Korunkban már természetes, hogy a gyermekek egészen kicsiny kortól idegen nyel-
vet tanulnak. A hat nyelvet beszélő utolsó magyar király, IV. Károly mondta: „Ahány 
nyelvet beszélsz, annyi embert érsz.” A nyelvismeret segít a más ajkú emberekkel való 
párbeszédben, egy másik kultúra megismerésében. De melyik az a nyelv, amely a leg-
hasznosabb, a legfontosabb, amit mindenkinek meg kellene tanulnia és használnia? Erre 
a kérdésre választ ad Pünkösd ünnepe. A keresztény Egyház ezen a napon ünnepli a 
Szentlélek eljövetelét és saját születésnapját. Elolvassuk a történetet, mely szerint a Isten 
Lelke betöltötte a tanítványok szívét, akik „különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, 
amint a Szentlélek szólásra indította őket” és „ki-ki tulajdon nyelvén hallotta beszélni 
őket.” A Szentlélek, az Egység, a Szeretet Lelke töltötte be az emberek szívét és hozta el 
a megértés csodáját. Milyen nagy szükség van ma is arra, hogy az emberek megértsék 
egymást, tudjanak egy nyelven beszélni! Diszharmónia, egyenetlenség, nézeteltérés he-
lyett harmóniára, megértésre van szükség a nemzetek családjában, egy nép családján be-
lül, minden családban! A szeretet nyelvére, amely közelebb viszi az embereket egymás-
hoz. Kérjük a középkori himnusz szavaival: „szállj szívünkbe, Szeretet!”… „sugalmas 
ajkak ihlete”, hiszen „a szív bőségéből szól a száj” (Mt 12,35). A pünkösdi Lélek segít-
sen, hogy tanuljuk és beszéljük a szeretet nyelvét, amit mindenki megért, amely sokszor 
egy mosolyban mutatkozik meg, tanítson minket a mennyország nyelvére!

László atya

„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok 
a Szentlélek és tanúim lesztek…” Apcsel 1,8

Pünkösd ünnepe az, ami a leginkább távol áll a ma emberétől. Sok esetben csak a mun-
kaszüneti napok miatt gondoljuk, hogy valamiféle ünnep lehet, de a jelentését, jelentő-
ségét már nem ismerjük. Kirándulásnak az egyik legjobb alkalom. Pedig Pünkösd után 
indul el, maga a keresztyénség élete is, hiszen az áldozócsütörtöki ígéret beteljesedik. 
A megelevenítő, hitet felgerjesztő Szentlélek elérkezett, ebbe a világba. Elsőként a ta-
nítványoknak, akik ezután szólták, hirdették a Krisztusról szóló bizonyságtételt az em-
bereknek. Péter apostol prédikációjára mintegy háromezer ember tért meg. Az oly meg-
foghatatlan Szentlélek velünk van és az életünk része akar lenni. Ő az, aki szól, tanít az 
Istenről, aki felgerjeszti a hitet az életünkben. Ő az, aki vígasztal, bátorít, felemel és át-
ölel bennünket az Isten végtelen szeretetével. Milyen érdekes, hogy a levegőt sem látjuk, 
mégis érezzük a hatását. Mert ha nincs, akkor fuldoklunk és meghalunk. A Szentlelket 
sem látjuk mégis, ha nincs velünk szinte fuldoklik a lelkünk, üresnek érezzük az életün-
ket. Pünkösd jelentősége leginkább abban fogható meg, hogy a mennybe felemeltetett 
Úr Jézus Krisztus nem hagyta magára az övéit, hanem elküldte hozzánk az Ő Lelkét, 
hogy Ő minden egyes nap velünk legyen, ahogyan ígérte. Merjük és akarjuk észrevenni 
az Isten jelenlétét az életünkben. Ő ott áll mindannyiónk mellett és azt szeretné, ha akar-
nál tudni Őróla és mernél szólni az Ő hatalmáról, áldásairól, amelyeket megtapasztalsz 
az életedben. Isten ott áll melletted, vedd észre! Legyenek valósággá az életünkben a 
dicséret szavai: „Isten élő Lelke jöjj, áldva szállj le rám, égi lángod járja át szívem és a 
szám! Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!

Kovács Imre, ref. lelkész
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