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PolgárTárs

Városházi Hírek

2. oldal

Munkaterv szerinti ülését július 28-án tartotta a képviselő-
testület. A városban az elmúlt hónapban aktuális problé-
maként merült fel a több esetben tapasztalt vízszolgál-

tatási zavar, mellyel kapcsolatban hangsúlyozta a polgármester, 
hogy a hiba elhárításában a Nyírségvíz Zrt. az illetékes. Fónagy 
Tamás, a Városgondnokság intézményvezető helyettese elmond-
ta, hogy az aszályos időszak is előidézője a csőtörések megsza-
porodásának, illetve volt olyan nagyobb tűzeset is a városban, 
illetve a környékén, melynek elhárítása érdekében a tűzoltóság 
a hálózatra való rácsatlakozásával okozott ivóvízellátási zavart. 
Annak érdekében, hogy egy-egy ilyen szolgáltatás kimaradásról 
hiteles és pontos tájékoztatást kapjon a lakosság a Városgondnok-
ság vállalta, hogy a Nyírségvíz Zrt-től kapott információ alapján, 
közösségi felületén értesíti a fogyasztókat a hibahelyekről és a ja-
vítás várható időtartamáról. Elmondta továbbá, hogy befejeződött 
az önkormányzati belterületi utak kátyúzása. A munkálatok során 
összesen 134 tonna meleg aszfalt került bedolgozásra, mintegy 
1.372 m2 területen.

Városunk jegyzője figyelemfelhívásában kérte a mezőgazda-
sági vállalkozókat, hogy amennyiben bűzhatással járó munkála-
tokat terveznek elvégezni (jellemzően trágyázás) tegyenek arról 
bejelentést részére, illetve a tevékenységet úgy végezzék, hogy 
legyenek tekintettel a lakosság ezirányú érzékenységére. 

A 35-ös és a 3324-es számú utak kereszteződési csomópontjá-
nak átépítése témában Béke László képviselő érdeklődött az ak-
tuális fejleményekről. A válaszban Kissné Barta Piroska műszaki 
irodavezető elmondta, hogy július 5-én folytattak egyeztető meg-
beszélést a Magyar Közút Zrt-nél, ahol jelen volt a Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) képviselője is, aki feladatul kapta 
a csomópontra vonatkozó tervezési előkészítő munka megkez-
dését. A tervek szerint a kereszteződés, körfogalom kiépítésével 
újul meg, melynek kivitelezésére a NIF Zrt. közbeszerzési eljárást 
indít. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, várhatóan 
2024-ben indulhat meg a tényleges építési folyamat. 

Molnár Jánosné

A praxisközösségekről szóló jogszabály lehetőséget biztosít az alapellátók részére, hogy háziorvosi, illetve házi gyermekorvosi szolgá-
lat részvételével a magasabb szintű egészségügyi szolgáltatás nyújtása érdekében szorosabb szakmai együttműködési formát hozzanak 
létre. Városunkban 3 felnőtt háziorvos, 2 házi gyermekorvos, és 1 fogorvos részvételével létrejött a praxisközösségi konzorcium, mely 
meghatározza az ellátási formát és a kötelezően előírt rendelési időket, illetve az elkülönített prevenciós rendelés biztosítását. A pre-
venciós rendelés során kizárólag különböző szűrési tevékenység végzése történik. A rendelési idő módosítását indokolta még az a tény, 
hogy megyei szinten az orvosi ügyelet 16:00 órakor kezdődik. A rendelési idő módosítását támogatta a képviselő-testület, ami a négy 
felnőtt háziorvos esetében 2022. augusztus 1. napjától az alábbiak szerint változik:

Változás a felnőtt háziorvosi rendelési időben

Dr. Borók Levente
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Rendelési idő 13:00 – 16:00 8:30 – 10:30 13:00 – 16:00 8:30 – 11:30

páros hét: 
8:30 – 12:00 
páratlan hét: 

12:00 – 16:00
Prevenciós rendelés 16:00 – 17:00 10:30 – 11:30 16:00 – 17:00 12:45 – 13:45 –

Dr. Molnár Tibor

Rendelési idő 13:00 – 16:00 8:30 – 11:30 13:00 – 16:00 8:30 – 11:30

páros hét: 
8:30 – 12:00 
páratlan hét: 

12:00 – 16:00
Dr. Nagy Zsuzsa

Rendelési idő 8:00 – 11:30 13:00 – 16:00 8:00 – 11:30 13:00 – 16:00

páros hét: 
12:00 – 16:00 
páratlan hét: 
8:00 – 12:00

Prevenciós rendelés 11:30 – 12:30 16:00 – 17:00 11:30 – 12:30 16:00 – 17:00 –
Dr. Székely Csaba Szilárd

Rendelési idő 8:00 – 11:30 13:00 – 16:00 8:00 – 11:30 13:00 – 16:00

páros hét: 
12:00 – 16:00 
páratlan hét: 
8:00 – 12:00

Prevenciós rendelés 11:30 – 12:30 16:00 – 17:00 11:30 – 12:30 16:00 – 17:00 –
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Helyi lakos kezdeményezése kapcsán - melyhez 521 támo-
gató aláírás került csatolásra - merült fel a népkonyhai 
szolgáltatás kialakításának igénye. A megvalósítás lehe-

tőségét a képviselő-testület megvizsgálta és a más településektől 
szerzett tapasztalatok ismeretében a témát napirendre tűzte. Az 
önkormányzatnak szociális törvényből fakadó kötelező felada-
ta a közétkeztetés, mint alapszolgáltatás biztosítása, mely lehet 
szociális étkeztetés, vagy népkonyha. Városunkban a szociális ét-
keztetést a Polgári Szociális Központ biztosítja az igénybevevők 
számára, a Városgondnokságtól vásárolt szolgáltatással. 

A jogszabály értelmében a népkonyha alkalmi jelleggel és hely-
ben fogyasztással legalább napi egyszeri egy tál meleg ételt bizto-
sít – azaz egy fogást - azoknak a szociálisan rászorult személyek-
nek, akik más étkeztetési formát nem vesznek igénybe.  
A népkonyhai szolgáltatás igénybevételének feltétele, módja:
• önkéntes alapon történik és térítésmentesen biztosított,

• kizárólag 18. életévét betöltött személy veheti igénybe,
• személyes adatok megadása (név, születési név, születési hely és 

idő, TAJ szám, lakcím és tartózkodási hely),
• hozzájárulás az adatok kezeléséhez,
• az igénybevétel tényét aláírással kell igazolni,
• személyesen, helyszíni étkezéssel vagy elvitellel.

A népkonyhai szolgáltatás kialakítását mind a bizottságok, 
mind a Polgári Idősügyi Tanács támogatta, így a képviselő-testü-
let döntésében hozzájárulását adta, hogy a Civis Szociális Étke-
zési Központ, (debreceni székhelyű szolgáltató) településünkön 
népkonyhai szolgáltatást végezzen. A szolgáltató az önkormány-
zati hozzájárulás birtokában, az illetékes kormányhivatal engedé-
lyezési eljárását követően, várhatóan októbertől tudja elindítani a 
szolgáltatást.

Molnár Jánosné 

Népkonyhai szolgáltatás

Gyermekétkeztetés  
2022/23 tanév

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy az iskolai étkezte-
tés igénybevételéről továbbra is nyilatkozni szükséges. 
A nyilatkozat kitöltése akkor is szükséges, amennyiben 
nem kéri az étkeztetést gyermeke számára. 
A nyilatkozatok leadhatók: A nyári szünet ideje alatt, 
legkésőbb augusztus 30-ig.
A nyomtatvány az Iskola konyha (Polgár, Zólyom u. 14) 
élelmezésvezetői irodájában átvehető (leadni is ugyanitt 
kell), valamint a www.polgar.hu oldalról is letölthető 
(az aktuális étlapokat tartalmazó bejegyzés alján). *
Kérünk a gyermekvédelmi kedvezmény határozatáról, 
nevelt gyermekek esetében a nevelésbe vételi határo-
zatról, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek eseté-
ben pedig a szakorvosi igazolásról egy példány fény-
másolatot mellékletként csatolni.

További információ:
Antek Tamás élelmezésvezető
Telefon: +36 30 454 0793 • E-mail: zolyomkonyha@
freemail.hu
*: Térítési díj kedvezményre nem jogosult gyermek ese-
tében is ugyanezt a nyilatkozatot kell kitölteni.

Polgár Város Önkormányzatának Lapja
Megjelenik havonta 3100 pld-ban, minden hónap 10. napján

Lapzárta: minden hónap 1-jén

Felelős kiadó: Polgár Város Önkormányzata • Főszerkesztő: Ferenczné Fajta Mária 
• Szerkesztőség tagja:Nagyné Erdei Judit, Péterné Kiss Petronella

Hirdetés: 52/573-420, polgartarshavilap@gmail.com • Grafika, tördelés, nyomda: Litográfia Nyomda, Debrecen Vágóhíd u. 3/A
Terjesztés: Polgármesteri Hivatal, Polgár • ISSN: 1217-8799

Közzétéve: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár honlapján /mkkpolgar.hu/ és a Facebook oldalán
Meg nem rendelt fotókat, kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! 

Az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal.

PolgárTárs

Köszöntöm Polgár város lakóit! 

Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket a hatóságunk-
nál az elmúlt időszakban indult néhány eljárásról.

2022. június 30-án 22 óra 06 perckor telefonon tettek 
bejelentést a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság ügye-
letére, miszerint több személy engedély nélkül horgászik a Hor-
tobágyi Nemzeti Parkhoz tartozó, Polgár külterületén található 
tavon. A kiérkező rendőrök a helyszínen tetten értek három pol-
gári férfit, akiket előállítottak és gyanúsítottként kihallgattak. 
Ellenük orvhalászat vétsége miatt folyatunk nyomozást.  

Szabálysértési előkészítő eljárást folyatunk egy 17 éves pol-
gári férfi ellen, aki 2022. július 23-án 18 óra 10 perckor a közúti 
forgalomban úgy vett részt a segédmotoros kerékpárjával, hogy 
nem rendelkezett vezetői engedéllyel. A rendőrök intézkedés alá 
vontak, előállították, majd szabálysértési őrizetbe vették. 

Szintén engedély nélküli vezetés miatt folyattunk előkészítő 
eljárást egy 16 éves polgári férfi ellen, aki 2022. július 22-én 
23 óra 10 perckor úgy közlekedett a szülei személygépkocsi-
jával úgy, hogy vezetői engedéllyel nem rendelkezik.  A férfit 
a szabálysértés elkövetésén a rendőrök tetten érték előállították 
és őrizetbe vették. A bíróság 57.000 Ft. pénzbírsággal sújtotta, 
valamint 1 évre eltiltotta közúti jármű vezetésétől.

Monoki Viktor r. alezredes
 őrsparancsnok  

Kék hírek 
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Kultúrpercek Balkáni gerle

A Déryné Társulat előadásában 2022. július 16-án ismét 
színvonalas, napokig elgondolkodásra alkalmat terem-
tő előadás nézői lehettünk az Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár színháztermében. 
Sütő András (Pusztakamarás 1927- Budapest 2006) Herder és 
Kossuth –díjas erdélyi magyar író színdarabjának első bemutatá-
sára 1998-ban került sor Magyarországon a Nemzeti Színházban. 
Jelenleg a darabot a társulat a Vándorszínház alprogram részeként 
az ország több helyszínén adja elő. 

A történet a 80-as évek Romániájában játszódik, a Ceausescu 
- éra utolsó éveiben, amikorra „végbement Erdély teljes 
balkanizálása.” (az író naplójegyzetéből) A díszletben, a jelme-
zekben a fenti évek köszönnek vissza.

 A darab elején színes zajos lakodalmi előkészületekbe csöp-
penünk, amelynek a cigányzenészek a fénypontjai. A gyanútlan 
néző vígjáték bemutatását feltételezi, legfeljebb a menyasszony 
(Amarilla) értetlen szomorúságára figyel fel. A kétfelvonásos 
darab eseménysorában fokozatosan tárul fel a néző színe előtt a 
valóság: nem szerelmi, csupán névleges házasságkötésről van itt 
szó: a Magyarország-
ról érkező vőlegényt, 
bizonyos Lajosházi 
Bendegúzt senki sem 
ismeri személyesen. 
Ő sem tud semmit a 
családról, leendő ará-
járól. A nyegle, kö-
zönséges beszédű, de 
a valódi házasságot 
elvető, más asszonyát 
megkapó ficsúrt ala-
kító színésszel szem-
ben az apa, Medárd, 
a nőgyógyász a 15 
éve szerelmét, bizo-
nyos Balogh Ádámot 
elvesztő leányának 
sorsát, és szándékát 
mutatja be. (Magyar-
országra menni, s a 
világ végén is megkeresni igazi párját); s tárja fel a szerelmesek 
elszakadásának okát (fiatalkori meggondolatlan tett: a városháza 
tornyára tűzött magyar zászló.) E névleges házasság történetének 
keretében újabb és újabb család titokkal teli, múltbeli, meglepő 
életesemények megismerésének vagyunk részesei. 

A vígjátékba csomagolt tragikus történet elviselését bennünk, 
idősebb nézőkben csak részben tudja oldani a darabban mindvé-
gig jelenlévő humor.  Mi ismerjük a jelenség valódiságát, hiszen 
a névházasság a jelzett évtized vége felé vált gyakori jelenséggé 
az erdélyi magyarság szenvedéstörténetében, mikor a romániai 
diktatúra éppen az önbecsületvesztő állapotig óhajtotta eljuttat-
ni a romániai magyarságot. Megrendülten éljük át, hogy mennyi 
áldozatot tud hozni a szülő a gyermekéért, hogy mennyire képes 
háttérbe szorítani magát és saját értékrendszerét…”Azt tesszük, 
amit kell! Nem amit szeretnénk!”- hangzik el a színműben az 
egyik megállapítás. Valljuk be, ez a megállapítás a mi életünk-
re is sokszor igaz. E sokrétű mű üzen a közönség soraiban jelen 

volt fiataloknak is az életről, családról, hűségről, szerelemről, a 
hagyományokról. Megrendítő lehetett számukra, számunkra is az 
volt, Zsófika alakja a mennyasszony „testvérének” sorsa. Róla a 
darab végén kiderül, hogy egész élete hazugságok, csalások háló-
jában telt.  Testvére- az anyja, a szüleinek hitt emberek- a nagy-
szülei, a titokzatos Ciprián, alias Balog Ábel, akihez egy véletlen 
találkozást követően, már-már szerelemnek tekinthető vonzalom  
köti,-nem csupán édesanyja sokat emlegetett, 15 éve visszavárt 
örök szerelme, de  saját apja.

Az anyai, nagyszülői cselekvés az otthon, a család, a közösség, 
a személyiség védelme érdekében szőtt hazugságháló – lehet-e 
számára követendő mérték és példa? 

„ Vivere non est necesse! Mentiri necesse est!” – idézi Medárd, 
az apa, a darab utolsó monológjában, melynek záró mondata egy-
úttal a dráma írott szövegében a darab kezdő mottója is.  - Ella, az 
anya fordításában: „ Élni nem muszáj- de hazudni kell, kellett”. 
Cs. Nagy Ibolya gondolatával egyetértve ez a mű és már nem a 
korábbi Sütő művek „feltartott fejű” hőseinek dramaturgiája és 
filozófiája, hanem a kisebbségi létállapot katasztrofális látlelete. 

Végezetül enged-
jenek meg két észre-
vételt a rendezésről, 
a színészi játékról: a 
drámaíró sok érdekes 
alakot teremt a színé-
szek számára. Ezek 
közül kiemelném a 
két orvos testvérpárt 
Schuller Mózes és 
Schuller Medárd, a 
feleségeket, Margit 
és Ella alakját meg-
formáló színészek 
játékát, a pénzen vett 
vőlegény figuráját, a 
15 éves kamaszlányt, 
Zsófikát alakító szí-
nész játékát.

  A rendező egyé-
ni leleménye lehetett 

Ciprián alakjának többszöri feltűnése a darabban. A galambhan-
got imitáló dallamrészlet, melyet a szereplő megszólaltatott, Bar-
tók Béla „Este a székelyeknél”, illetve napjainkban „Régi szé-
kely himnuszként”,” Csíksomlyói Mária- siralomként” ismert. 
Egyszerre utal ezzel a rendező a mű címére: Balkáni gerle, mely 
a népköltészetben a  búsuló szerelmesek megjelenítője, a távo-
li kedves üzenetének vivője, egyben fontos lélekszimbólum is. 
Előkészíti a mű címet értelmező, záró monológját is. Kár, hogy 
ez a szöveg a színészek darabjelző meghajlásához kapcsolódott, 
így a közönség hosszantartó tapsa miatt nem érvényesülhetett jól. 
Gondolataim zárásaként ezt a szövegrészletet idézem: „A levert 
fészek helyén száraz ágból, üvegszilánkokból, szögesdrótból 
összehordott fészekutánzatban forgolódik, kelti ki tojásait a bol-
dogtalan madár, búsan búg és vihogva kacag, akárha minket 
utánozna. Tán vele is az történik, ami velünk”     

Olajos Istvánné
ny. gimnáziumi tanár
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Nyári táborok
Az Erzsébet Táborok Program támogatásának köszönhető-
en ebben az évben is közel száz gyermek élvezhette a nyári 
táborozás nyújtotta közösségi élményeket az Ady Endre Mű-
velődési Központ és Könyvtárban. 

A kulturális programok szervezésén túl, lehetőségeihez mér-
ten, intézményünk fokozott figyelmet fordít a közösségépítésre, 
a lokálpatrióta szellem erősítésére. Ezen belül is fontos feladatá-
nak tekinti városunk azon törekvésének segítését, hogy a polgári 
gyermekek, fiatalok helyben találják meg a számukra élményt 
nyújtó kikapcsolódási formákat, társaikkal helyben alakítsák ki 
baráti közösségeiket. Ezt az irányt szem előtt tartva, pályázati fi-
nanszírozásból, immár harmadik éve szervezzük meg különböző 
tematikájú napközis táborainkat, melyek nagy népszerűségnek 
örvendenek a gyermekek és a szülők körében is.  

Július második hetében néptánc táborba vártuk a gyere-
keket, ahol Mészáros Anett, Kujbus Csaba és Varga József 
néptáncoktatók népi játékokkal, polgári táncokkal és a néptánc 
alapmotívumaival ismertették meg az ifjoncokat. A mozgalmas 
foglalkozások alkalmával a tanítványok sok érdekes táncot sajá-
títottak el pl. Moldvából a Hoinát, Kezest, Pingvinest, Pálmács-
kát és Székelyföldről a változtatóst, Gólyást, Zsidóst. Az órák 
során az „Így tedd rá!” módszerbe is betekintést nyerhettek a 
gyerekek, ahol játékos feladatokban, színes módszertani eszkö-
zökkel fejleszthették állóképességüket, ritmusérzéküket, illetve 
megtanulhatták a Dunántúl – ugrós alapmotívumait. Az aktív 
foglalkozások között, pihenésképpen, videókat néztek népha-
gyományokról, népviseletekről. A hét során a kislányok a haj-
fonás különböző technikáival is megismerkedhettek. A népzene 
és népdal folyamatosan jelen volt a napok során. A csapat ének-
szóval vonult az étkezőbe és a játszótérre is.  Szabadtéri program 
gyanánt, a szerda délelőtt kajakozással telt, amit a gyerekek na-
gyon élveztek. A táborvezetők a hét zárásaként egy játékos ve-
télkedőt szerveztek, ahol népi játékok és eszközök segítségével 
versenyezhettek a gyerekek. A táborozók kellemesen elfáradva, 
de annál több élménnyel búcsúztak.

Jókedv, játék, kacagás, alkotás és mozgás jellemezte a július 
utolsó hetében megrendezett „Krea-fitt” tábort. Bodnár-Andrási 
Viktória és Tóthné Rente Ildikó táborvezető pedagógusok, va-
lamint Tóth Ildikó gyermek aerobik- és fitness edző a hét prog-
ramjainak szervezése során fontos szempontnak tartották, hogy 
a gyermekek lehetőséget kapjanak a fantáziájuk inspirálta alko-
tásra, a kulturális és mozgásos önkifejezésre. 

A heti programok a testi-lelki-szellemi fittség jegyében, a 
kreativitásra alapozó projektek keretében valósultak meg. A kis 
táborozók lelkesen és aktívan vettek részt ezekben a tevékenysé-
gekben és a különféle játékokban is. 

Minden nap egy rövid reggeli tornával kezdődött, majd játé-
kos beszéd- és helyzetgyakorlat sorral folytatódott. Ezt követő-
en, a gyerekek az aktuális projekthez kapcsolódva, beszélgető 
körök formájában elevenítették fel élményeiket, tapasztalatai-
kat egy-egy témáról, mint pl. nyár, boldogság, fittség, barátság, 
egészség. A tematikus napok változatos programjainak záró 
akkordjaként a táborozók egy fehér „Krea-Fitt” szőnyegalapra 
mozaikszerűen színes papírkört ragasztottak, melyre egy olyan 
kifejezést jegyeztek fel, ami a napi élményükhöz kapcsolódott. 
A szőnyeget hétfőtől péntekig közösen készítgették. Végül, vi-
dám színkavalkád jellemezte alkotásukat. A hét indításakor a 
résztvevők közösen fogalmazták meg a „Tábori házirendet” és 
ekkor került sor a játékos csapatalakításra is, melynek köszön-
hetően három tízfős csoport jött létre címerekkel, zászlókkal, 
csatakiáltásokkal. 

A sporttevékenységeket tekintve a csemeték választhattak az 
egész testet átmozgató zenés torna és a foci között. A kézműves 
foglalkozások közül a legnépszerűbb a tábori napló és a nyári aj-
tódísz készítése volt. A Krea-Fitt táborozók a városi sportpályára 
is kimozdultak, ahol néhány órára birtokukba vehették a „kondi 
park” eszközeit. Részt vettek egy izgalmas hangulatú, játékos-
vizes feladatokból álló sorversenyen is, majd - kihasználva a 
szabad teret - labda- és futó-fogó játékokkal töltötték idejüket. A 
sport, a mozgásos feladatok, a mesedramatizálások, a beszélge-
tő körök, a játékok, a versenyek és a közös alkotói folyamatok 
során összetartó kis közösségek alakultak ki. Megtapasztalták, 
hogy mindenki jó valamiben, mindenki hozzá tud tenni valamit 
egy közösség épüléséhez, a közösségi célok eléréséhez. 

Augusztus elsejével vette kezdetét a művészeti tábor, ahol 
Bölcskeiné Derzsényi Zsuzsa és Birizdó Sándorné rajzpedagó-
gusok segítségével különböző festési technikákat sajátíthattak 
el a gyerekek. Ismerkedésként, mindenki elkészítette a saját kis 
egyéniségét tükröző névjegykártyáját, melyek a hét folyamán 
a terem falát díszítették. A táborvezetők egy érdekes díszítési 
technika, az ételfestékkel történő buborékfestés bemutatásával 
oldották fel az első nap hangulatát. Alkotás közben felszabadult 
jókedv kerekedett a csapatban, eredményeként pedig, finom  
árnyalatú, sejtelmes színkavalkád született a papírokon. Külön-
leges élmény volt a nemezelés alapjainak megismerése is. Gö-
rög Nagy Lilla hagyományőrző kézműves mester segítségével 
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a csemeték betekintést nyerhettek ebbe az ősi, kelmekészítő 
technikába. A fiúk parittyát, a lányok láncot, karkötőt készíthet-
tek. A tábor ideje alatt a résztvevők zsírkrétával, porpasztellel, 
temperával, vízfestékkel alkottak, de a rajzolás, festés mellett 
újrahasznosítottak, kézműveskedtek, illetve a kéz motorikus ké-
pességeit fejlesztve, origamiztak is. S, mivel tematikáját tekint-
ve a művészet jegyében telt ez a turnus, a vezetők gondoskodtak 
arról, hogy a helyi építészeti értékek megismerése sem maradjon 
ki a programból. Egy délutáni séta alkalmával felkeresték a vá-
ros helyi épített örökségeként nyilvántartott a Kálvária dombot, 
megtekintették a rajta álló, barokk stílusban épült Kálvária ká-
polnát és felfedezték a természeti környezet szépségeit.

Az egészségtudatos életmód jegyében a helyi csónakázó tóra lá-
togatott el a csapat, ahol Sóvágó Mihály, a Polgári Vizi Sportegye-
sület elnöke és tanítványai segítségével a gyerekek megismerked-
hettek a kajak-kenu sportág alapjaival. A ragyogó napsütésben a 
tó és környezete sok izgalmas élményt nyújtott a csemeték számá-
ra. Ki-ki kedve szerint kenuzhatott, vízibiciklizhetett, kajakozha-
tott, de népszerű volt a csocsó és a kosárlabda is. 

A visszajelzések és a mindennapi hangulat alapján, úgy gon-
doljuk, hogy a gyerekek jól érezték magukat táborainkban és 
számtalan élménnyel gazdagodtak. Mindemellett, a programok 
során fejlődött a gyermekek önismerete, jobban megismerték 
egymást és városukat, valamint összetartó kis közösségek ala-
kultak ki. Reméljük jövőre újra lehetőségünk lesz találkozni!

Péterné Kiss Petronella
 és Bacsa-Kiss Evelin Beatrix, szervezők

Kreatív családi délelőtt 
a könyvtárban

Ismét kreatív délelőttre vártuk július 16-án, a Könyvtár szom-
bati nyitvatartási idejében, az alkotni vágyó gyermekeket, 
családokat. Ez alkalommal különböző állatok készültek szí-

nes papírból és gurigákból. A továbbiakban is szeretettel várunk 
kicsiket és nagyokat, a „Könyvtárba csalogató” hétvégi foglal-
kozásokra.

Könyvtári  hírek

Köszönetnyilvánítás
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Ovis élet

Erdei óvodában 
voltunk

...az erdő beszél ahhoz, aki ismeri:
jeleket ad, üzen, kitárja magát, csak meg kell érteni.”

(Fekete István: Füveskönyv)

Már kisgyermekkorban el kell kezdenünk a 
környezetre való odafigyelést, a környe-
zetvédelem megalapozását. Ahhoz, hogy 

valamit megvédjünk, előbb meg kell ismernünk azt. 
Az erdei óvoda programban résztvevő gyerekek ki-
vételes és felejthetetlen élményben részesültek. Pol-
gáron a strandfürdő melletti Vízi Sport Egyesület 
kempingje adott helyet a kétszer egy hétig tartó nyári 
tábornak.

Az első nap, féltő aggodalommal hagyták ott cse-
metéiket a nagy izgalommal és várakozással érkezett 
szülők. A gyerekeknek a táborhelyen új szabályokat 
kellett elfogadni, megtanulni és betartani. Az óvo-
dásaink gyorsan feloldódtak, alkalmazkodtak a kö-
rülményekhez, a víz közelségéhez, az erdőben való 
tartózkodáshoz. A helyszín és a környezet meghatá-
rozta a tevékenységeinket. Felfedezésre, önálló meg-
tapasztalásra épült az egész hetünk. A víz, az erdő és 
a mező élővilága várta naponta a gyerekeket a megis-
merésre. Reggelente a mindig vidáman érkező gyere-
keket madárcsicsergés fogadta és frissítő erdei torna 
várta, amelyet Misi bácsi irányított. Lehetett a tor-
naszereken ügyességi gyakorlatokat és erőpróbákat 
tenni, függeszkedni, labdázni. Nagy élményt jelentett 
a csónakázás, a vízibiciklizés, amit a legtöbb gyerek, 
életében először élt át. Megcsodáltuk a vízparti köve-
ken kukucskáló óriásra nőtt kecskebékákat. Énekel-
tünk nekik béka kánont, amit ők harsány brekegéssel 
viszonoztak. Távcsővel kémleltük a vízimadarakat, a 
hód várát. A környezetünkben tett gyalogtúrák sok új 
ismerettel gazdagították a gyerekeket. Naponta sétál-
tunk a Selypes patak partján, figyelve a vizes élőhely 
jellegzetes növény- és állatvilágát. A hűsítő kiserdő 
mentén haladva hallgattuk a madarak énekét, azono-
sítottuk a fákat, fakéreg mintát vettünk, gyűjtögettük 
a természeti „kincseket”. Felfedeztük a bogarakat, 
melyeket nagyítóval, bogárnézővel vizsgáltunk meg. 
Egy nagy rétre érve szalmabálák tetejéről néztünk 
szét. Gyönyörködtünk a mezei virágok szépségé-
ben, gyógynövényeket határoztunk meg. A tábori 
szabadidőnkben a természetben talált anyagokból 
kézműveskedtünk, papírsárkányt röptettünk, vízre 
bocsátottuk a káka tutajunkat. A program része volt 
a strandolás. A felújított strandfürdő medencében ön-
feledten lubickoltak a gyerekek. A strand területén 
található játszóparkot vidáman vették birtokukba a 
gyerekek.  Az erdei óvoda jó alkalom volt arra, hogy 
pozitív érzelmi viszonyt alakítson ki a gyerekekben 
a természeti értékek iránt. Megtanulták, hogy az élő 
környezetünk megóvása a létszükségletünk. Emlé-
kezni fognak a csendesen hullámzó tó vizére, a kiser-
dő hűs levegőjének érzésére, a nagy rét illatára.

Köszönjük a szervezőknek a lehetőséget.
Tóth Tiborné, 

óvodapedagógus

Suli hírek

Tanévzárós elismerések 
az általános iskolában

A Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolában június 24-én búcsúztat-
ták a diákok a 2021/2022-es tanévet, ahol átvették a tanévet lezáró 
bizonyítványukat.

Kitűnő tanulók az alsó tagozaton: 
Benőcs Izabella 1.a; Hajnal Tímea 1.a; Limbóczki Marcell 1.a; Rémiás Di-
ána 1.a; Zsiga Mirella 1.a; Bartha Nikolett 1.b; Polonkai Kitti 1.b; Rácz 
Mira 1.b; Szitai Regina 1.b; Vojvoda Fanni 1.b, Bódog Liliána Ramóna 2.a; 
Bohács Hella 2.a; Kondás Imola 2.a; Nagy Zalán 2.a; Oláh Csenge Zsófia 
2.a; Pöstényi Regina 2.a; Libárdi Martina Anita 2.b; Balog Zoé 2.c; Siroki 
Gabriella 2.c ; Szabó Kiara 2.c;Horváth Sándor 3.a;Szilvási Lili 3.a; Kaló 
Norbert 3.b; Kiss Erzsébet Ágnes 4.a;Lukács Levente Bertalan 4.b; Kis Li-
liána 4.a; Polonkai Lili 4.a; Polonkai Marcell 4.a; Suhajda Péter Bende 4.a; 
Czinglér Kristóf Tamás 4.b; Makula Mercédesz 4.b; Rémiás Ákos 4.b; Ba-
csa Attila 4.c; Bacsa János 4.c; Gulyás Luca 4.c; Jamriska Lili 4.c; Kovács 
Réka Panna 4.c; Létrai Balázs 4.c; Nagy Gréta 4.c; Rézműves Noémi 4.c; 
Szabó Dóra 4.c

Kitűnő tanulmányi eredményéért nevelőtestületi dicséretet kapott:
Héjjas Tünde Rebeka 5.a; Pál Fanni Napsugár 6.c; Lovász Máté 7.a osztá-
lyos tanuló.

Jeles tanulmányi eredményéért kapott elismerést:
Tóth Gabriella 5.a; Farkas Bálint Gergő 5.c, Pallagi Regő Zoltán  5.c, Va-
dász László  5.c; Debertolis Veronika 6.c osztályos tanuló.
Gratulálunk tanulóinknak a szép eredményekhez! Vidám vakációt kívánunk 
mindenkinek!

Petrikné Sereg Ildikó
pedagógus
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Múltidéző rovat Értékeink továbbörökítése

A polgári lakosok már több alkalommal „lesöpörték a pad-
lást”, átadták örökségük részét képező értékes tárgyaikat a 
köz javára, azonban állandó kiállító-tér hiányában leggyak-
rabban csak időszaki kiállítás valósulhatott meg. 

Az első polgári „múzeum” születését tíz évvel ezelőtt ünnepel-
tük  a magyar kultúra napján, amikor megnyílt az Állandó Hely-
történeti Kiállítás.  Az épület eltért ugyan az egykori lakóháza-
kétól, azonban a kiállított darabok hűen tükrözték a két-három 
emberöltővel ezelőtti élet mindennapjait : a szerény körülmények 

között élő dolgos pa-
rasztemberek és 
iparosok egyszerű 
hétköznapi haszná-
lati tárgyait, mun-
kaeszközeit. Sajnos 
az épület állagának 
rohamos romlása mi-
att csak néhány évig 
volt látogatható a ki-
állítás. 2017-ben újra 
dobozokba, raktáro-
zásra került a népraj-
zi gyűjtemény. Alig 
akad már olyan ház 
a településen, amely 
a gyűjtemény eredeti 

funkcióinak életvi-
telszerű bemutatására alkalmas lenne. Az egyik, a Táncsics utca 
41. szám alatt lévő palócház. A Hamar család,  több generáción 
átívelő tulajdona. Az elmúlt években Dr. Kovácsné Dr. Domán 
Erika (Hamar József és Vámosi Emerencia unokája), a ház jelen-
legi tulajdonosa, sok energiát fordított az ingatlan és a benne lévő 
ingóságok megóvására. Különös gonddal őrizte szülei, nagyszülei 
használati tárgyait, amit a közelmúltban felajánlott a település ér-
téktárának, egy majdani tájház, vagy muzeális intézmény létreho-
zásának reményében. 

A tárgyi emlékek átvételére július 28-án került sor. Az ámbi-
tus alatt, funkcióik szerint szépen sorba rendezett eszközök és 
szerszámok látványa, a múlt felidézésére késztetett minket, visz-

szagondolva a polgá-
ri emberek egykori  
hétköznapjaira.  Az 
átadás-átvétel során 
a tárgyak, - konyhai 
tálak, kannák, mérő-
edények, mozsarak, 
teknők, tároló kosa-
rak, köcsögök, a fol-
tozott vajlingok - egy 
kicsit életre is keltek 
gondolatban.  A te-
hénkolomp hangjá-
ra képzeletben újra  
látni véltük a vonuló 
csordát, vagy a sze-
nes vasalóban izzó 
parazsat.

Valószínűleg kevés háztartás van, ahol még a dédszülők  do-
kumentumait is  féltve őrzik évtizedeken át. Erika nagyszülei és 
szülei minden iratot,- igazolványokat, szerződéseket, különböző 
igazolásokat, egészen a ceruzával íródott feljegyzésekig - meg-
őriztek, így a könyvtári Helyismereti Gyűjtemény is  gazdag 
helytörténeti dokumentumtárral  bővült muzeális darabok mel-
lett. 

Alig egy évvel ezelőtt Makó Sándorné, született: Hamar Gi-
zella, akinek dédszülei révén szintén van kötődése a Táncsics 
utcai házhoz, - ugyan már évek óta nem Polgáron él -  de mégis 
fontosnak tartotta, hogy a birtokában lévő fotókat, házasság- és 
keresztleveleket, valamint az édesanyja által készített azsúros 
törölközőket, szakajtókendőket, párnahuzatokat szülővárosának 
adományozza.

Az átvett tárgyak egyelőre az Ady Endre Művelődési Központ 
és Könyvtárban kerültek raktározásra, abban bízva, hogy rövid 
időn belül a nyilvánosság számára is méltó kiállító térbe, vagy 
épületbe kerülhetnek.

Ferenczné Fajta Mária,  
a Polgári Települési Értéktár Bizottság nevében

Dr. Kovácsné Dr. Domán Erika

Makó Sándorné szül. Hamar Gizella
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Civil életNaplemente 
Idősek Klubja hírei

A „Nagyi Napközije 2022” nyári tábor

A Szociális Szolgáltató Központ Naplemente Idősek Klub-
jában immár hetedik alkalommal került megrendezésre a 
”Nagyi Napközije” egy hetes nyári tábor.

Foglalkozásainkon ellátottjaink unokáikkal közösen vehettek 
részt, mely remek alakalom volt arra, hogy a generációk közötti 
kapcsolatot továbbra is ápoljuk, erősítsük.

A hetet szokásosan ismerkedéssel indítottuk, azután minden-
ki megmutathatta kézműves tehetségét is, melyen kulcstartót, 
szélcsengőt, álomfogót, ajtódíszt, „Hajas Artúrt”, díszüvegeket, 
hűtőmágneseket alkothattak saját elképzelésük szerint, amit 
mindenki hazavihetett emlékül.

A Hajdúnánási Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály rend-
őrtisztje tartott előadást a kerékpáros közlekedés szabályairól, 
melyet egy KRESZ KVIZ-zel zártuk. Kipróbálhattuk és köze-
lebbről is megismerkedhettünk a bilinccsel és a rendőrautóval is. 
Természetesen nem maradhatott el a hagyományos közös főzé-
sünk sem az udvaron. Az előző évekhez hasonlóan foglalkozása-
ink jó hangulatban teltek, új barátságok születtek. A nagyszülők 
és a gyermekek is újabb élményekkel gazdagodtak. Reméljük 
az unokák kedvet kaptak ahhoz, hogy jövőre is ellátogassanak 
hozzánk, és megszeressék azt a helyet, ahol a nagyszüleik egész 
évben töltik szabadidejüket  

„Egészségünk érdekében”

A nyár folyamán továbbra is látogatható minden csütörtökön 
délelőtt 10 órától a PÉTEGISZ Egészségfejlesztési Iroda szer-
evezésében AUTOGÉN TRÉNING és DIÉTÁS csoportos elő-
adás-sorozatunk.

Molnár Marianna 
klubvezető

A nyugdíjas köztisztviselők 
és közalkalmazottak nyári 

élményei

A köztisztviselők és közalkalmazottak nyugdíjas klubja 
közös főzésen vettek részt a polgári kemping területén. 
Nagyon jó hangulatban telt el a délután, melyet megfű-

szerezett a Bán János által főzött gulyásleves! Ezen a délutánon 
döntöttük el, hogy szervezünk egy kirándulást Gödöllőre. Már 
több klubból - többek között a tiszaújvárosi baráti klubból is - 
voltak a Grassalkovich kastélyban! A gödöllői királyi kastély 
úgy ragyog, mint fénykorában, ezért mi is látni akartuk ezt a 
ragyogást. Egy kicsit problémás volt a szervezés, a megemelke-
dett útiköltség miatt, de végül összejöttünk annyian, hogy útra 
kelhettünk. Ragyogó napra ébredtünk július 20-án és zenés kö-
szöntővel kívántunk magunknak jó utat. Gyöngyös városában, 
a Mátra Múzeumban kezdtük a napunkat. Rendkívüli látniva-
lókkal múzeumon belül és kívül is. Kirándulásunkat Gödöllőn, 
a Kegytemplom látnivalóival folytattuk, ahol megérintett ben-
nünket a hely lelke! Részletes és alapos tárlatvezetésben volt 
részünk, melyet egy kedves hölgy tartott a csoportnak. Utána el-
fogyasztottunk egy szerény ebédet a Zarándokház étkezőjében. 
A csodálatos Grassalkovich kastély, mind a 27 helyiségében, 
egy nagyon kedves és komoly tárgyi tudású fiatal hölgy veze-
tett végig bennünket. Elámultunk ennyi szépség láttán, mely a 
felújítás után valóban régi fényében ragyog! E szép nap estéjén 
megköszönve a Kornis család baráti árait, szintén zenés köszön-
tővel érkeztünk Polgár városába. Azt remélve, hogy lesz még 
lehetőségünk közös utazásra,  a kis csoport megszervezett egy 
közös főzést, melyen új célokat tűzhetünk ki a köztisztviselői-és 
közalkalmazotti nyugdíjas klub aktív és pártoló tagjaival együtt.

  Ekéné Tusi Gizella
     klubvezető
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik drága szerettünk Bodnár Róbert temetésén megjelentek és akik 
gyászunkban bármely módon részvéttel osztoztak! 

(a gyászoló család)

„Legszebb emlék a szeretet, 
melyet mások szívében hagyunk magunk után”

HitéletAnyakönyvi hírek
Akiket újszülöttként

köszöntünk:

Juhász Emili Molli
Balogh Fanni
Szatmári Luca

Balogh Szofia Janka
Sipos Bella

Udicska István Botond
Gulyás Nimród

Akiknek gratulálunk 
házasságkötésükhöz:

Mecsei Fruzsina – Pózmán István Viktor
Mocsár Bernadett – Rontó Dávid István

Balla Fanni – Bodnár István
Tóth Petra – Tóth Norbert

Kis Henrietta – Birkás József
Kovács Adrienn – Birinyi János

Kis Edit – Lénárt Ákos

Akiktől fájó szívvel 
búcsúzunk:

Szabó Sándor élt: 67 évet

Szentmiklósi Lászlóné 
szül: Dudás Margit élt: 79 évet

Bolgár Bertalanné 
szül: Szőke Gizella élt: 84 évet

Soltészné Jójárt Irén  élt: 69 évet

Kui István élt: 56 évet

Szilvási József  élt: 85 évet

Fehér Miklós  élt: 82 évet

Makrányi Gyula  élt: 85 évet

Kovács György Ferenc élt: 69 évet

Bari Ágostonné 
szül: Rácz Margit élt: 80 évet

Rácz Vilmosné 
szül: Orgon Ilona élt: 81 évet

Szarka Mihályné 
szül: Nagy Anna élt: 86 évet

Szőke Lászlóné
szül: Petrik Bernadett élt: 84 évet

Bodnár Róbert élt: 50 évet 

Az adatok tájékoztató jellegűek.
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Képek a nagyszülőkről

Az esztendő kedves napja Május. 1. vasárnapja, Anyák napja. A Katolikus Egyházban azon-
ban Július 26-án, Szent Anna és Szent Joachim napján a nagyszülőkre is figyelünk. A 
2. században íródott Szent Jakab evangéliuma beszél Szűz Mária szüleiről, az Üdvözítő 

nagyszüleiről. Mit is jelentenek számunkra a nagyszülők? 3 kép segítségével keressük a választ!
Gyümölcs: A természetben látható az évszakok változása, erről mesélnek az erdők, fák, növé-

nyek. Ugyanígy az emberi életnek is van tavasza, nyara, ősze és tele. Amint az ősz a gyümölcs-
termés ideje, úgy a nagyszülők is abban a korban vannak, amely gyümölcsöket terem. A mindig 
zsörtölődő, panaszkodó ember fanyar, keserű gyümölcsöt terem, a szeretetteljes nagyszülő ízes, jó 
gyümölcsöt. A nagyszülő az a személy, aki nem rohan, van ideje a családra, Istenre. Hála legyen 
azokért az ezüsthajú, aranyszívű nagyszülőkért, akikre mindig lehet számítani a családokban és 
Isten családjában!

Tanító: Szent Annát a képzőművészet általában úgy ábrázolja, hogy kezében Bibliával ülve 
tanítja lányát, Máriát. Megtanítja őt Istenismeretre, fölkészíti gyermekét arra, hogy majd IGEN-t 
mondjon egykor Isten angyalának. Hála legyen azokért a nagyszülőkért, akik tanítják övéiket a lát-
ható és láthatatlan világ ismeretére, akik emberi és mennyei kincseket adnak tovább! Hála legyen 
a nagyszülőkért, hogy ihatunk bölcsességük és tapasztalatuk forrásából! 

Irgalmas szív: A fiatal előre néz, a nagyszülő már visszatekint. Gondolatai visszaszállnak a 
múltba, próbálja mérlegre tenni az dolgokat. Ha lelkét nem deszkázza be az ég felé, látja, érzi, 
hogy az irgalmas Isten keze, szeretete ott volt életében. Salamon király fia, Roboám trónra ju-
tásakor megkérdezte a fiatalokat, milyen király legyen, s azok azt tanácsolták, legyen szigorú, 
keménykezű. Majd megkérdezte az időseket, akik kérték, legyen irgalmas, megértő. A nagyszülő 
az a személy, aki irgalmas és megértő! Hála legyen nekik irgalmas jóságukért!

Isten éltessen a közöttünk, s az Ő országában élő minden nagyszülőt!
László atya

Református Örömmondó

Ez év július havának 20. napjától egészen 24. napjáig, megtartotta a Polgári Református Misz-
sziói Egyházközség a hitmélyítő nyári táborát, ahol a gyermekek mellett, a segítő felnőttek 
is részt vehettek rajta. A tábor vezérgondolata az isteni gondviselés volt, melyet a gyerekek 

Mózes életén keresztül szemlélhettek közelebbről. A reggeli áhítatok, közös imádságok és ifjúsági 
énekek, mind arról szóltak milyen közel van hozzánk a mi Mennyei Atyánk és mennyire gondja van 
az övéire. Sokszor nehéz mindezt észrevenni a mai világban gyermekként és felnőttként egyaránt. 
De ebben az öt napban lehetőségünk nyílt arra, hogy Isten végtelen szeretetét valóban megérezhes-
sük és átélhessük. Természetesen a lelki megerősödésen és tápláláson túl, a testünket is erősítettük, 
tápláltuk. Hiszen minden reggel közös tornával kezdtünk majd a segítők által elkészített regge-
livel készülhettünk az előttünk álló napra, délben a Magyaros Ízvilágban ebédeltünk, majd dél-
után egy kis uzsonnával fékeztük éhségünket. A csapatoknak saját címert kellett megalkotniuk és 
nevet választaniuk. Voltak kézműves foglalkozások, gyöngyfűzések, papírtechnikák alkalmazása, 
gipszformák festése. A Hortobágyi Madárkórházból Varga László érkezett hozzánk, aki különböző 
madarakat mutatott meg a táborban résztvevőknek, amit a gyermekek nagy érdeklődéssel figyel-
tek. Lehetett felgyógyult madarakat elengedni és egy igazi ragadozó madarat simogatni, kézen 
tartani. Természetesen igyekeztünk a helyi nevezetességek közül megnézni a Kálvária dombot, 
hogy ez által közelebb kerüljünk saját városunk történelméhez is. A délutáni programokban jöttek 
a kimaradhatatlan sorversenyek, ahol a gyermekek erejüket megfeszítve harcoltak egymással: a 
vízibomba csatában, lufifújó versenyben, különböző ügyességi feladatokban és a kötélhúzásban. 
Végül pedig az utolsó napot istentiszteleti közösségben töltöttük, ahol a gyermekek énekes szol-
gálatával gazdagodhatott a gyülekezet. Ezen a héten csak győztesek voltak, amit egy kis apróság-
gal jutalmaztunk. Ezúton is köszönet illet minden segítőt és természetesen szülőt, akik elengedték 
gyermekeiket, hogy a Gondviselő Isten szeretetét még közelebbről megérezhessék a gyermekek. 
Köszönetet Magyarország Kormányának, akinek támogatásával ingyenesen megvalósulhatott ez az 
öt nap. Reménységgel tekintünk előre a jövőt illetően, hogy a következő évben is megvalósulhat a 
hitmélyítő nyári táborunk! Bízunk benne, hogy minden résztvevő testileg és lelkileg is feltöltődött 
és jól érezték magukat! Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk. 
 Kovács Imre, ref. lelkész
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Az előadás a „Köszönjük, Magyarország!” program keretében valósul meg.




