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NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tájékoztatás  
 

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tájékoztatja felhasználóit, ügyfeleit, partnereit, hogy a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 
52.) által - hivatalból indított - közérdekű üzemeltető kijelölési eljárás keretében a 
2022. január 1 – 2022. december 31. időszakban a Társaság által ellátott  

Tiszavasvári, Szorgalmatos, Polgár, Hajdúdorog települések 
víziközműveinek üzemeltetését  

2023. január 1-től az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 
látja el. 

 
Amennyiben a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által a 2022.12.31-ig nyújtott szolgáltatással, 
számlázással, fizetéssel kapcsolatban kérdése merül fel, a munkatársak alábbi 
elérhetőségeken állnak rendelkezésére: 
- január hónapban személyesen továbbra is a településeken található 

ügyfélszolgálati pontokon, valamint  
- a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Központi ügyfélszolgálatán:  

4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6. III. emelet 
 Hétfő, Kedd, Csütörtök: 8:00-15:00 
 Szerda: 10:00 - 20:00 
 Péntek:   8:00 - 14:00 

- e-mailben: ugyfel@nyirsegviz.hu és nyirsegviz@nyirsegviz.hu 
- telefonon: 06-42/523-623 
- levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 290. 
 
 
 
         NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 
        az Ön víziközmű szolgáltatója 

PolgárTárs

Városházi Hírek

2. oldal

December 15-én városunk képviselői 8 napirendhez kap-
csolódó előterjesztésben hoztak döntéseket. 
A polgármesteri jelentés keretében tartott szóbeli kiegé-

szítés során elhangzott, hogy ismét szolgáltató váltásra kerül sor 
a víz- és a szennyvízüzemeltetés területén. A képviselő-testület 
korábbi döntése alapján a feladatellátásra, 2023. január 1-től 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kívánt szerződést 
kötni. Ezt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hiva-
tal (MEKH) felülírta, mely szerint határozatában továbbra is a 
Nyírségvíz Zrt-t jelölte ki szolgáltatónak. Decemberben újabb 
fordulat következett, a MEKH visszavonta fenti határozatát és 
a közműves ivóvíz-ellátással és szennyvíz-elvezetéssel össze-
függő szolgáltatói feladatokra az Északmagyarországi Regioná-
lis Vízművek Zrt-t jelölte ki. Zajlik a népkonyhai szolgáltatás 
beindításával kapcsolatos folyamat. November végén a szolgál-
tató a Szabadság utca 1. sz. alatti elosztó helyre leszállította a 
szükséges berendezéseket, a szakhatósági engedélyhez szüksé-
ges helyszíni szemlék is megtörténtek. Az engedélyezési eljárás 
lezártát követően, a szolgáltatás várhatóan január első felében 
megindulhat. Sikeres pályázatról is kaptunk tájékoztatást. A Te-
rületi Operatív Program keretében, belterületi közúthálózat kor-
szerűsítése témában benyújtott pályázat maximális támogatást 
kapott, így a pályázatban megjelölt 150.032.732 Ft támogatási 
összeget teljes mértékben megkapta az önkormányzat. Ebből 
az összegből a Taskó utca 567 méter hosszban kerül felújításra, 

melynek során kialakításra kerül az érintett útszakaszon a kétirá-
nyú közlekedésnek megfelelő szélesség csapadékvíz elvezetés-
sel és közmű kiváltással. A polgármester hangsúlyozta, hogy a 
pályázati kiírás szempontjai szerint nem lehetett a város bármely 
útfelújítására pályázni. A pályázatban megjelölt paramétereket 
betartva és annak megfelelve esett a választás a Taskó utcára. 
Az idén is megrendezésre került a városi Mikulás nap, melyet 
fontos eseményként jellemzett a polgármester, amit a következő 
években is folytatni kell. Elismerően szólt a szervezők munkájá-
ról és köszönettel illette a szponzori támogatókat. 

A napirendek vonatkozásában többek között megtárgyalta és 
elfogadta a képviselő-testület a 2023. évi költségvetés elfogadá-
sáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló önkormány-
zati rendeletet. Jóváhagyta a Hajdúböszörményi Tankerületi 
Központ által a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola  műkö-
dési körzetére vonatkozóan tett megállapítását, mely továbbra 
is Polgár város közigazgatási területe. Döntés született a Polgár, 
Gábor Áron utca 20. sz. alatti népies stílusú lakóház helyi vé-
delem alá vételéről, illetve az erre vonatkozó eljárás megindí-
tásáról. A helyi védelem célja a település jellegzetes szerkezeté-
nek, utcakép, utcakép-részlet, továbbá a település és tájkarakter 
elemeinek megőrzése, értékeinek fenntartása és fejlesztése, to-
vábbá a jellegzetes építészeti arculat, település karakterét meg-
határozó valamely építmény, építményrészlet, szobor, feszület, 
síremlék stb. a jövő nemzedéke számára történő megóvása.  

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.  
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Tájékoztató 
Tisztelt Felhasználók! 

Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy településükön a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal végzése alapján a 
közműves ivóvíz-ellátással és szennyvíz-elvezetéssel összefüggő szolgáltatói feladatokat 2023. január 1. napjától az 
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (ÉRV Zrt.) látja el. 

A szolgáltatás díját az illetékes Hatóság határozza meg, a szolgáltató-váltással nem változik. 

Az előző szolgáltató elszámolószámláját követően a továbbiakban az ÉRV Zrt. állítja ki az ivóvíz- és szennyvíz-
szolgáltatással összefüggő számlákat, amelyek postai úton kerülnek majd kiküldésre. Kérjük, feltétlenül jelezzék 
Társaságunk felé, ha a számlán szereplő adatokban (név, lakcím, fogyasztási hely címe, stb.) esetlegesen hibát találnak!  

A szolgáltatási díj megfizetése történhet: csekken, vagy folyószámláról történő utalással (utalás estén a közlemény rovatban 
szükséges feltüntetni az ÉRV-s számlán (3. oldal bal oldalt) szereplő számlaszámot és a Vevő (fizető) azonosító számot), 
illetve csoportos beszedési megbízással. A csoportos beszedési megbízás esetén a megbízást kezdeményezzék 
számlavezető Pénzintézetüknél, és adják meg az ÉRV Zrt. azonosítóját (A11069186), valamint az Önök külső azonosítóját, 
mely a vízdíj számlán (3. oldal bal oldalt található) szerződéses folyószámla azonosító szám.  

A Felhasználók szolgáltatással összefüggő jogait és kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok (kiemelten a 2011. évi CCIX. 
törvény a víziközmű-szolgáltatásról és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet), a Szolgáltatási szerződés, illetve 
Üzletszabályzatunk határozzák meg. Kérjük, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a szabályok betartására. Kérjük továbbá a 
vízmérő és a házi víziközmű-hálózat működésének rendszeres, Felhasználó általi ellenőrzését. 

A számlázással összefüggő észrevételeikkel, illetve a szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézésekkel forduljanak bizalommal 
illetékes Ügyfélszolgálati Irodánkhoz. 

 
Személyesen:  Polgáron, Tiszavasváriban, a korábban NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű 

Zrt. által üzemeltetett helyeken 
Levélben:   Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt., 3701 Kazincbarcika, Pf. 117. 
Elektronikus úton:  www.vizcenter.hu 
E-mailben:  ugyfelszolgalat@ervzrt.hu   
Telefonon:   80/22-42-42 

A víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó hibabejelentésüket Diszpécserszolgálatunk fogadja a nap bármely szakában a 
80/22-42-42 telefonszám 1-es menüpontjában. Hibabejelentésüket megtehetik továbbá az alábbi telefonszámokon is: 

 
Település   Ivóvíz-szolgáltatás Szennyvíz-elvezetés 

  Polgár, Tiszavasvári, Szorgalmatos     +36 49/341-700 +36 49/341-673 
+36 30/799-25-51 

 

Társaságunkkal kapcsolatos további információk, az ügyfélszolgálatok mindenkor aktuális elérhetőségei és nyitvatartási 
időpontjai a honlapunkon, a www.ervzrt.hu címen érhetőek el.  

Társaságunk részéről arra törekszünk, hogy szolgáltatásunkkal Önök is maradéktalanul elégedettek legyenek. Köszönettel 
vesszük, ha építő javaslataikkal, észrevételeikkel is segítik munkánkat, további fejlődésünket. 

Engedjék meg továbbá, hogy ezúton kívánjunk sikerekben gazdag, boldog újévet minden kedves Felhasználónknak! 

Kazincbarcika, 2022. 12. 30. 

 
   Lőrinc Ákos 
  ÉRV Zrt. vezérigazgató 

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
■ Cím: NYÍRSÉGVÍZ  Zrt. 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.
■ Levelezési cím: NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 4401 Nyíregyháza, Pf. 290.
■ E-mail cím: nyirsegviz@nyirsegviz.hu

■ Telefon: (42) 523-600
■ Fax: (42) 523-610
■ Web: www.nyirsegviz.hu
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PolgárTárs 3. oldal

Legyen békesség, stabilitás és szabadság!
Békét – a másik elfogadását és nyu-

galmat a világban! Azt remélem, hogy a 
szomszédunkban közel egy éve tartó há-
borúnak mielőbb vége lesz. Abban bízom, 
hogy felülkerekedik végre a józan ész, 
mert ha a fegyverek hangja tovább erő-
södik és azok használata kiterjed, - egy 
világméretű konfliktusnak nem lehetnek 
győztesei. A fegyveres megoldás nem a 
nyugalomra vágyakozó emberek akarata, 
- az leginkább hatalmi célokat és üzleti ér-
dekeket szolgál. Személyes álláspontom, 
hogy háború kirobbantása a civilizációnk-
ban az emberiség, konkrétan az emberi faj 
elleni merényletként értelmezendő. Nincs 
olyan méltányolható körülmény, ami fel-
hatalmazást adna bárkinek is ártatlan em-
berek bántására, katonák halálba küldésé-
re, a magántulajdonuk elvételére. Nincs 
ilyenre senkitől és senkinek felhatalmazása. A teremtő legyen 
irgalmas annak, aki ilyen gaztettre vetemedik.

Stabilitást – tervezhetőséget és kiszámíthatóságot a hétközna-
pokban! Azt várom az új évtől, hogy az emberek mindennapi 
élete tervezhetőbb legyen, mert nincs rosszabb, mint a bizony-
talanság és a kiszolgáltatottak szándékos függőségben tartása. 
Borzasztó dolog a kétségek között létezni, azon elmélkedni, 
hogy vajon holnap milyen politikai vagy kormányzati dönté-
sek írják újra az életünket. Nagyon nem tetszik az, amikor vá-
ratlanul, megkérdezés nélkül, felkészülést sem hagyva, egyik 
napról a másikra, gyakran az éj leple alatt döntenek ágazatok, 
társadalmi csoportok jövőjét meghatározó kérdésekben „felső 
szinteken”. Jó lenne, ha a magyar emberek életét megnehezítő 
körülmények, leginkább a privát szféránkba betolakodó negatív 
hatások, ami a dolgozók, a családok a vállalkozások boldogulá-
sát hátráltatják, azok csökkennének. Kiszámíthatóbb életet, biz-
tonságos napi létet és tervezhető jövőt szeretnék.  

Szabadságot – több levegőt a civileknek és nagyobb önálló-
ságot az önkormányzatoknak! Azt kívánom, hogy a társadalom 
legerősebb szövetét jelentő mikroközösségek, a civil szerveze-
tek, az ágazati érdekképviseletek és a legerősebb legitimáció-

val bíró önkormányzatok a társadalmunk számára fontos kér-
désekben valóban megkerülhetetlenek legyenek. Fontos lenne, 
hogy a kormány, illetve a politikai hatalmat gyakorló felismerje 
végre a helyi társadalmakban rejlő hatalmas erőt, az innováci-
ót és problémamegoldó potenciált. Ennek következményeként 
szükséges lenne az is, hogy az önkormányzatok visszakapják a 
hatásköreiket, a saját bevételeiket, valamint az önkormányzati 
vagyon fölötti szabad rendelkezés jogát. Nem szép szavakat, ha-
nem megkerülhetetlen törvényi garanciákat kell adni arra, hogy 
a helyi közösségeknek, minden számukra fontos helyi ügyhöz, 
az életminőségüket meghatározó természeti beavatkozásokhoz, 
legyen ez akár nagy jelentőségű beruházás vagy települési köz-
szolgáltatás igenis közük van. Mert ez a jövő és a normalitás 
útja. Azt kívánom, hogy legyen bölcsesség ennek felismeréshez 
és kellő bátorság a változtatásokhoz. 

Boldog új évet kívánok az újság olvasóinak!

Tóth József polgármester

A Polgármester három kívánsága 2023-ra

A Fonyódligeti Üdülő 2022. évi üzemeltetéséről szóló szakmai 
beszámoló is napirenden volt. Az elmúlt évben a Polgárt érintő 
üdülési napok 84%-ban kerültek lekötésre, így a jó kihasznált-
ság értelmében üdülési hozzájárulás megfizetése nem terheli az 
önkormányzatot.  A képviselő-testület a polgármester 2022. év-
ben munkája értékelése kapcsán háromhavi illetményének meg-
felelő összegű jutalmat állapított meg. A polgármester a döntést 
követően bejelentette, hogy a jutalom összegét fontos közösségi 
ügyek, nehéz helyzetben lévő személyek, csoportok támogatá-
sára ajánlja, így: 
- a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület karácsonyi ado-

mánygyűjtésére, 

- a gáz és áramszámlák kifizetése miatt nehéz helyzetbe került 
polgári családok rezsimentő alapjába,

- továbbá 150 polgári kisgyermekes családnak teszi szebbé az 
ünnepet karácsonyfa biztosításával.
Az Országos Mentőszolgálattól kapott tájékoztató alapján 

december 18-án szükségessé vált soron kívüli ülés összehívása, 
melyen döntést született a háziorvosi ügyeleti ellátásról szóló 
megállapodás meghosszabbításáról. Az Országos Mentőszolgá-
lat 2023. 01.01. napjától előre láthatólag 2023. 01.31. napjáig 
változatlan formában látja el a feladatot. 

Molnár Jánosné



PolgárTárs4. oldal

 In memoriam Fleischer Tibor
Polgár, 1940. április 12. - Debrecen, 2022. december 15.

Fleischer Tibor a polgári 
József Attila Gimnázium 
kémia-fizika szakos tanára-
ként, majd igazgatójaként, 
közéleti emberként írta be 
magát a település legújabb 
kori történetébe. 

Általános iskoláit Polgá-
ron végezte. Középiskolai 
tanulmányait az esztergomi 
ferences rendi gimnázium-
ban kezdte, majd a debrece-
ni Tóth Árpád Gimnázium-
ban végezte, ahol 1958-ban 
érettségizett. Jó tanuló volt, 
így felvételt nyert a debre-

ceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi 
Karának kémia-fizika szakára. 1963-ban középiskolai tanári 
diplomát szerzett.

Ötödéves hallgatóként, 1963 februárjától Polgáron kezdte ta-
nári pályáját, majd a diploma megszerzése után, a másodikként 
beiskolázott gimnáziumi osztály osztályfőnöke lett. Ezen osz-
tály egyik tanulója volt jelen sorok írója is. A gimnázium önál-
lóvá válásának évétől (1966) rendkívül intenzív munkával járult 
hozzá az intézmény tanulmányi munkájának megalapozásához 
és későbbi szinten tartásához – kémia-biológia, fizika szaktan-
terem létrehozásával, publikációk írásával, érettségire, tovább-
tanulásra előkészítő szakköri munkával, osztályfőnöki, vezetői 
tevékenységekkel.

Halk szavú, de határozott óravezetése, következetes szigora, 
biztos tudást nyújtó szaktanári munkája tekintélyt és tiszteletet 
váltott ki diákjai és a szülők körében. Tanítványai szeretetét, 
megbecsülését később, osztályai rendszeres találkozóin is ta-
pasztalhatta. „Olyan tanáregyéniség volt ő, akire évek, évtizedek 
múltával is szívesen emlékeznek diákjai. Mi sem bizonyítja ezt, 
mint az a több száz bejegyzés a közösségi oldalakon, amellyel 
– elvesztése óráiban - méltatták őt egykori tanítványai”- fogal-
mazott Molnár János, ki saját családtagjai tanárát is tisztelve 
búcsúzott tőle ravatalánál.  Hat osztálynak volt osztályfőnöke. 
Hosszú pályafutása alatt nem volt ritka, hogy több generációt, 
egykori tanítványainak gyermekeit is tanította. Számos tanít-
ványa végzett egyetemen, főiskolán, s jött vissza, vált sikeres 
felnőtté szülőhelyén, a Polgári Kistérség településein. 1985-88 

között a községi Pedagógus Szakszervezet titkáraként működhe-
tett együtt pedagógussá lett volt tanítványaival az érdekvédelem, 
érdekképviselet minden szintjén. 1989-1998 között, a rendszer-
váltás kemény éveiben, a gimnázium választott igazgatójaként 
törekedett életképességet biztosító innovációk bevezetésére: 
hatosztályos képzés beindítása, érettségire épülő szakképzés fel-
tételeinek keresése; együttműködés, tapasztalatcsere öt hajdúvá-
ros középfokú intézményével (Hajdúnánás, Hajdúböszörmény, 
Hajdúszoboszló, Hajdúdorog, Polgár); hagyományápolásra az 
iskolaalapítás évfordulóinak ünnepségsorozata keretében (25 
éves jubileum – 1991; 30 éves jubileum – 1996).

Igazgatói tisztsége mellett 1990-ben, az első szabad önkor-
mányzati választáson, majd 1994-ben is elnyerte a választók bi-
zalmát. Önkormányzati képviselőként és a szakbizottságokban 
betöltött tisztségével, higgadt érveléssel, közösséget szolgáló 
javaslataival segítette a város vezetőinek munkáját. Polgár Vá-
ros Képviselőtestülete a gimnázium öt alapító tanárával együtt 
2016-ban Pro Urbe kitüntetésben részesítette.

Kedves Olvasók: szülővárosom lakói, volt diáktársak, tanít-
ványok, munkatársak! Sokan vagyunk, akiknek diákéletében, 
pályának, emberlétének egy bizonyos vagy több évtizedes sza-
kaszában meghatározó szerepet töltött be Fleischer Tibor Tanár 
Úr! Diákként tanúi voltunk két fiatal pedagógus egymásra talá-
lásának: menyasszony-vőlegény koruknak, házasságuk, boldog-
ságuk első éveinek (Felesége Koleszár Mária, házasságkötésük 
éve 1964). Mi, első tanítványok szépen, szolidan berendezett 
otthonuk és magatartásuk példáját vittük magunkkal leendő 
élettervünkben. Házasságuk korai szakaszában, elvesztették 3 
éves kisfiúkat, Tibikét. A tragédiából a munkába menekülve pró-
báltak tovább haladni életükben. A szülőknek, nagyszülőknek 
vigasztalást nyújtott a később megszülető két kislány Anikó, és 
Ildikó – a polgári gimnázium leendő tanulói. A házaspár a nyug-
díjba vonulás éveiben (1998) odaadással, hosszan gondozta az 
öreg szülőket, segítette gyermekeit, örült az unokáknak.

Fleischer Tibor Tanár Úr egészségi állapota 2019-től foko-
zatosan romlott. 2022. december 15-én csendesen megpihent. 
Hamvait a polgári temetőben helyezték örök nyugalomba 2022. 
december 19-én, római katolikus szertartás szerint. Emlékét szí-
vünkben őrizzük!

Olajos Istvánné - volt tanítvány, munkatárs
és Molnár János - szülő, képviselőtárs
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Ünnepvárás Advent második felében

Az ünnepvárásnak kettős arca van.  Karácsony csodá-
jának közeledtével az emberek elcsendesednek, több 
figyelmet fordítanak szeretteikre, érzik a lélek meg-

tisztulásának fontosságát, miközben vásári forgatagban, ad-
venti koncerteken és egyéb közösségi rendezvényeken han-
golódnak az ünnepre.
Az ünnepvárás az elmúlt évtizedben pezsgőbbé, sokszínűbbé, 
zajosabbá vált. Épp’ úgy, mint a mindennapjaink. A Polgári Ad-
vent programsorozatában is, a gyertyagyújtó ünnepség mellett, 
adventi forgatag várta a főtérre látogatókat.  Miközben megcso-
dálták a város karácsonyfáját és a karácsonyfa-erdő színpompás 
fényeit, civil szervezetek, intézmények képviselői látták vendé-
gül finom forró teával és süteménnyel az ünnepvárókat. A kéz-
műves vásárban és az Adománykuckóban kedvére válogathatott 
mindenki az ajándékoknak szánt portékák között, a gyerekek pe-
dig szívesen pózoltak a nagy karácsonyfa alatt „legelésző” rén-
szarvasokkal egy-egy fotó erejéig. A gyertyagyújtás ceremóniáit 
megelőzően, színpadi produkciókkal kedveskedtek a közönség-
nek helyi amatőr és profi előadók, valamint a nevelési-oktatási 
intézmények növendékei

A harmadik gyertyagyújtó ünnepségen, december 11-én, el-
sőként Sándor Ernő: Adventi hajnal című versét hallhatták a je-
lenlévők Taskó Zsuzsanna előadásában, majd Molnárné Daragó 
Erzsébet, az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület elnökének adventi 
gondolatai hangzottak el. Beszédében az öröm érzésének meg-
teremtését és átélését járta körbe, amire karácsony közeledtével 
talán az emberek is jobban vágynak. „[…]harmadik vasárnap, a 
rózsaszín gyertya meggyújtása azt jelképezi, hogy nem vagyunk 
egyedül, ha minden értékes percet szeretetben, békességben és 
nyugalomban a szeretteinkkel töltünk[…] Igazi örömöt csak 
annak adhatunk és attól kaphatunk, akit tisztelünk és szeretünk. 
Az év legszebb ünnepén, karácsonykor azonban lehetősége-
ink kiszélesednek és azoknak is vigaszt, bátorítást, segítő kezet 
nyújthatunk akik ezt soha nem kérnék és nem is remélnék tőlünk. 
[…] A közelünkben zajló háború borzalmait elszenvedőkről is 
megemlékezett, békét kívánva Ukrajnának és az egész világnak: 
„[…] volt már rá példa, a nagy háborúk idején, hogy így ka-
rácsony tájékán elhallgattak a fegyverek. Ebben reménykedek 
most is.[…]” Nyomban melegség járta át mindannyiunk szívét, 
amikor megjelentek a színpadon a kicsi Manók. A Maci cso-
port óvodásai a Télapó segédjeivé váltak néhány percre, akik 
táncolva sürögtek-forogtak és ajándékok „gyártásán” szorgos-
kodtak.  A Manók karácsonya című előadást, az általános iskola 
felső tagozatosainak verses-zenés műsora követte, majd egy na-
gyon kedves zenei összeállítással lépett színpadra anya és lánya, 
Tiliczky-Molnár Erzsébet és Tiliczky Ágota.

Advent második felében a Betlehem készítő verseny felhívá-
sára beérkezett alkotásokból rendezett kiállítást is megtekint-
hették az érdeklődők. Az eredményhirdetésig bárki leadhatta 
voksát a közönségdíj odaítélésének érdekében. Advent negyedik 
vasárnapján fedtük fel a legtöbb szavazatot kapott pályamunkát, 
a zsűri értékelése alapján született eredményekkel együtt.

December 18-án, az eredményhirdetést követően, Tóth József 
polgármester, Dr. Tiba István országgyűlési képviselő, Maga 
László címzetes kanonok, esperes és Kovács Imre református 
lelkész mondott ünnepi köszöntőt, a negyedik gyertyagyújtó ün-
nepségen. A színpadi produkciók hangulatát gitárdallamokkal és 

énekkel alapoztuk meg. Struba Sándor saját szerzeményeit adta 
elő zenésztársával, Szabó Lászlóval, majd a református hittanos 
gyermekek, lelkipásztorukkal léptek színpadra, akik karácsony 
üzenetét prózai összeállításban tolmácsolták. A negyedik évfo-
lyamosok látványos, színvonalas záróprodukciója előtt, Márai 
Sándor egyik méltán népszerű karácsonyi művét, a Mennyből 
az angyalt hallhatták Suhajda Sándorné előadásában, amelyben 
a történelem és az ünnep összefonódik, amely elgondolkodtat 
bennünket arról, hogy karácsony békéje nem magától értetődő 
dolog. Miután a szeretet lángját is fellobbantották az ünnepség 
szónokai és együtt ragyogott az adventi koszorú négy gyertyája, 
lassan a főtér is elcsendesedett. A Polgári Advent a jóbarátok, 
munkatársak, ismerősök egymásnak szánt ünnepi jókívánsága-
ival ért véget.

A harmadik adventi vasárnapon a Polgáriak a Városért Egye-
sület - a mára már védjegyükké vált - hájas süteményt kínált, a 
negyedik hétvégén a Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület, bun-
dáskenyeret készített a látogatóknak a finom forró tea mellett.

Köszönjük az intézményeknek, civil szervezeteknek, peda-
gógusoknak, fellépőknek, önkéteseknek, vállalkozóknak és 
mindazoknak a közreműködését, akik valamilyen formában 
hozzájárultak a Polgári Advent színes programjainak megvaló-
sításához! 

Ferenczné Fajta Mária
  igazgató

BETLEHEM KÉSZÍTŐ VERSENY EREDMÉNYEI

1. helyezést ért el: a Naplemente Idősek Klubjának tag-
jai által készített különleges, horgolt bábukkal benépesített 
Betlehem.
2. helyezést ért el: a Rákóczi Szövetség Helyi Szerve-
zetének lelkes alkotói által készített újragondolt, modern 
Betlehem.
3. helyezést ért el megosztva: a Szedleczki család és a 
Napsugár Óvoda és Bölcsőde által készített makett.

A közönség is szép számmal szavazott mind a négy alko-
tásra. Összesen 83 fő adta le voksát. A legtöbb közönség-
szavazatot (55) a Naplemente Idősek Klubja által készített 
Betlehemi jászol kapta. 

Gratulálunk és köszönjük a részvételt minden pályázónak!  
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Volt zsákjában minden jó!

A város főterén szép számmal gyűltek össze a kis-
gyermekes családok, hogy együtt várják a Mikulást, 
december 6-án. A várakozás perceiben a Helikoffer 

együttes szórakoztatta az apróságokat. Vidám, zenés mű-
sorukba bevonták a lelkes közönséget is, együtt énekelték 
az ismerős gyermek- és mikulásváró dalokat.  A zene és 
a közös éneklés varázslatos hangulata közepette gördült 
be a színpad elé a Mikulás csillogó, színes fényárban úszó 
négykerekű járgánya. Igen, nem tévedés! 2022-ben nem 
patásokkal érkezett, hanem egy különleges automobilon. 
Alig várták a kis csemeték, hogy átvegyék a sok finomság-
gal teli csomagot és közös fotó készüljön a nagyszakállú-
val. Voltak, akik személyesen hozták el kívánságlevelüket 
és voltak, akik verssel köszönték meg az ajándékot. Remél-
jük jövőre sem feledkezik meg a jó gyerekekről a Mikulás 
és ellátogat Polgárra.

Ferenczné Fajta Mária

Sikeres adománygyűjtés az 
Adventi Korzón

Ahogyan erről hírt adtunk a Polgártárs decemberi 
számában, a „Polgári Advent” keretén belül 4 ad-
venti vasárnapon keresztül gyűjtöttük az adomá-

nyokat  a fogyatékkal élő gyermekeket és fiatal felnőtteket 
gondozó polgári családok számára.

Szerettük volna szebbé tenni a karácsonyukat, ezért kér-
tük a lakosság és a civil szervezetek, intézmények segít-
ségét, hozzanak karácsonyi témájú könyveket, bögréket, 
készítsenek a gyűjtésünkhöz karácsonyi ajándéktárgyakat!

A „Jótékonysági Kuckónk” minden vasárnap bőséges 
kínálattal várta az adventi korzóra kilátogatókat. Lehetett 
válogatni a kedves kis ajándéktárgyakból, mézeskalácsok-
ból.

Egy dobozba kértük bedobni azoknak a javasolt csalá-
doknak a nevét, címét, akik beletartoztak a meghirdetett 
ajándékozotti körbe. Nagy örömmel láttuk a polgáriak 
adakozási kedvét és boldogok voltunk, mert a vártnál több 
adományösszeget, 400 ezer Ft-ot számolhattunk végül 
össze. Így vált lehetővé, hogy összesen 20 polgári család-
nak tudtuk szebbé és könnyebbé tenni a karácsonyát vá-
sárlási utalványokkal! Segítő társaimmal személyesen jut-
tattuk el az adományokat a javasolt családoknak, nagyon 
jó érzés volt számunkra is megélni ezeket a pillanatokat, 
látni a meghatódottságot, bizony mi is elérzékenyültünk. 
Ők pedig érezhették a bizonyosságot, hogy a polgári em-
bertársaik mellettük állnak, mert egy kis karácsonyi csodát 
küldtek számukra ennek bizonyításául!

Köszönjük azoknak a kedves adományozóknak a jószí-
vűségét, segítőkészségét, akik átérezve ezeknek a csalá-
doknak a nehezített helyzetét, önzetlenül dobtak adományt 
a gyűjtődobozba.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden segítő 
társnak, minden közösségnek, hiszen nélkülük nem való-
sulhatott volna ez az újabb összefogás egy újabb nemes 
cél érdekében.

 
„Mert közösen, egy célért, együtt tenni JÓ” !!

Kovácsné Hamar Éva
önkormányzati képviselő

Köszönetnyilvánítás

Ezúton fejezem ki köszönetemet,mindazoknak, akik 
adományaikkal segítették egyesületünk hagyomá-
nyos karácsonyi adománygyűjtő akcióját. Segít-
ségükkel több mint kétszáz nehéz helyzetben lévő 
polgári családnak, vagy egyedülálló honfitársunknak 
tudtuk kicsit szebbé tenni az ünnepet. 
Egyesületünk elnöksége nevében kívánok mindenki-
nek, sikerekben gazdag Boldog Új Évet.

                                                           
  Mecsei Dezső

                                                                 elnök



Ovis élet Csillagszóró és fenyőillat 
a Napsugár Óvodában

Az egyik legfontosabb és legszebb ünnepi időszak óvo-
dánkba is beköszöntött. Ilyenkor minden felnőtt és gyer-
mek azon szorgoskodik, hogy még varázslatosabbá tegye 

az amúgy is izgalmakkal teli várakozást. Vártuk az első, a máso-
dik, a harmadik és a negyedik adventi gyertyagyújtás melegségét. 
Az intézmény összes óvodása, többek között mi, Maci csoporto-
sok is vártuk a Mikulás érkeztét, melyet levélben is tolmácsol-
tunk Neki. Megtudtuk, hogy otthon Mikinek becézik, a kedvenc 
színe a zöld, szeret enni, teázni és nagyokat aludni, ha az ideje 
engedi. Meghívtuk a Manókarácsony c. ünnepi műsorunk elő-
adására, amit egy nagy színpadon táncoltunk el a város főterén a 
3. adventi gyertyagyújtás alkalmával. Reméljük mindenki csiz-
májában ott lapult a Télapó ajándéka. A gyerekek és szüleik egy 
manóműhely pezsgésével felérő karácsonyi délelőttön vehettek 
részt, ahol mézeskalácsot sütöttünk és díszítettünk, hógömbös 
üdvözlőlapokat és képeket barkácsoltunk, vidám zenéket hall-
gattunk, készülődtünk az ünnepekre. Csoportunkban karácsonyi 
mézeskalács falu megépítéséhez kértünk segítséget a szülőktől, 
nagyszülőktől és gyerekektől. Érkezett kicsi, nagy, egyszerű és 
cicomás, kakaós, nem kakaós, habos- babos és cukorkás mézes-
kalács házikó is. Óvodánk auláját díszítették a meseszép kará-
csonyfánk mellett, melyet óvodásaink öltöztettek ünneplőbe az 
általuk készített díszekkel, dalokkal és versekkel. Jézuskának írt 

levelünkben kívántunk mindenkinek szeretetet és boldogságot 
a házakba, melegséget a szívekbe és finom falatokat az ünnepi 
asztalokra. A karácsonyfa alatt rengeteg ajándék: autók, babák, 
építő- és társasjátékok várták izgatottan, hogy kicsomagolhassák 
leendő játszópajtásaik. Köszönjük a csillagszórós, varázslatos 
ünnepeinket, melyekkel december ajándékoz meg bennünket!

Őzse Anita, óvodapedagógus
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Vidáman köszöntötték az újesztendőt városunk lakói

A ködös, csípős hideg sem tarthatta vissza 2023. január 
elsején azokat, akik elfogadták Polgár Város Önkor-
mányzata és az Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár meghívását - Köszöntsük együtt az új esztendőt! 
Az ünnepi műsor nyitásaként Molnár János elszavalta Petőfi 

Sándor: Ide, kislyány… című, rendhagyó  évindító versét, így 
adva meg az este vidám hangulatát. Mint mondta: „Öröm ünnep 
ez a mai, új évet köszöntünk, s bár nem kifejezetten új évet köszön-
tő a vers, ám a témát nap, mint nap gyakorolhatjuk.” Ezt követő-
en Tóth József polgármester újévköszöntőjét hallhattuk: „Hogy 
ha január elseje, akkor szinte kőbe van vésve, hogy mi Polgáriak 
találkozunk itt a város főterén. Beszélgetünk, sztorizgatunk, el-
meséljük, kinek milyen újévi fogadalma van.” Elmondta milyen 
gondolatok járnak a fejében, megosztotta velünk félelmeit ezzel 
a nehéz gazdasági helyzettel kapcsolatban. „Aggódva tekintünk 
2023-ra, aggódunk, hogy vajon, mit hoz a családunknak?” – vé-
lekedett. Arra kérte városunk lakóit, hogy legyen számukra irány-
tű a humánum, az emberség, a szolidaritás és a szeretet. „Erőnk 
és nagy tartalékaink az összefogásban, az együttműködésben és a 
másik elfogadásában van.” Beszédében kiemelte, hogy 30 évvel 
ezelőtt kapta vissza Polgár a városi rangját – „A 2023-as év, a 
jubileum éve lesz. Erősítsük közösségeinket, bíztassuk egymást! 
(…) Úgy tudunk úrrá lenni a nehéz időszakon, hogy ha mindany-
nyian kicsit jobbak leszünk majd a hétköznapokban”.

Tóth József ünnepi szavait követően a béke, a szeret és az ösz-
szetartozás lángját hozták lóháton a Polgári Lovas Hagyomány-
őrző Egyesület tagjai, akikkel együtt gyújtották meg a város 
főterén elhelyezett máglyát, és fellobbant a város tüze. A néphie-
delem szerint az újévbe való átlépés váltást, határvonalat jelent, a 
rossz magunk mögött hagyását és a szerencse bevonzását támo-
gatják a tűzgyújtások. A hangos robbanások a rossz elűzését, a 
tűz tisztító ereje pedig a megújulást szimbolizálja, amelyekkel jó 
év köszönthet ránk. A nagy lánggal égő várostűz körül a Lobba-
náspont Zsonglőr Egyesület látványos tűzzsonglőr showműsorát 
csodálhattuk. A profi tűztáncos előadást a meleg tűz fénye tette 

még látványosabbá, hangulatosabbá. 
Az ünnepi műsor következő részében nem mindennapi él-

ményben lehetett részük a Polgáriaknak. Van, aki már találko-
zott a táltos dobolással: látta, hallotta valahol, esetleg érdeklődik 
is iránta; és van, akinek ez egy teljesen új élménynek számított. 
Egy biztos, mindenki kíváncsian figyelte, amikor a közönség elé 
öt hétköznapi ember dobbal a kezében színpadra állt, és elkezdett 
szívből, szeretetből énekelni. A Csillagjátszótér Dobkör amatőr 
csapat, az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár műve-
lődő közössége, tagjait családi és baráti szálak fűzik Polgárhoz. 
Tevékenységüket tekintve: Spontán Örömzenés Táltosdaléneklő 
Transztáncos Relaxáló Meditációs és Kiránduló Kör. Alkalmai-
kon a sámándobok segítségével felidézik az ősi világot, önma-
gukba utazva a bennük lakó tiszta forrás felé: zenével, tánccal, 
imával, relaxációval és meditációval. Megélik és összegzik val-
lásokon túli tiszta bölcsesség tanításait a tanmesék, a táltosdalok, 
beszélgetések és közös kirándulások segítségével. A polgári dob-
kör szabadon látogatható, minden kedves érdeklődőt szeretettel 
fogadnak. Alapító tagjaik: Székely Csaba és elsődleges segítő 
partnere: Székely Csilla, valamint barátaik Németh Dóra Adél, 
Kertész Tímea és Kertész László. 

Majd elérkezett a sokak által már nagyon várt tombolasorso-
lás, idén több lépcsős felépítéssel. Ezúttal is szép számban került 
megvásárlásra a szerencsejegy. Számos tombolatárgyat nyerhet-
tek Fortuna kegyeltjei, és természetesen a két újévi malacka is 
otthonra talált. Csak megsúgom: mindkét nyertes egy-egy gyö-
nyörű ifjú hölgy volt. Hogy aztán mi lett a röfik sorsa, azt nem 
tudom. Egy biztos, előbb vagy utóbb pecsenye lesz belőlük. Jó 
kezdése ez egy új évnek! A legfontosabb elemek, amelyeket a 
néphiedelem tart - tűzgyújtás, dobolás, zajkeltés - a rossz elűzé-
sére, és a szeretet, a béke, a hit és a bőség bevonzására, mind-
mind megvalósult.

Boldog új évet, Polgár! 
Nagyné Erdei Judit



Szalagavató a JAGSZI-ban

December 9-én jeles napra virradtak iskolánk tizenegye-
dik osztályos tanulói, szalagavatójuk napjára. Egyik 
legszebb téli iskolai ünnepségünk ez, mely régi hagyo-

mányokkal rendelkezik. A végzősök számára hamarosan lezárul 
iskolánkban eltöltött éveik időszaka, és a szakma megszerzése 
után kilépnek a nagybetűs Életbe. Ennek szimbóluma a szalag, 
mely jelképezi az iskolához való tartozást, és a gyermekkor vé-
gét is. 

A járványhelyzet miatti korlátozások évei után idén lehetősé-
günk adódott, hogy a szalagavatót a hagyományos módon ren-
dezzük meg. Ünnepségünket izgatott készülődés előzte meg. 
A tanulók előzetesen kiválasztották a szalagot, amely az osz-
tály összetartozását jelzi, és szorgalmasan gyakorolták a bécsi 
keringőt, amelyet a szalagtűzés után mutattak be, tánctanáruk 
közreműködésével. Az osztály hétköznapjairól egy videó is 
készült, aminek segítségével bepillanthattunk a közösség min-
dennapjaiba. Az ünnepély végén a tanulók köszönetet mondtak 
osztályfőnöküknek, oktatóknak és tánctanáruknak. 

Gratulálunk és sikeres felkészülést kívánunk a szakmai vizs-
gára végzős diákjainknak!

Soltész Annamária
oktató

Karácsonyváró 
a JAGSZI-ban

Iskolánkban 2022.12.01. és 2022.12.16. között került megren-
dezésre a ,,Karácsonyi álom” című projekt. Célunk a tanulók 
családi hátteréből adódó hátrányok enyhítése, kulturális is-

meretszerzés, kapcsolat-teremtés, empatikus készségek fejlesz-
tése, valamint nem utolsó sorban a karácsonyra való hangoló-
dás volt. A projekt megvalósítása során szinte minden osztály és 
tanulói csoport valamennyi tantárgy keretében találkozhatott a 
karácsonnyal.

A projekt a karácsonyváróval zárult december 16-án. Erre a 
napra különböző programokat szerveztünk. A hét folyamán az 
osztályok a tantermeket is feldíszítették. Volt mézeskalács díszí-
tés, díszcsomagolás, játékos sportvetélkedő, karácsonyi puzzle, 
karácsonyi totó, melyeken néhány fős csapatokban, forgószínpad 
szerűen vettek részt a tanulók és teljesítették a feladatokat. Telje-
sítményüket oklevéllel értékeltük. Az eredményhirdetés után egy 
megható olasz karácsonyi történetet hallgathattunk meg Kovács 
Tamás tanár úr előadásában. A hagyományos közös éneklés sem 
maradhatott el. Struba Levente és Pintér József oktatók zenei kí-
séretével elénekeltük a Csengőszó című, mindenki által ismert 
karácsonyi éneket. A program zárásaként mézes kaláccsal és 
egyéb karácsonyi apró süteményekkel vendégeltük meg tanuló-
inkat. A gyerekek és az oktatók átélhették a karácsony meghitt 
hangulatát, közösen ünnepelhettek, mint egy igazi nagycsalád. 

Mályi Lászlóné
oktató
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Suli hírek Az általános iskola 
decemberi összefoglalója

Az év utolsó hónapja iskolánkban is az adventről, a vára-
kozás időszakáról szólt. Hagyományainkhoz hűen alsó 
és felső tagozaton is ünnepélyes keretek között gyújtot-

tuk meg a soron következő gyertyát az adventi koszorún: a fel-
sősök péntek, az alsósok hétfő reggelenként egy-egy évfolyam 
műsorát követően lobbantották lángra a hit, a remény, az öröm és 
a szeretet gyertyáját. A műsorok előkészítésében, megvalósulá-
sában elsősorban az osztályfőnökök, valamint a többi pedagógus 
is kivette a részét.

2022. november 29-én meglátogatták iskolánkat a Napsugár 
Óvoda és Bölcsőde nagycsoportosai, ahol kézműves foglalko-
zásokon vehették részt. A leendő kis elsősök két helyszínen is 
tevékenykedhettek. Az egyik teremben Birizdó Sándorné Ildikó 
néni vezetésével egy viasszal előrajzolt fenyőfát varázsolhattak 
a lapjaikra, majd színes pöttyökkel díszíthették fel azt. A má-
sik teremben Pozsa Dóra, Dórika néni irányításával hóember 
arculatú üdvözlőlapot hajthattak, nyírhattak és ragaszthattak a 
gyerekek, amelybe mindenki belerajzolhatta milyen ajándékra 
vágyik igazán.

Jó volt látni a kíváncsisággal teli csillogó szemű gyerekeket! 
Minden kisgyerek sikerrel vette az akadályokat. Szép, egyedi 
munkák születtek!

Sok éves hagyományunkhoz visszatérve december 19-én a 
nagycsoportos óvodások karácsony előtt ellátogattak az iskolá-

ba, ahol a 4. évfolyamos tanulók színvonalas műsorát tekinthet-
ték meg.

A délelőttöt egy közös énekléssel zártuk, ahol együtt énekelt 
kicsi és nagy. A karácsony a szeretetről és az ajándékozásról szól. 
Minden kis óvodás apró ajándékkal tért vissza a csoportjába.

December 16-án a DIÖK szervezésében ismét tarthattunk a fel-
sősök számára zenés, táncos mulatságot. A tanulók a tombolán 
értékes nyereményekhez juthattak, köztük a fődíj - a kerékpár, 
amit egy ötödikes diák vihetett haza. A büfében meleg szendvics, 
gofri, ízletes teák, üdítők várták a felfrissülni vágyókat - köszönet 
érte Kártikné Berkes Ida pedagógiai asszisztensnek!

Végül, de nem utolsó sorban szeretném megemlíteni, hogy a 
karácsonyvárás nem lett volna az igazi a díszített környezet, az 
utolsó napokban sült mézesek nélkül. Köszönjük a pedagógiai 
asszisztensek és segítőik munkáját, hogy idén is ünnepi hangu-
latot teremtettek a két iskolai épületben! 
„Adjon Isten minden jót,
Még jobb évet, mint tavaly volt.
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk legyen meg!
Szeretetet, békességet, egészséget,
Boldog új évet!” 

Petrikné Sereg Ildikó
pedagógus

JAGSZI Hírek
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Vadászat 
a beteg gyerekekért

Nagy volt a nyüzsgés az Adrián tanyán, december 27-én 
reggel. Vadászok gyülekeztek a csípős hideg szélben 
Már hagyomány, hogy a Polgármente Vadásztársaság ad 

otthont, az Országos Jótékonysági Vadászat Hajdú-Bihar Megyei 
rendezvényének.

Szívélyes fogadtatás, és meleg reggeli várta a megye különbö-
ző részeiről érkező vadászokat.

A vadászkürtök a vadászat kezdetét jelezték. Az időjárás is 
kedvesebb arcát mutatta, szikrázó napsütésben indulhatott a va-
dászat.

A vadászkutyák remekül dolgoztak, a fácánok magasan repül-
tek, gyakran kicselezve a vadászok ügyességét.

De azért vadászat végén, katonás rendben sorakoztak a fácá-
nok, nyulak, sőt még egy róka koma is színesítette a terítéket.

Gulyás András vadászmester, jelentette a vadászat eredményét, 
megköszönte a sportszerű vadászatot a jelenlévőknek. 

 A jól sikerült vadásznapot, ebéddel és baráti beszélgetéssel 
zártuk.

Megköszönöm a szervezők nevében a megye vadászainak, 
hogy regisztrációjukkal, fejenként 50.000 Ft- tal támogatták a 
Debreceni Egyetem Központi Gyermekklinikáját.

Megköszönöm a Nóra ’97 Kft., a RETRÓ Pince és Rendez-
vényház, valamint az A&V Kom Bt. segítő támogatását, és nem 
utolsósorban vadásztársaimnak, a Polgármente Vadásztársaság 
tagjainak a precíz szervezést és lebonyolítást.

                                                                                   Mecsei Dezső
                                                                            Polgármente Vt. elnök

Civil élet

Anyakönyvi hírek
Akiket újszülöttként köszöntünk:

Bencs Noel Roland, Rigó Máté, Reszegi Zalán, Czingula Bálint, Nagy Lívia, Nagy Denisz Krisztián, Nagy Ádám
Nagy Amanda Natasa, Nagy Márk, Babály Márk, Tyukodi Olivér, Horváth Csilla

Akiknek gratulálunk házasságkötésükhöz:
Burai Bettina – Farkas Alex, Raduly Vivien – Ortó Sándor

Akiktől fájó szívvel búcsúzunk:
Bártfai Bálint élt: 69 évet, Magyar Józsefné szül: Mecsei Ibolya élt: 85 évet, Vámosi János élt: 90 évet, 
Fleischer Tibor élt: 82 évet Kajuha József élt: 67 évet, Oláh Sándorné  szül: Vámosi Irén élt: 92 évet, 

Kiss Csabáné  szül: Nagy Margit élt: 73 évet

Az adatok tájékoztató jellegűek.

9. oldal

9. oldal
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Az elmúlt év utolsó napjának délelőttén érkezett a hír, 
XVI. Benedek nyugalmazott pápa földi élete véget ért. 
Hosszú, gazdag életéből néhány személyes emléket 

szeretnék felidézni jelen írásomban.
Első találkozásom a múlt század vezető hittudósával írásain 

keresztül történt. A papképzés éveiben találkoztam könyveivel, 
tanulmányaival, amelyek egy hatalmas tudással, világos gondol-
kodással bíró teológus tanításai voltak. 

Az emberek többségéhez, s az én szívemhez is a 2005-ben 
kezdődő pápasága során került igazán közel, ahol már nem, mint 
professzor, hanem mint jóságos és bölcs atya jelent meg, aki éle-
tével és szavaival egyaránt tanít. Ismerte ő a lelki élet magas-
latait és az emberi szív mélységeit, s a Bibliára, hittudományra 
és lelki irodalomra épülő beszédei, írásai az életben világos út-
mutatások, lelket tápláló üzenetek voltak, amelyek egy szinten 
állnak a legnagyobb hittudósok és lelki írók tanításaival.

2008-ban, a Szent Pál emlékévben egy zarándoklat alkalmával 
találkozhattam először a szentatyával, ahol közösen imádkozott 
a hívek sokaságával, majd tanított az imádságról. Ragyogó arc-
cal beszélt arról, hogy az imádság a szív fölemelése, találkozás 

az Istennel, amely formálja életünket, magatartásunkat. Két esz-
tendővel később a Papok évében volt ismét lehetőségem talál-
kozni a szentatyával. A záróhéten utolsó estéjén a Szent Péter 
téren szentségimádásra került sor a papokkal együtt, s a Szeretet 
szentsége jelenlétében lehetett érezni, milyen bensőséges kap-
csolatban van szentatyánk az Úr Jézus Krisztussal. Az ünnepi 
záró szentmisén megtapasztalhattuk szentatyánk papok iránti 
atyai szeretetét. Az idős szentatya szívét kitörő öröm töltötte el 
a világ minden tájáról egybegyűlt lelkipásztorral közösen be-
mutatott szentmise során. Ezek az események nemcsak mélyen 
lelkembe vésődő emlékek maradnak, hanem képek, amelyek fel-
tártak valamit a szentatya arcából, szívéből.

2013-ban az idős pápa visszavonult, onnan kezdve imádsága-
ival segítette az Egyházat, s készült az Istennel való találkozás-
ra. A hívó szó December 31-én ismét elhangzott: Jöjj, kövess 
engem!” szólította a mennyországba a Jó Pásztor, a feltámadt 
Krisztus hűséges, alázatos, engedelmes szolgáját!

László atya

Református Örömmondó

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a föl-
dön békesség, és az emberekhez jóakarat.” 
(Lk 2,14) szólt a róla szóló bizonyságtétel és 

hangzott fennhangon énekelve ismerős dicséretünk szent-
este a református templomban. Hálatelt szívvel voltunk 
együtt az Úr Jézus Krisztus születését ünnepelve. Isten 
Igéje megmutatta számunkra, hogy a pásztoroknak szóló 
örömhír 2000 évvel később is ugyanazt kínálja számunkra. 
Örömöt, békességet, szabadulást, hogy ne ott folytassuk 
az életünket, ahol abbahagytuk az ünnep előtt, hanem az 
ünnep után, Krisztussal találkozva, benne újjászületve, a 
hétköznapokban is ünnepünk lehessen. Mert az Úristen 
velünk van a jó napokon és a rossz napokon, a hétköz-
napokon és az ünnepnapokon egyaránt. Akárcsak ott a 
pásztorok éjszakájában. Isten közbelép és örömöt hirdet. 
Megszületett a Megváltó. Ezt az örömöt nekünk is felkí-
nálja. A pásztorok nem haboztak indultak. Te kész vagy-e 
meghallani és magasztalni az Isten a Megváltó Krisztusért 
és mindazért, amit adott számodra!  Mind ezek után a Pol-
gári Roma Hagyományőrző Zene- és Tánc Egyesület szol-
gálatát hallgattuk meg Krajczár Gergő és Lakatos Kevin 
előadásában, melynek felkészítésében, összeállításában 
Szabó Tiborné vett részt.  

Isten iránti hálaadással tudunk beszámolni a 2022-es 
év dolgairól Polgár város lakói számára. Hiszen a meg-
valósult hitmélyítő nyári táborunkat követően elindultak 
azok a felújítások is, amelyek mind a parókia, mind pedig 
a templom épületének külső megújulását eredményezik. 

Hosszú éveken keresztül nem történt ilyen mértékű beru-
házás az egyházközség életében, de most sikerült elérni és 
megvalósítani. Hisszük, hogy ez a külső megújulás csak 
a kezdet és ezzel együtt a közösség életében is megúju-
lás történik, hogy valóban élő kövekké váljunk, és Isten 
dicsőségére szolgálhassunk együtt! Köszönünk minden 
ránk gondolást, imádságot, segítséget. Különösen is kö-
szönjük Dr. Tiba István országgyűlési képviselő úrnak és 
Magyarország Kormányának, hogy ez a beruházás megva-
lósulhatott a Polgári Református Missziói Egyházközség 
életében! Kívánunk mindenkinek Isten áldásában gazdag, 
boldog új esztendőt!

Kovács Imre
református lelkész

Hitélet

In memoriam XVI. Benedek emeritus pápa



PolgárTárs 11. oldal

Fizetett hirdetés

2023/2024. tanév



Újévköszöntő képekben


