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Városházi Hírek
Oktatási intézmények tájékoztatója

A Képviselő-testület a szeptember 14-ei 
ülésén kapott tájékoztatást a Polgári Várás-
helyi Pál Általános Iskola és a Berettyóújfalui 
Szakképzési Centrum József Attila Gimnázi-
uma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
2016/2017. tanévben végzett tevékenységéről. 
Bár a fenntartói feladatok nem az önkormány-
zat hatáskörébe tartoznak, de mégis fontosnak 
tartják, hogy betekintést kapjanak az adott 
oktatási évben végzett tevékenységről, tanulói 
létszámadatok alakulásáról. 

Az általános iskola elmúlt tanévi tanulói 
létszáma 525 fő volt, összesen 23 osztályban. 
A tájékoztató szerint a tanításhoz szükséges 
alapvető tárgyi eszközök rendelkezésre állnak, 
de a Zólyom úti épület homlokzatának és tető-
szerkezetének felújítása, nyílászáróinak cseréje 
már szükségszerű lenne. Az elmúlt tanévben a 
Móricz úti intézményegység sportudvarának 
felújításával megfelelő feltételek teremtődtek 
a szabadtéri testnevelési órák és szabadidős 
programok megtartásához. A műfüves pálya 
megvalósítása Polgár Város Önkormányzata 
támogatásával, az udvar térkővel való burko-
lása a tankerületi központ forrásbiztosításával 
valósult meg. Érzékelhető a tanulói létszám év-
ről évre folyamatos csökkenése, ami egyrészt 
a demográfiai mutatók, másrészt a környező 
települések iskoláinak elszívó hatásával ma-
gyarázható. A tanulmányi munkát nehezíti a 
magas hiányzás jelenléte, mely évek óta problé-
maként jelentkezik az intézményben. Az elmúlt 
tanévben az 1-8. évfolyam tekintetében az ösz-
szes mulasztott órák száma 59.013 óra, melyből 
igazolatlan 2.708 óra. Az egy tanulóra eső mu-
lasztott órák száma 112 óra, az igazolatlan órák 
száma 5,1 óra. Az intézmény vezetése minden 
alkalommal megteszi a szükséges intézkedése-
ket, de a problémát tovább nehezíti az is, hogy a 
szülők egy része nem minden esetben partner 
a probléma megoldásában. Bene Lászlóné in-
tézményvezető összegzésként megfogalmazta, 
hogy az elmúlt tanévben is sikerület az iskolá-
val szembeni elvárásoknak megfelelni, sikerült 
az alaptevékenységeikből fakadó legfontosabb 
feladatokat elvégezni. Tartalmas, sokrétű 
munkát végeztek. Az ellenőrzési tapasztalatok 
azonban azt mutatják, hogy megállni nem le-
het, van mit tenniük, vannak fejlesztendő terü-
letek, feladatok az új tanévben is. 

A BSZC József Attila Gimnáziuma, Szak-
gimnáziuma és Szakközépiskolája tagintéz-
mény vezetője is tartalmas anyag összeállítá-
sával prezentálta az elmúlt tanévben végzett 
nevelő-oktató munkát. Az intézmény a 14-22 
évesek iskola neveléséről, oktatásáról, a szak-
képzés feladatainak megvalósításáról gon-
doskodik. A 300 fős tanulói létszámból 30 fő 
gimnáziumi, 101 fő szakközépiskolai, 95 fő 

szakiskolai képzésben és 74 fő felnőttoktatás-
ban vett részt. Az elmúlt tanévben a lemorzso-
lódás mértéke a felnőttoktatásban 17 %-os, a 
nappali oktatásban 11 %-os volt, melynek oka 
legfőképpen a tankötelezettség megszűnése, is-
kolaváltás, felnőttoktatásban munkahelyi gon-
dok, munkahelyváltás, munkaidő beosztás stb.  
Az intézmény olyan képzési struktúrát alakí-
tott ki, amely kínálatával egyszerre biztosít 
lehetőséget a kiemelkedő képességű, valamint 
a viszonylag gyengébb teljesítményű tanulók 
számára egyaránt. A felnőttoktatás beindí-
tásával második szakképesítés megszerzését 
tudja biztosítani az intézmény, esti tagozatos 
oktatással. Strubáné Fenyves Anita tagintéz-
mény-vezető elmondta, hogy a Berettyóújfalui 
Szakképzési Centrum különös gondot fordít és 
erőforrást biztosít az épületek állagmegóvására 
és a képzés eszközeinek folyamatos fejlesztésé-
re. A Nemzetgazdasági Minisztérium jóvoltából 
2016 év nyarán 6,7 millió forint értékben sikerült 
a gimnázium tető felújítási munkálatokkal hely-
reállítani a beázás során keletkezett károkat. A 
nyári karbantartási munkálatokra 2016-ban 1,1 
millió forintot, 2017. évben 9,1 millió forintot 
biztosított a Centrum, melynek keretében több 
tanterem, folyosók, szociális helyiség, tanbolt 
festése, a tornaterem parkettájának a felújítása, 
lábazat, terasz rendbetétele és érintésvédelmi 
munkálatok valósultak meg. 2016 decemberé-
ben további 1,6 millió Ft értékben sor került a 
tornaterem, táncterem és konditerem teljes körű 
lábazat és falfestésére. Az intézmény a korszerű 
elvárásoknak megfelelő, szilárd alapokat bizto-
sító általános műveltséget kíván nyújtani tanu-
lóiknak, amelyek lehetőséget adnak a felsőfokú 
tanulmányok folytatásához, illetve olyan szak-
mák megszerzéséhez, melyek jó elhelyezkedési 
lehetőséget biztosítanak, elsősorban a térség 
munkaerőpiacán. 

Molnár Jánosné, szerk.

Személyi változás a 
háziorvosi körzetben

Dr. Kiss 
Attila házi-
orvos körze-
tében 2017. 
július 31. 
napjától dr. 
Nagy Zsu-
zsa látja el a 
helyettesítési 
feladatokat, 
aki már bi-
zonyára nem 
ismeretlen a 
körzet bete-

gi számára. Dr. Kiss Attila jelezte, hogy 2017. 
december 31. napjával felmondja a háziorvo-
si praxis létesítésére létrejött szerződést, így 
a praxis értékesítésre kerül, melyre dr. Nagy 
Zsuzsa háziorvos vételi szándékot jelzett. A 
képviselő-testületi ülésen személyesen is je-
len volt a doktornő, akitől megtudtuk, hogy 
1999-ben végzett a Debreceni Orvostudo-
mányi Egyetemen, korábban a Kenézy Gyu-
la kórház neurológia osztályán dolgozott. 
Családjával Debrecenben él, egyelőre nem 
tervezi a Polgárra költözést, mivel gyerme-
kei tanulmányai is oda kötik őt és családját. 
Képviselői hozzászólásban hangzott el, hogy 
egyre több lakos fogalmaz meg a doktornő 
személyéről, kedvességéről, szakmai tudá-
sáról pozitív véleményeket. A képviselő-tes-
tület egybehangzó szavazattal fogadta el az 
egészségügyi feladatellátásra vonatkozó elő-
szerződést, melyben a praxis megvásárlásáig 
dr. Nagy Zsuzsát bízta meg a 0139. sz. felnőtt 
háziorvosi körzet ellátásával. Kívánom, hogy 
ez a szimpátia továbbra is megmaradjon, 
érezze jól magát a mi városunkban és gyógy-
uljanak sokan a keze alatt!

Molnár Jánosné, szerk.

Polgár Város Önkormányzata ez évben 
második alkalommal döntött az első lakás-
hoz jutási támogatásról. 2017. szeptember 
28-án újabb 34 család írhatta alá a megál-
lapodást, mely összesen 15.170.000.-Ft ösz-
szegű támogatásról szólt, így 2017-ben ösz-
szesen 61 családot, mintegy 29.050.000 Ft 
összegben sikerült önkormányzati támo-
gatásban részesíteni. A támogatási összeget 
használt lakás vásárlása céljára, önerőként 
tudnak felhasználni az érintettek. 

Molnár Jánosné, szerk.

Lakáscélú támogatás II. félévi fordulója

Oláh István és családja 
szerződésaláírás közben
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Tájékoztató közszolgáltatási 
tevékenységekről 

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. (HHG Kft.) a Polgáron 
végzett hulladékgazdálkodási tevékeny-
ségéről adott számot a képviselő-testület 
részére, mely szolgáltatást 2005. január 
1-től látja el településünkön. Az eltelt 
évek tapasztalata alapján elmondható, 
hogy a lakosság 85-90 %-a rendeltetésé-
nek megfelelően használja a hulladéktá-
roló edényzeteket, zömében megvalósul 
a szelektív hulladékgyűjtés, de még min-
dig előfordul, hogy a kommunális hulla-
dék tartalmaz olyan anyagot, amit sze-
lektíven is lehetne gyűjteni. A Pénzügyi 
és gazdasági bizottság ülésén jelenlévő 
Kathy Zsigmond ügyvezető igazgató 
elmondta, hogy 2018. január 1-től válto-
zás történik a szolgáltató személyében, 
hiszen a Nemzeti Hulladékgazdálko-
dási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
a HHG Kft. megfelelősségi véleményét 
visszavonta – mely szükséges a feladat-
ellátásához – és azt a megyében csak egy 
szolgáltatónak adta meg, nevezetesen 
a Debreceni Hulladék Közszolgáltató 
Nonprofit Kft-nek (DHK Kft.). Mivel 
az új szolgáltató nem rendelkezik a fel-
adatellátáshoz szükséges eszközparkkal, 
így a közszolgáltatási feladat ellátására a 
HHG Kft-t kívánja majd megbízni az al-
vállalkozói feladatokkal, mely konstruk-
cióban remélhetőleg továbbra is Polgár 
Város Önkormányzatának Városgond-
noksága fogja ellátni a szemétszállítási 
tevékenységet.

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. (HBVSZ Zrt.) is beszá-

molt a városban végzett tevékenységéről. 
A közszolgáltató 2012-ben jött létre 13 
települési önkormányzat alapításával és 
2013. január 1-től biztosítja a víziközmű 
szolgáltatási feladatok ellátását, melyet 
korábban a Városgondnokság végzett. 
Az ülésen mind Will Csaba ügyvezető, 
mind Máté Lajos üzemegység vezető 
részéről elhangzott, hogy az üzemegy-
ség 2016. évi tevékenységét alapvetően a 
hálózatban bekövetkezett hibaelhárítás 
és karbantartási feladatok határozták 
meg. A város ivóvíz hálózatrendszere el-
öregedett, szinte mindennaposok a cső-
törések. A hálózati veszteség évről évre 
nő, jelenleg 27 %. Nem jobb a helyzet a 
szennyvízelvezetés területén,  az átemelő 
szivattyúk  és a szennyvíztelepi berende-
zések vonatkozásában sem. A szivattyú 
felújítások száma az előző évhez viszo-
nyítva 20 %-kal emelkedett, ez természe-
tesen költségnövekedést is eredménye-
zett annak ellenére, hogy a szivattyúk 
javítása, felújítása legnagyobb részét sa-
ját munkaerővel sikerül megoldani. Az 
elmúlt években a Polgári Üzemegység-
nél jelentősebb fejlesztés, beruházás nem 
volt, kiadásaik a víz- és szennyvíz szol-
gáltatás folyamatosságának biztosítására 
és a hibaelhárításra korlátozódott. Kép-
viselői hozzászólásban hangzott el a há-
lózat felújítására pályázat igénybevétele, 
de mivel Polgár vízminősége nagyon jó, 
így csak önmagában hálózat felújításra 
jelenleg nincs pályázati kiírás. 

Molnár Jánosné, szerk.

Jó tanuló, jó 
sportoló

Vitos Zsófia Judit a Polgári Vásárhelyi 
Pál Általános Iskola 8/c. osztályos tanu-
lója. Az előző évhez hasonlóan az idén is 
a „Magyarország jó tanulója − jó sporto-
lója” cím bírtokosa lett. Ezt az elismerést 
azok a tanulók kapják, akik eredményes 
tanulmányi munkájuk mellett kimagas-
ló sportteljesítményt nyújtottak. Zsófi 
számos tanulmányi versenyen vesz részt 
sikeresen, illetve ér el rangos helyezést 
sportversenyeken az úszás és a kajakozás 
területén. 

Kérdésemre megtudtam, hogy Zsófi 6 
éve, 8 évesen kezdett el kajakozni a pol-
gári csónakázó tavon Sóvágó Mihálynál, 
aki megszerettette vele ezt a sportot. Mint 
minden sportoló, Ő is szerette volna átélni 
a versenyzés érzését, így Tiszaújvárosban 
folytatta tovább a kajakozást a TKKSE 
egyesületnél. Most jelenleg Tiszaújváros 
Sportegyesület színeiben kajakozik, 
Jancsár László edző irányításával. 2014-
ben Magyar Bajnok lett, de már előtte is 
számos érmet szerzett kisebb-nagyobb 
versenyeken. 2015-ben Budapest Bajnok 
lett párjával. Győrben Maraton Magyar 
Bajnokságon 4. helyen végzett 5 km-es 
távon párosban. Minden évben szerez 
dobogós helyezést, országos versenyeken 
is. Több mint 50 éremmel büszkélkedhet. 
Az idén, Magyar Bajnokságon 2. és 3. he-
lyezést ért el négyes hajóban, illetve vál-
tóban. Zsófi teljesítményére joggal lehet-
nek büszkék szülei, sport- és iskolatársai, 
és mi polgáriak is, hiszen országon belül 
és országon kívül is öregbíti városunk jó 
hírnevét. Tanulmányi és sportteljesítmé-
nyét elismerve Tóth József polgármester 
köszöntötte és tolmácsolta a képviselő-
testület jókívánságait. További számos 
sikereket kívánunk mind a tanulmányok, 
mind a sport területén!

Molnár Jánosné, szerk.

Belterületi szabadtéri égetés
A tavaszt ősszel kell előkészíteni - mondták a régi, tapasztalt gazdák, ezért 

így ősz tájékán nagyon sok tennivaló akad a kertekben. A zöldhulladék lera-
kóhely kialakításával (szennyvíztisztító telep mellett) sikerült megoldani azt a 
sokunknál felmerülő gondot, hogy hova is helyezzük el a kertekből származó 
zöld nyesedékeket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre több lakos él ezzel a 
lehetőséggel. A város környezetvédelméről szóló önkormányzati rendelet éven-
te két alkalommal, meghatározott időpontban engedi a belterületi szabadtéri 
égetést. A szabályozás alapján a kertek takarításából származó száraz növényi 
hulladékot az őszi időszakban október 15-től november 30-ig égethetjük el, ter-
mészetesen a tűzvédelmi szabályok figyelembe vételével és betartásával.

Molnár Jánosné, szerk.  
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Önkormányzatok Napja - Kitüntetések, elismerések átadása

Az Országgyűlés 2000-ben a helyi Ön-
kormányzatok Napjává nyilvánította 
szeptember 30-át, annak emlékére, hogy 
1990-ben ezen a napon tartották az első 
helyhatósági választásokat Magyaror-
szágon. Ez alkalomból került megrende-
zésre szeptember 29-én a Köztisztviselők 
és Közalkalmazottak városi ünnepség, 
melyen a képviselő-testület által odaítélt 
kitüntetések, illetve polgármesteri elisme-
rések átadására került sor. 

Tóth József polgármester köszöntőjét 
követően Pásztor Béla, Veresegyház pol-

gármestere osztotta meg ünnepi beszédé-
ben az önkormányzatisággal kapcsolatos 
gondolatait, aki igen nagy élet- és szakmai 
tapasztalattal  rendelkezik, hiszen 1965 
óta, immár 52 éve vezeti Veresegyházát. 

A kitüntető díjak és elismerések átadása 
után a Princess együttes műsorát élvezhet-
ték a jelenlévők. A vonós trió, dalaiban a 

klasszikus zenét ötvözi a modern hang-
zásvilággal, mely nagy sikert aratott a 
nézőközénség részéről és vastapssal jutal-
mazták az előadókat. 

Azokról a közalkalmazottakról sem 
kell megfeledkezni, akik ezt az ünnepet is 
munkával töltötték, felelősségteljes, szor-
gos munkájukkal gondoskodtak az ünnep 
megszervezéséről, sikeres lebonyolításáról 
és nem utolsó sorban az ízletes és látványos 
ételek elkészítéséről. Köszönet érte!

A Képviselő-testület döntése értelmében 
„PRO-URBE Polgár” Emlékérem kitün-
tetésben részesült Béke Lászlóné. „Önzet-
len polgár” díjat kapott Tóthné Gál Ilona, 
„Lokálpatrióta összefogás” díjban a Pol-
gári Mentőállomás Dolgozói részesültek. 

„Polgár Város Közszolgálatáért” díj-

Hatalmas sikert aratott városunkban a 
tiszaszederkényi  Sodrás Amatőr Színtársulat 
a Mamma Mia! című musical előadással 2017. 
szeptember 15-én este.

A jegyek rohamos tempóban fogytak és 
a Művelődési Központ már az előadás előtt 
két héttel teltházat hirdetetett. A est han-
gulata a várakozásnak megfelelően ala-
kult, a két felvonásos musical minden per-
cét élvezte a közönség és szinte együtt élt 
a szereplőkkel.  Az ABBA svéd pop/dance 
együttes slágereire íródott darab egy görög 
szigeten játszódik, van benne sok szerelem 
és még több humor. A történet központjá-
ban a lányát egyedül felnevelő Donna áll, 
az ő alakja köré szerveződnek a múltból 

Mamma Mia! 

ban részesült: Dr. Faragó Lajos fogorvos, 
Makóné Erős Anikó, a Polgári Polgármes-
teri Hivatal adóügyi előadója, Máté Lajos, 
a Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szol-
gáltató Zrt. Polgári Üzemegység vezetője, 
Molnárné Gargyi Márta a BSZC József 
Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája gazdasági vezetője, 
Petrikné Sereg Ildikó a Polgári Vásárhelyi 
Pál Általános Iskola pedagógusa. 

A polgármester, hatáskörében meg-
hozott döntése alapján „Polgár Város 
Önkormányzata” Emlékérem elisme-
résben részesült Dohány László a Városi 
Sportegyesületben, az utánpótlás nevelés 
területén végzett munkájáért, Fónagy 

Sándorné a Városgondnokság nyugalma-
zott élelmezésvezetője, Galovics Tamásné 
a Városgondnokság  nyugalmazott fősza-
kácsa, Gulyásné Kovács Enikő a Pétegisz 
Nonprofit Zrt. munkatársa, Jávorszki 
Andrásné a Polgári Szociális Központ 
munkatársa, Polgári Ferenc a Korpusz ’93 
Kft. munkatársa, Takács Károlyné a Pol-
gári Polgármesteri Hivatal munkatársa és 
Tóth Tiborné a Napsugár Óvoda és Böl-
csőde óvodapedagógusa. Ezúton is gratu-
lálunk minden kitüntetettnek!

Molnár Jánosné, szerk.

hirtelen előkerülő apajelölt exek és barátnők. 
A rendkívül jó hangulatú és mozgalmas elő-
adás egy romantikus story-t elevenít meg, nem 
is annyira amatőr módon. Forgatókönyve az 

azonos című filmre épül, Jézsó Éva rendező 
választása alapján, a látványos koreográfiák 
pedig Madár Éva fantáziáját dicsérik. A monu-
mentális díszlet és a mutatós jelmezek is saját 

ötlet alapján születtek. Ezen az estén is egy 
felkészült, összetartó társaság,  jól konstru-
ált játékát láthattuk a színpadon. A polgári 
közönség szűnni nem akaró tapssal hálálta 
meg a remek előadást.

A Sodrás ismét nagyot alkotott, hi-
szen az Ady Endre Művelődési Központ 
és Könyvtár színháztermében bemuta-
tásra került  Mamma Mia! című előadása 
huszonegyedjére is töretlen sikerrel, telthá-
zas közönség előtt zajlott. 

Péterné Kiss Petronella
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„A toll embere” – beszélgetés Murvai Józsefné amatőr versíróval

„A toll embere vagyok? – mert verset faragok?
Nagy szó az, hogy költő,
Petőfi és Arany János, igen költő volt Ő!
De én porszem vagyok. 
Apró verseimmel vajon hova jutok?
Író… talán vagyok? Vagy papírkoptató?
Toll legyen ehhez, s jöhet az ihlet. ……”

(részlet: A toll embere vagyok? című versből)

Murvai Józsefné Vámosi Veronika sokak ál-
tal úgy ismert, mint helyi amatőr versíró. Meg-
tiszteltetés volt számára, amikor az Accordia 
Kiadó megjelentette verseit, hasonló amatőr 
szerzők költeményei között. Eddig összesen 
6 kötetben jelentek meg művei, amelyek csak 
töredékei a több száz megírt költeménynek. 
Ezen túlmenően megyei és helyi elismeréssel 
is büszkélkedhet. A 2008-ban megrendezett 
X. Debreceni Simonyi Napok irodalmi pá-
lyázatán „A legvitézebb katona” kategóriában 
„Emlékeim …” című egyedi pályaműve nagy 
sikert aratott, hiszen két különdíjban is része-
sült Debrecen Megyei Jogú Város, valamint az 
Újkerti Könyvtár elismeréseként. 2012-ben az 
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 
által az Országos Könyvtári Napok alkal-
mából meghirdetett „Polgár régen, egykor 
és ma” című novellaíró pályázata elnyerte az 
előkelő első helyet. 2016-ban a Balogh Sándor 
szavalógálán közönség díjat kapott a „Bakony 
közelében” című egyik unoka verse, melye-
ket „szívem rejtett gyöngyszemei” jelzővel 
illet. Hatalmas megtiszteltetésként élte meg, 
amikor 2012-ben Budapesten, a Művészetek 
Palotájában, férje kíséretében személyesen 
is találkozhatott a díjátadó gálán Jókai Anna 
költőnővel, melyen a „40 év házasságunk tör-
ténete” írásával vett részt. Megjelent kötete-
iben a verseket olvasva úgy gondolom, hogy 
jogosan lehetnek Veronkára büszkék család-
tagjai és a város közössége is.

De miként is válik valaki a „toll emberévé”, 
érdeklődtem Veronkától.

- 10 éve, hogy bemutatkozott a PolgárTárs 
újságban, mint versíró, de mégis arra ké-
rem, hogy mondjon pár szót a kezdetekről, 
a versek születéséről?

Váratlan volt az első versem. Egy rokonom 
látogatása és kedves köszönő levele indította 
útjára tollam. Ő ezt írta nekem: „ünnep, ha 
hozzám érkezik”. Elgondolkodtam a kifejezé-
sen, az érzésen és a levélborítékot megfordít-
va már írtam is a „Valóban ünnep, ha hozzád 
érkezem” című első versem. Pár hét múlva 
éreztem a változást, a betegségemből kivezető 
utat. Így született az „Ó Istenem engedj élni 
még” című versem. Ezt követték a természet, 
a körülöttem lévő szépségek, értékek újra fel-
fedezése. A virágoskertem, a gólya madarunk, 
majd a családi versek. A nagybátyámra em-
lékezem a nagysikerű „Tűzvarázs” c. versem-
mel. A „Lakodalom” c. versem egy polgári 
hagyományos nagyvőfélyes lagzinak állít em-
léket. Első munkahelyem élményeit a „Felnőt-
té válásom kezdete” c. versem őrzi. 

Gondolatomban sem volt, hogy egyszer 
a verseim kiadásra kerülnek. Egy véletlen, a 
PolgárTársban megjelent hirdetés felkeltette 
érdeklődésem, mert a kiírásban az szerepelt, 
hogy az első 30 beérkező pályázatot küldő 
egy korábbi kötetet kap ajándékba a kiadótól. 
Azonnal postáztam néhány versem, az aján-
dék kötet reményében. 2 hónap is eltelt mikor 
jött a vastag boríték, megörültem az ajándék 
könyvnek, de a levelet észre sem vettem. A lá-
nyom boldogan szólt, ne a könyvet olvassam 
már, hisz a levélben azt írják, hogy verseim 
kiadásra kerülnek. Nem hittem a szememnek, 
még a címzést is megnéztem biztos, hogy ne-
kem írták. És pár hónap múlva megkaptam a 
nyomdaillatú első könyvet. A hatása leírhatat-
lan. Így kezdődött. 

- A több száz vers közül van olyan, ami a 
legkedvesebb számára?

A vers olyan, mint édesanyának a gyerme-
kei, mindet egyformán szereti és mindegyiket 
van miért. Inkább érdekességnek mondanám; 
verseim születésekor többször említettem 
a férjemnek, hogy bármiről írok, de őszről 
soha. Petőfi és Arany János őszi versei olyan 
mélyen érintettek és úgy éreztem ezt a csodát 
csak ők láthatták. És történt, hogy egy kora 
reggel kikísértem a férjem és a lányom a kapu-
ig. Nagyon csendes, nyugodt kora reggel volt. 
Visszaindultam és megláttam egy fáról leváló 
sárgás falevelet, mely nagyon lassan pörögve, 
puhán földet ért. A látvány elragadó volt. Pár 
perc múlva megszületett az „Őszi szellő söpör 
az avaron” c. versem. 

- Az „Emlékeim…” című pályamű és  a 
„Polgár régen, egykor és ma” novella milyen 
témát dolgoz fel? 

Az „Emlékeim…”  című írásom édesapám 
katona életéről szól. Éppen kórházban feküd-
tem, amikor a „Legvitézebb katona” című pá-
lyázati kiírást olvastam. Azt gondoltam, hogy 
az én édesapám biztosan a „legvitézebb” volt 
(legalább is az én szememben) de ő nem írhatta 
meg történetét, de itt vagyok én, aki mindezt 

ezerszer hallottam. A díjátadás a Megyeháza 
Árpád termében volt, mely már önmagában 
is hatással volt rám. Emlékszem, meghatódva, 
remegő lábakkal vettem át a díjat. A család-
tagjaim mérhetetlen büszkék voltak rám. 

Polgár régen, egykor és ma pályázati kiírá-
son gondolkodtam, mi az, ami érdekli az em-
bereket és különlegessé teszi az anyagot. Úgy 
döntöttem én „körüljárom” Polgárt. Elindul-
tam a régi vályogvető gödörtől a falu peremén 
az epreskert, a temető, a diófás, a vasúti, majd 
a Fűr iskolát érintve, de a kis-erdő és a kis-
cukrászda sem maradt ki. Még a Tanyi doktor 
háza és a Rozi néni sarka, és a három híres kút 
is (város-kút, Farkas-kút, kő-kút) terítékre ke-
rült. Több neves ember itt jártát is megörökí-
tettem, a Tisza szabályozó társaságét, Németh 
Marika színésznőt, Pécsi Ildikó születését és 
még sok érdekességet. 

- Milyen gondolattal zárná az interjút?
A verset nem elég érteni, érezni kell. A sa-

ját világom a verseimben tör utat magának. A 
könyvek, a napi sajtó és a betűk légköre gyer-
mekkoromtól meghatározó élmény. Mindig 
szerettem a szép kifejezéseket és „barátaim” 
voltak a betűk. A vers összeköt, értelmet, 
tartalmat és erőt ad a mindennapok megpró-
báltatásainak leküzdésében. A férjem hiánya 
verseim örök forrása, bár elfogadom, hogy „E 
Földgolyón csak vendégek vagyunk”.

Elgondolkodtat, milyen feladataim vannak 
még. A versírás Isten ajándéka, hálás vagyok, 
hogy e nemes feladattal engem is megbízott. 
Akaratom, erőm és tudásom legjavát szeret-
ném adni embertársaimnak verseim által. 
Sorsunkat kapjuk, hogyan élünk vele ez raj-
tunk múlik. 

Veronka versei által betekintést kapha-
tunk „költői” munkásságába. Érzelemdús 
sorai megható pillanatokat hoznak az olvasó 
számára. Soraiból kitűnik a természet iránt 
érzett szeretet, a virágok, évszakok szépsége, 
az ünnepek meghitt pillanata, a család, sze-
rettei imádata. Átélhetjük örömteli üzenete-
it, és néhol könnyes szemmel, együttérzően 
érthetünk a bús sorokból. Élmény volt vele a 
beszélgetés, tényleg minden verséhez tudott 
emléket fűzni érdekes történetek, anekdoták 
kíséretében, melynek töredékét sem tudtam 
megosztani a Kedves Olvasókkal.

Eddigi munkájához szívből gratulálok és 
még megannyi, számtalan olyan pillanatot kí-
vánok, amelyek átélésével, meglátásával ilyen 
gyönyörű, kedvességtől, szeretettől áradó ver-
sek születnek az olvasók nagy örömére. 

(Mi sem bizonyítja jobban, hogy a pillanat 
mennyire megragadó és ihletet adó Veronka 
számára, mint az, hogy az interjú átolvasása 
során átélt hatást azonnal versbe fogalmazta, 
mely hozzám, nekem íródott. Köszönöm Ve-
ronka!)

Molnár Jánosné, szerk.
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Az idén is közel négyszáz nyugdíjas vett 
részt a rendezvényen, akik egyrészt a nyug-
díjas klubokon keresztül, másrészt pedig 
részvételi jegy igénylésével lehettek az ün-
nepeltek körében. Tóth József polgármes-
ter köszöntőjét követően testvérvárosunk, 
Tiszaújváros polgármestere, Bráz György 
osztotta meg ünnepi gondolatait a jelen-
lévőkkel. Az egészséges életmódról tar-
tott vidám hangulatú, humoros előadást 
Monspart Sarolta, tájfutó világbajnok, ti-
zennégyszeres magyar bajnok, sífutásban 
hatszoros magyar bajnok, aki műsora vé-
gén megmozgatta a közönöséget. 

A Polgári Idősügyi Tanács javaslatára 
elismerések átadására is sor került, melyet 
Struba József, mint a tanács tagja nyújtotta 
át. A nyugdíjas közösségekben, illetve az 
időskorú lakosság érdekében végzett ki-
emelkedő tevékenységért emlékplakett el-
ismerésben részesült: Andorkó Mihályné, 
Csillik Gyuláné, Kovácsné Vámosi Mária, 
Köteles Gyula, Makó Ágnes, Rusznyák Fe-
renc, Székely István, Tóth István. 

Érzelemdús és romantikus hangulatot 
szerzett minden jelenlévő számára Tabáni 
István műsora, aki Máté Péter dalai által 
segített felidézni sokuk fiatalságát.  Az 
ízletes vendégfogadást követte a tombola 
sorsolás, mely az idén is önkormányzati 
képviselők és bizottsági tagok, intézmé-
nyek, helyi szervezetek, közösségek, vál-
lalkozók felajánlásából állt össze, mellyel 
sikerült a szerencsés személyt boldoggá 
tenni. Ezúton is megköszönjük minden 
felajánlónak, e támogató, nemes gesztust!

Molnár Jánosné, szerk. 

Október 1. - az Idősek Világnapja

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyil-
vánította október 1-jét AZ IDŐSEK 
VILÁGNAPJÁ-vá. Az Idősek Napja az 
idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. 
Tiszteletünk magában foglalja elfogadá-
sukat, támogatásukat, szeretetüket és an-

nak kifejezését, hogy társadalmunknak 
ők is hasznos tajgai, és mindannyiunknak 
nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk 
van mindarra a sok élettapasztalatra, arra 
a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők 

rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, 
ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.

Már hagyománnyá vált városunkban, 
hogy évente egy alkalommal ünnepséget 
szervezünk az idősebb generáció részére 
annak érdekében, hogy kifejezzük há-

lánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket 
és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, 
munkában eltöltött évek után városunk 
lakosaiként töltik megérdemelt nyugdíjas 
éveiket.
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Közös út, közös jövő
A fenntartható közlekedést népszerűsítő 

Európai Mobilitási Héthez, idén első ízben vá-
rosunk is csatlakozott. A közös út, közös jövő 
– az idei év mottója – egy tiszta, élhető környe-
zetet vizionál, melyben tudatosan használjuk 
a különböző közlekedési formákat, ismerjük 
az intelligens mobilitás fogalmát. 

Minden évben szeptember 16. – 22. között 
egész hetes programmal csatlakoznak a vá-
rosok Európa szerte a kampányhoz. Az egyes 
események, részei a környezettudatos szemlé-
letmód formálásának, a tiszta mobilitás nép-
szerűsítésének. 

Városunkra még nem jellemző a forgalmi 
dugók kialakulása, az egészségre ártalmas lég-
szennyezettség, nincsenek helyi tömegközle-
kedési eszközök. A mi kampányunk a gyalog-
lásra és a kerékpározásra helyezte a hangsúlyt. 
A hetet figyelemfelkeltés gyanánt a Polgári 
Mazsorett és Táncegyüttes csoportjainak fő-
téri táncával indítottuk. Vasárnap délután csa-
ládi programot hirdettünk, ahol a mozogni és 
az alkotni vágyó családtagok egyaránt találtak 
kedvükre való tevékenységet. A Kalandozó 
park változatos formájú és nagyságú lábbal 
hajtható gokartjait ügyességi pályán lehetett 
kipróbálni, a rajzversenyen és a kézműves fog-
lakozáson pedig a kreativitás és a szépérzék 
került előtérbe. 

A továbbiakban a nevelési és oktatási intéz-
mények gyermekeinek aktív közreműködésével 
minden nap tettünk valamit annak érdekében, 
hogy megismerjük a gyalogos- és kerékpáros 
közlekedés előnyeit, figyeljünk a szabályokra 
és az esetleges veszélyekre is. Az óvodások köz-
lekedési terepasztalt készítettek, kresz mun-
kakártyákkal, kirakós játékkal, színezőkkel 

ismerkedtek a közlekedési szabályokkal, amit 
az udvaron kipróbálhattak a kihelyezett táb-
lák és felrajzolt útjelzők mellett. Az általános 
iskolások közlekedésbiztonsági előadáson vet-
tek részt, majd tudásukat kerékpáros KRESZ 
TOTÓ-val tesztelték. Demonstrációs sétával 
kapcsolódtak a programsorozathoz a közép-

iskolások és a nyugdíjasok. 
A tiszta mobilitást hirdetve 
a városon belül két kilomé-
tert tettek meg a jelentke-
zők, közben a strandfürdőn 
vitaminkoktéllal pótolták 
az elveszett kalóriákat. Az 
Autómentes Napon a szü-
lők figyelmét is a kampány-
hét legfontosabb üzenete 
felé irányítottuk a Zólyom 
úti iskola előtti útszakasz 
lezárásával. Ez a nap, - ami 
egyben a kampányhét zá-
rónapja is volt - egy régóta 

vágyott eseményt is tartogatott a városlakók 
számára. A gimnázium előtti, funkciójában 
megújult pihenőparkot az ünnepélyes szalag-
átvágást követően, új nevével vehették birtokba 
a jelenlévők. A „Városkert”  Sport- és szabad-
időpark avatóünnepségén az ovisok pom-pom 
táncát, a Polgári Mazsorett és Táncegyüttes 
fellépése követte, majd a Fitt-Dance Hip Hop 
Tánccsapat zárta lendületes koreográfiájával, 
ami egy flashmobbá fejlődött. Végül az újon-
nan átadott park fitneszgépeit bárki örömmel 
kipróbálhatta. 

Ferenczné Fajta Mária

Szeptember hónapban 
házasságot kötöttek:

• Kis Erzsébet – Farkas György
• Bártfai Nikolett – Ruzsvánszky Zoltán

• Barna Tímea – Kajuha Róbert
• Lakatos Erzsébet – Rácz Zoltán
• Köteles Nikoletta – Bakó Sándor

Akiket szeptember 
hónapban újszülöttként 

köszöntünk:
• Papp – Galgóczi Zorka

• Tacsi Boglárka
• Kiss Jázmin Kendra

• Ludman Virág Andrea
• Földvári Renátó Ronel

• Horváth Máté
• Molnár Zalán
• Lente Gergő

• Mitru Eszter Gréta

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk:
• Deli Gáborné 

szül.: Molnár Róza élt: 85 évet
• Hollmann Józsefné 

szül.: Bucsi Margit élt: 75 évet
• Kovács István élt: 64 évet

• Horváth Gézáné 
szül.: Bartók Margit élt:  80 évet

• Mecsei Dezső élt:  78 évet
• Zöldi József élt:  88 évet

• Kurucz  István élt: 74 évet
• Bucsi László élt: 77 évet

• Varga Lukácsné 
szül.: Reiner Edit élt: 80 évet

• Molnár Gyuláné 
szül.: Sugár Magdolna élt: 79 évet

Anyakönyvi Hírek

Köszönetnyilvánítás
Őszinte tisztelettel megköszönjük 
mindazoknak, akik részt vettek 

K. Molnár Tiborné  (Szabó Piroska) 
búcsúztatásán és köszönjük azoknak is 
akik, más módos fejezték ki együttér-

zésüket. 
A gyászoló család

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, 
megpihent a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott. 

Számunkra Te sohasem leszel halott, 
szívünkbe örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk, 

Mecsei Dezső 
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, 
virágot helyeztek, és mélységes bánatunkban 

részvéttel osztoztak
A gyászoló család

Tóth Edina Szílvia a tombolasorsolás 
boldog nyertese.
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Suli Hírek

Ovi Hírek

A 2017/2018-as tanév is elkezdődött. Há-
rom osztálynyi elsős kisdiák lépett be szep-
tember 1-jén a Móricz úti épület kapuján, s 
tanítóik irányításával ismerkednek füzettel, 
tankönyvvel, betűkkel, számokkal.

Iskolánk tanulói is bekapcsolódtak az 
Európai Mobilitási Hét programjaiba, köz-
lekedésbiztonsági, egészségügyi előadást 
hallgattak meg, ismerkedtek a kerékpáros 
közlekedés szabályaival, rajzokat készítet-
tek, Kresz totót töltöttek ki. Részt vettek a 
felújított játszótér és fitnesz park átadásán, 
ahol egy flashmob közös mozgásra csábí-
totta a jelenlevőket, és díjakat vehettek át az 
ügyesebbek.

Petrikné Sereg Ildikó

Mobilitás hete keretében 
- Kresz nap az óvodában

Az Európai Mobilitási Hét programso-
rozatba kapcsolódott be óvodánk. Ez azt 
jelentette, hogy környezettudatos, helyes 
és biztonságos közlekedést népszerűsítő, 
közlekedési szabályokat rögzítő, szemlé-
letformáló programokat szerveztünk az 
óvoda udvarán. Gyakorolták a gyerekek az 
udvarias gyalogos és kerékpáros közleke-
dés szabályait. Ismerkedtek a közlekedési 
táblákkal, szabályokkal játékos formában, 
valamint  a rendőr szerepével a közlekedés-
ben. Jót játszottak a gyerekek a nap folya-
mán sok-sok tapasztalat-  és ismeretszer-
zéssel egybekötve. 

Icsu Ferencné, intézményvezető

JAGSZI Hírek

2017. szeptember 1-jén kezdetét vette 
a 2017/2018-as tanév a JAGSZI-ban. Az 
érettségit adó szakgimnáziumban 20 ta-
nuló kereskedelem ágazatban, 12 tanuló 
közgazdaság ágazatban kezdte meg a 9. 
évfolyamot. A középfokú szakmai végzett-
séget adó szakközépiskolai képzésben 17 fő 
szakács és 17 fő pincér tanuló kezdte meg 
középiskolai tanulmányait. A kilencedikes 
tanulóink nagyon lelkesek, aktívan részt 
vállalnak az iskolai életben. Bízunk benne, 
hogy ez a lelkesedés tanulmányaik végéig 
is megmarad. Az esti tagozatos felnőttok-
tatás keretében 14 fő kisgyermekgondozó,-
nevelő és 14 fő pedagógiai-, és családsegítő 
munkatárs kezdte meg tanulmányait. A 
felnőttoktatásban saját pedagógusaink és 

Az idei tanév se kezdődhetett volna más-
ként itt, a JAGSZI-ban, mint a kilencedike-
sek, azaz a csibék beavatásával. A szeptem-
ber 29-ei avatást többnapos előkészületek 
előzték meg.

Annyit tudtunk, hogy egy rövid mű-
sorral be kell mutatkoznia az osztálynak. 
Hosszú viták után megszületett egy tánc-
produkció, amit unásig gyakoroltunk. A 
Csibeavató hetének első napján a tízedike-
sek kiosztották a „jelmezeinket”, egy zu-
hanysapkát és egy névtáblát, melyet min-
denkinek az általuk megadott becenévvel 
ellátva kellett hordani. A jelmezeket csak 
órán és az iskolát elhagyva lehetett levenni. 
Ezen szabályok megsértése, vagy be nem 
tartása büntetőfeladatokat vont maga után, 
amiket gyorsan gyűjtöttünk.

Mire elérkezett a nagy nap, már a leg-
rosszabbakra számítottunk, de túléltük. 
Először „jelmezünkben” előadtuk a műso-

Elkezdődött a tanév a JAGSZI-ban
külső óraadók igénybevételével folyik az 
oktatás. 2018. februártól újabb osztály in-
dítását tervezzük – logisztikai és szállít-
mányozási ügyintéző-, melynek indítása 
a jelentkezők létszámának a függvénye. 
2017. szeptember 1-jén iskolánk tanulói lét-
száma 260 fő volt. Az új tanév kezdetével 
máris elkezdődött a következő tanév beis-
kolázásának az előkészítése is, amelyről a 
továbbiakban adunk tájékoztatást. Bízunk 
abban, hogy a jövőben minél több polgári 
és környékbeli 8. osztályos tanuló választja 
iskolánkat a pályaválasztás során és lehet 
majd büszke tagja közösségünknek.

Strubáné Fenyves Anita, 
tagintézmény-vezető

Csibeavató a JAGSZI-ban

runkat, utána letettük a csibeesküt. Ezt kö-
vették a feladatok, melyeket csoportokban 
kellett teljesítenünk. Például tojást kellett 
fiúk nadrágszárán átvezetni, babapelen-
kából csoki pudingot enni, lufit kellett bo-
rotválni, amely liszttel, vízzel vagy kefírrel 
volt töltve. Liszttel töltött tálban almát kel-
lett keresni a szánkkal. Büntető feladatként 
összekötött lábbal elérni a buszt, és éne-
keltünk egy fülhallgatóban hallott zenére. 
Rengeteget nevettünk egymáson, jól szóra-
koztunk és rájöttünk, nem is kellett volna 
félnünk. Osztályfőnökünk dicsérettel illet-
te az osztályt a csibeavatón való eredmé-
nyes szereplésünkért. 

Ezek után csak annyit mondhatunk, 
hogy várjuk a jövőre érkező 9. évfolyamot.

Nyugi, Csibék, nincs mitől tartani!

Sebők Mária és Szabó Patrik 9. A
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„Hajdúk a szigeten”

Karitatív tevékenység

Tiszaújváros Önkormányzata és a 
Derkovits Kulturális Központ által szer-
vezett HAJDÚK a SZIGETEN elnevezé-
sű, kulturális és gasztronómiai szabadtéri 
program immár harmadik alkalommal 
került megrendezésre, 2017. szeptember 
16-án, melyen városunk is képviseltette 
magát. 

Gyönyörű kora őszi idővel fogadta a Ti-
sza-sziget a hajdú települések résztvevőit. 
Az egyébként csendes sziget ezen a napon 
csak úgy zsongott. Az ínycsiklandó illatok 
innen is onnan is odavonzották a kíváncsi 
érdeklődőket, ugyan milyen finomság ké-
szül ebben, vagy abban a bográcsban. De 
nem csak ehetett az odalátogató, hanem 
különféle versenyekre és bemutatókra is 
várták a gyermekeket és a felnőtteket egy-
aránt. Vásárolhattak kézműves termékeket 
és élelmiszereket, volt népi játszótér, lovag-
lás, ladikozás a Tiszán, régi mesterségek 
felelevenítése.

A települések bemutatkozó színpadi 
programjai között, városunkat az Ady 
Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

Polgári Mazsorett és Táncegyüttese, a Pol-
gári Roma Zene- és Tánc Egyesület, vala-
mint a Polgári Tiszavirág Citerazenekar 
színvonalas produkciójával képviselte. 

A helyi ízek tekintetében: a Polgári Lo-
kálpatrióta Egyesület kolbászos lecsóval és  
pincepörkölttel, az Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár húsos pásztortarho-
nyával várta az éhes fellépőket és kóstoló-
jeggyel rendelkezőket. A rendezvény meg-
álmodói azt a célt tűzték maguk elé, hogy a 
hajdú hagyományokat újraélesszék, s hogy 
tisztelegjenek a hajdú ősök előtt, s ez teljes 
mértékben sikerült. 

Nagyné Erdei Judit

Október 19-én újabb kellemes időtöltés-
re, szórakoztató estére invitáljuk az érdek-
lődőket, melyen a Magyar Zenés Színház és 
a Dáma Díva Színház közös produkciójá-
ban láthatjuk Johann Strauss: Cigánybáró 
operettjét, kitűnő táncosokkal, köztük a 
polgári származású Horváth Renátóval, 
mely még különlegesebbé varázsolhatja 
számunkra az előadást. Renátó tánctudá-
sát, tehetségét a korábbi években számos 
városi rendezvényen megcsodálhattuk, de 
mióta tanulmányai a fővárosba szólították, 
talán kevesebbet hallunk róla. Az operett-
ben való szereplése apropójából kerestem 
meg Renátót, aki az alábbi levelet küldte az 
Olvasók számára:

„Sok szeretettel köszöntök minden Kedves 
Olvasót! 

A Magyar Zenés Színház és a Dáma Díva 
Színház közös produkciójaként Polgárra ér-
kezik A Cigánybáró című nagy operett. Ez 
a darab számomra nagyon fontos, hiszen 
életemben ez az első nagyoperett amiben 
szerepelhetek és táncolhatok. A darab Jókai 
Mór regénye alapján készült, illetve  a ze-
nét Johann Strauss álmodta meg hozzá. A 
zenék nagyon fülbemászók, illetve ismertek 
is. Maga az előadás szerintem nagyon ked-
ves, humoros  és mégis nagyon tanulságos.  
Látványos díszlettel és kosztümökkel tarkí-
tott a látványvilág, de természetesen kiváló 
színészeinknek köszönhetjük a remek  pro-
dukciót. Ez a darab már lassan bejárta az 
országot, illetve határon túl is nagyon nép-
szerű, többek között Oroszországban, Né-
metországban, Ausztriában, Szlovákiában 
és még sorolhatnám, hogy hol lett bemutat-
va. Amikor a társulat tagja lettem, akkor 
támadt egy ötlet - egyeztetve az akkori mb. 
intézményvezetővel - hogy Polgáron is be 
lehetne mutatni. Nagyon örültem, amikor 
kezdett úgy alakulni, hogy megvalósul, hi-
szen Polgár nagyon fontos volt és lesz is az 
életemben, mert nagyon sokat köszönhe-
tek ennek a városnak. Jelenleg Budapesten 
élek és a Magyar Táncművészeti Egyetem 
hallgatója vagyok, de szabadúszóként a 
Nemzeti Lovas Színházban, illetve a Mis-
kolci Nemzeti Színházban is táncolok. Na-
gyon remélem, hogy tetszeni fog a darab a 
Kedves Nézőknek és már nagyon izgatott 
vagyok, hogy október 19-én találkozhatok 
újra a polgári közönséggel. Minden ked-
ves érdeklődőt szeretettel hívok és várok az 
előadásra, melyhez jó szórakozást kívánok! 
Horváth Renátó, táncművész”

Molnár Jánosné, szerk.

Az Ady Endre 
Művelődési Köz-
pont színpadán, 
a Cigánybáró!

2017. szeptember 12-én a Polgáriak 
Polgár Város Közéletéért és Fejlődésé-
ért Egyesület a Családsegítő Központtal 
karöltve jótékonysági célból ruhaosztást 
tartott a Polgári 
Szociális Központ 
Dózsa Gy. úti épü-
letének udvarán. 
A kezdeményezés 
igen sikeresnek bi-
zonyult, így az ősz 
folyamán újabb 
ruhaosztást szer-

vezünk majd annak érdekében, hogy 
minél több nehéz helyzetben lévő ember-
társunkon segíteni tudjunk. Az egyesület 
nevében ezúton is megköszönöm mind 

az adományozók, 
mind a gyűjtésben, 
osztásban résztve-
vők segítő közre-
működését!

Papp Imre 
egyesületi elnök
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110 éves a Mária szobor a Kálvárián
Az évfordulóra emlékezve, a Kálvária-bú-

csún (2017.szeptember 17-én) tartott szent-
mise keretében felolvasott, alábbi, 110 éves 
írás közreadásával tisztelgünk a fogadalmi 
szobrot közadakozásból állíttató, Polgár-
ról Amerikába vándorolt magyarok előtt, a 
szobor felállítását segítő s ennek gondozá-
sát, időről időre való megújítását felvállaló 
polgáriak előtt. Tisztelgünk a Szőke család 
és leszármazottai előtt, akik az alábbi doku-
mentum értékű írást, 110 éven át, hűséggel 
megőrizték.

Dely Mátyás - a hortobágyi puszta legen-
dás állatdoktorának, Polgár első hatósági ál-
latorvosának - levele Amerikába:
„Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves Atyámfiai!

Először is a Mennyei Atyához intézem 
betűimmel azon könyörgésemet, hogy ott, 
a távolban, ahol vagytok, tartson mindnyá-
jatokat az ő védő szárnyai alatt, segéljen ke-
gyelmesen, hogy napi küzdelmeitekben az ő 
nevében, jókedvvel és haszonnal, egészség-
ben munkálkodjatok, és hogy annak idejé-
ben, amidőn hazafáradtok, itthon boldog 
megelégedést találjatok, és nyugodt életben 
még sokáig éljetek.

Hogy pedig az én értetek való könyörgé-
sem feljuthassék az Isten színe elejébe, kérem 
azt a közös Édesanyánkat, akinek tiszteletére 
azon drága, de gyönyörű szobrot készíttet-

tétek, hogy ő is oly buzgósággal kérje  Istent 
érettetek, amilyen áldozatkészséggel és hű-
séggel raktátok össze az ő tiszteletére de a ti 
örök emléketekre azon szép szoborra, fárad-
sággal szerzett filléreiteket.

A szép szobor készen van, hat métermázsa 
súlyú, az alávaló kőoszlop is megvan, súlya 
24 métermázsa; mellékelve küldök minden 
számadást. Legtöbb baj volt a földbe vágott 

tégla és portlan czement alappal, amelynek 
a szélessége minden irányban két méter, a 
mélysége pedig 2 ½ méter. Azért kellett ilyen 
mélyre menni, mert - mit nem is gondoltunk-, 
olyan sírra akadtunk, amelyben hat koporsó 
feküdt. Így ez került ötször annyiba, mint szá-
mítottuk. Sokba kerültek az aranyozott betűk 
is, amint olvashatjátok is, hogy mi van a már-
ványtáblára vésve. A felszentelés Hétfájdalmú 
Szűz napján lesz, azaz a Kálvária búcsún, ami 
most Mária napjára, szeptember 15-re esik. 
Ha a leveletek addig megérkezne, igen jó len-
ne. Ami még egy hónapnyi idő.

A számadásokat küldöm, amiből az tűnik 
ki, hogy még 400 Korona kell, amit addig, 
amíg megkülditek, én fedezem. Ami pedig az 
én levelezésemet, Miskolcra járásra tett költ-
ségeimet illeti, az maradjon énreám. Így én is 
járulok valamivel szent czélotokhoz; fogadja 
Isten mindnyájunktól kedves áldozatul. És 
amilyen örömmel tettük, fogadja olyan ke-
gyelemmel, és tekintse annak az emléknek 
örök időkre maradandóságát. Úgy maradjon 
maradékainkon is Istennek kegyes áldása. 
Ammen.

T. Polgár, 1907. augusztus 14.
Szeretve tisztelő öreg bátyátok: 

Dely Mátyás”
     

Olajos Istvánné

Balmazújvárosban, a 
festői szépségű Semsey 
kastélyban tartották 
meg a Dely Mátyás 
emlék-konferenciát és 
kiállítást október 5.-
én, ahol városunk de-
legációja is részt vett. 
Tóth József polgármes-
ter a Polgári Települé-
si Értéktár Bizottság 
- és a Polgár Városért 
Alapítvány Kuratóri-
umának tagjai tették 
tiszteletüket a jeles eseményen. Dely Mátyás, 
a tiszántúl neves állatorvosának munkássá-

ga, - mint helyi érték - 
Hortobágy és Balmaz-
újváros mellett, Polgár 
települési értéktárának 
is része. A gazdag kiál-
lítási anyag megtekin-
tését és az elhangzott 
előadásokat követően, 
a konferencia ünnepi 
pillanata volt a kastély 
falán elhelyezett em-
léktábla leleplezése a 
családtagok és a ven-
dégek koszorújában.

Ferenczné Fajta Mária, Települési Értéktár 
Bizottság elnöke

Közös értékeink - Emléktáblát 
avattak Dely Mátyás tiszteletére

Szépkorú köszöntése
Tréki Lászlóné, Gizike néni 

2017. szeptember 23-án töltötte be 
90. életévét. E jeles nap alkalmából 

családja körében köszöntötte Molnár 
János alpolgármester és tolmácsolta az 
önkormányzat jókívánságait. Továb-
bi jó erőt, egészséget és még nagyon 
sok, családja körében eltöltött éveket 

kívánunk!
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Az idei 2017-
es esztendőt a 
nemzetpoliti-
kai államtit-
kárság Szent 
László-emlék-
évnek nyilvá-
nította a lovag-
király trónra 
lépésének 940., 
szentté ava-
tásának 825. 
évfordulója alkalmából. Ebből az alkalomból 
egyházközségünk zarándoklatot szervezett, 
hogy tisztelegjünk szent királyunk előtt.

Utunk első állomása Nyíregyháza volt, 
ahol megtekintettük a Magyarok Nagyasszo-
nya társszékesegyházat, majd meghallgattuk 
Felföldi László püspöki helynök szívhez szó-
ló tanítását. Bátorítást kaptunk a jeles szent 
követésére, hogy életünk ne keserű, savanyú, 
hanem édes gyümölcsöt teremjen, ami nem 
más, mint a szeretet! 

Lelkileg feltöltődve folytattuk utunkat 
Kisvárdára. Ott először a Szent László egy-
házi intézményt néztük meg, amelynek sa-
játossága,, hogy Bölcsőde, Óvoda, Általános 
és Szakközépiskola várja a gyermekeket, fia-
talokat. Örömmel hallottuk, hogy az egykor 
orsolyita szerzetesrend tulajdonában álló in-
tézményben újra érkezett 3 apáca, akik a ke-
resztény nevelést segítik.  A nap középpontja 
a templomban megtartott ünnepi szentmise 

volt. A hagyo-
mány szerint 
a város első 
t e m p l o m á t 
Szent László 
király építtet-
te egy győztes 
csata után. 

Innen Sza-
bolcs község-
be vezetett 
utunk, mely 

település a magyar vezérről nyerte nevét. 
Itt, 1092-ben Szent László nemzeti zsinatot 
hívott össze, ennek az emlékét őrzi az Ár-
pád-kori református templom. Megnéztük a 
település hírességét, a földvárat, majd a Szent 
László templomban imádkoztunk.

Utunk következő állomása Rakamaz volt. 
Ott Takács János főesperes atya bemutatta a 
Szent István tiszteletére épült nagytemplo-
mot.

Végül Tiszanagyfalúban a Szent László 
templomot néztük meg és imádkoztunk.

A zarándoklat tartalmas volt, átszőtte azt 
az imádság, a nemzetünk nagyjaira való em-
lékezés, a szívbeli öröm, a házigazdák szí-
vélyes vendégszeretete iránti hála. Testileg 
fáradtan, de megerősödve tértünk haza az-
zal az elhatározással, hogy továbbra is Szent 
László nyomában kívánunk járni, hitben, 
hazaszeretetben!

Maga László, esperes plébános

Szent László nyomában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Polgár Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal  
együttműködve 2017. évre

„BURSA HUNGARICA” 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki

A/ FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK SZÁMÁRA
B/ FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYOKAT KEZDENI KIVÁNÓ FIATALOK SZÁMÁRA,
akik Polgár területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek.

A részletes pályázati feltételek megismerhetők a www.emet.gov.hu, a www.polgar.hu 
weboldalakon, valamint a Polgármesteri Hivatal fsz. 2. sz. irodájában. 
Figyelem, mindkét pályázati típusnál alapvető változás, hogy a Bursa Hungarica Ösz-
töndíjrendszer 2013. évi fordulójától kezdődően az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma és a Támogatáskezelő a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelé-
sére kifejlesztett Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) indítja el a pályázatok kezelését. 
Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik ada-
taikat, így azokért a továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalnak, kinyom-
tatják, majd a szükséges dokumentumokkal együtt eljuttatják a lakóhely szerint ille-
tékes önkormányzathoz.

A pályázat beérkezési határideje: 2017. november 7. (kedd) 
Elbírálás időpontja: 2017. december 8-ig. 

Polgár Város Önkormányzata

ŐSZI LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az

„Őszi lomtalanítási akció”
Polgáron

a hétfői szemétszállítási körzetben
2017. október 21.-én szombaton,

a kedd, szerda és csütörtök szemét-
szállítási körzetben

2017. október 28.-án szombaton

történik és ekkor szállítják el a Haj-
dúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. járművei a lomnak minősülő hulla-
dékot.

Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé 
vált, kisebb terjedelmű bútordarabokat, 
berendezési tárgyakat, valamint ron-
gyot, ruhát, falevelet, virágmaradvá-
nyokat, egyéb kommunális hulladékot 
zsákba vagy gyűjtőedénybe– melynek 
súlya darabonként nem haladja meg a 
30 kg-ot – tegyék ki a megszokott hely-
re a közterületen.

Ingatlanonként legfeljebb 1 m3 hulla-
dékot szállít el a Közszolgáltató.

Nem szállítjuk el az építési törmelé-
ket, veszélyes hulladékot, gumiabron-
csot, elektronikai hulladékot (háztar-
tási kisgépek, televíziók, számítógépek, 
elektromos szerszámok stb.) valamint 
a kézi erővel nem rakodható túlsúlyos 
vagy túlméretes hulladékot. 

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

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

Házassági évforduló

„Sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább,
Az élet viharában Te vigyázol reám.

Köszönöm, hogy szeretsz, 
s hogy hiszel nekem,

S hogy megosztod az életed velem.”
                                        Vörösmarty Mihály 

2017. szeptember 15-én 
60. házassági évfordulójukat 

ünnepelte Vámosi Albert és felesége 
Vámosi Albertné (szül.: Kiss Margit).  




