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Városházi Hírek
A Képviselő-testület július 25-én tar-

totta munkaterv szerinti ülését, melyen 
a polgármesteri jelentés keretében több 
lakosságot érintő ügyben adott tájékozta-
tást a polgármester. Elsőként a városban 
jelentkező járvánnyal, a sertésállományt 
érintő betegséggel kapcsolatban mondta 
el, hogy a városunkban kialakult helyzet-
ről és a megtett hatósági intézkedésekről 
hivatalos levélben kérte a Kormányhivatal 
Állategészségügyi Osztályának tájékozta-
tását. A szakhatóság közleménye a 4. olda-
lon olvasható.

A város határában 2006-ban megépült  
M3 Archeopark kapcsán elmondta, hogy 
a híradásokban az elmúlt napokban hall-
hattunk arról, hogy a létesítményt – mely 
a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdoná-
ban van – az állam nyilvános árverésen 
licitre hirdette meg (a vagyonkezelő hon-
lapján az ingatlan minimumára: bruttó 
1.650.000.000 Ft).  A témával kapcsolat-
ban a polgármester elmondta, s hozzá 
tette, hogy a testületi ülés előtt a sajtónak 
is így nyilatkozott, - az bizakodásra okot 
adó, hogy végre történik valami, mert a 
legrosszabb az lenne, ha még évekig nem 
történne ott semmi - és talán remélhetjük, 
hogy egy új tulajdonos megújítja majd a 
létesítményt. Az kívánatos lenne, hogy az 
eredeti kulturális misszióját teljesítve, ren-
dezettebb körülmények között újra fogadja 
a látogatókat, hiszen az utóbbi években, azt 
láthattuk, hogy az állam részéről  nem a jó 
gazda gondosságával volt kezelve a terület 
és a rajta lévő épületek. 

A folyamatban lévő önkormányzati be-
ruházásokról is tájékoztatást kaptunk. 

Többéves probléma kerül megoldásra a 
Kárpát utca felújításával, melynek során 
szükségszerűen a csapadékvízelvezetési 
és padkarendezési munkálatok is elvég-
zésre kerülnek. A Kárpát utca útfelújítása 
várhatóan szeptember közepére befejező-
dik, mellyel az évtizedekkel korábban ki-
épített vízelvezető csatorna rendbetétele 
mellett, a jó minőségű pormentes aszfalt-
úton a  közlekedés is biztonságosabb lesz. 
Az előkészítő munkálatok során kivágott 
fák, megnyesett cserjék és bokrok miatt 
a polgármester az éritett lakosok jóindu-
latát és  megértését, az útfelújítás idejére 
pedig a gépjárművel közlekedők türelmét 
kérte. 

Augusztus 9-én, egy sajtónyilvános 
projektindító ünnepséggel és a 
munkaterületátadással kezdetét veszi a 

szennyvízberuházás Polgáron.  
A Piactér felújítási munkálatai is a fi-

nisbe érkeztek, melynek során sok előre 
nem látott problémát kellett megoldani a 
műszaki stábnak, - emelte ki a polgármes-
ter. A műszaki átadást követően augusztus 
8-án megkezdődik a piac használatba vé-
teli eljárása, melynek zárásaként  augusz-
tus 29-én megkezdheti működését a régi 
helyén, de a már megújult környezetben a 
polgári piac.

Az óvodaberuházás esetében is az utó-
munkák és az épület berendezésének be-
szerzési időszaka következik, így szeptem-
berben megkezdődhet két új csoporttal 
az óvodai élet a Bessenyei úti óvodában, 
melynek ün-
nepélyes át-
adására szep-
tember 6-án 
kerül sor. 

A sportpá-
lya és annak 
öltöző épü-
lete felújítási 
munkálatai is 
befejeződnek 
a napokban. 
A beruházás 
során kívül-
belül, az alsó 
és a felső szin-
ten végzett 
munkálatok hatására korszerűbbé válik a 
sportolókat kiszolgáló épület, valamint a 
pályafelújítás során beépített öntöző be-
rendezés fogja biztosítani a pálya esztéti-
kai és minőségi alkalmasságát. A bajnok-
ság őszi szezonjának augusztus 24-ei haza 
mérkőzése már újra a megszokott helyen, 
de megújított környezetben várja a sporto-
lókat és a szurkolókat egyaránt. 

A korábban illegálisan létrejött zöld-
hulladék lerakó rekultivációs munkafo-
lyamata – a hatósági előírásoknak eleget 
téve -  szeptember 30-ára lezárul. Az ön-
kormányzat továbbra is keresi annak a 
lehetőségét, hogy szabályosan, kizárólag 
önkormányzati szinten, hogyan lehetne a 
zöldhulladék komposztálását kivitelezni. 

Elkészült a Zólyom utcai járdaszakasz 
felújítása, melynek szükségességéről koráb-
ban döntött a képviselő-testület, mivel az 
általános iskola konyhájára tartó kisdiákok 
napi közlekedési útvonalát nem látta biz-
tonságosnak. A polgármesteri hivatal hátsó 
parkoló kijáratától a gimnázium melletti 

korláttal védett járdaszakasz, mintegy 65 
méter hosszban és 1,5 méter szélességben 
térkő borítást kapott, mely mind közleke-
désbiztonsági szempontból, mind pedig 
esztétikailag ellátja feladatát. Hátra van 
még a védőkorlát elhelyezése, mellyel még 
biztonságosabbá válik a gyalogos forga-
lom, elválasztva ezzel is a gépjármű forga-
lomtól. A városközpont felújítási tervében 
többek között szerepel a Zólyom utca és 
a Kiss Ernő utca járdaszakaszának a köz-
ponti buszmegálló térkő borításához való 
igazítása, mely az elkövetkező években 
ütemezés szerint, a költségvetési lehetősé-
gek figyelembe vételével kerülnek megva-
lósításra. 

Korábban is nyújtottunk már arról tájé-
koztatást, hogy a pályázat sikerességének 
köszönhetően sportpark funkciót kap a 
Taskó utca és Szondy utca között lévő, ed-
dig fukcióval nem bíró terület. A pályázat 
kiírója jóvá hagyta a megjelölt területet, 
így szeptember végén megkezdődhetnek 
a munkálatok, melynek során a 150m2-s 
területen kialakításra kerül egy olyan kö-
zösségi hely, ahol valamennyi korosztály 
aktívan töltheti el a szabadidejét.

A Polgár-Tiszaújváros közötti kerékpár-
út megépítésével kapcsolatban is fontos 
mérföldkőhöz érkezett az önkormányzat, 
hiszen - a tervezési, az engedélyezési, a ki-
viteli terv készítési folyamat lezárása után 
összeállt a közbeszerzési dokumentum is 
- a képviselő-testület  zárt ülés keretében, 
név szerinti szavazással, teljes egyetértés-
ben meghozta a döntését, amely a közbe-
szerzési eljárás ajánlattételi felhívásának 
elfogadására, a közbeszerzés megindításá-
ra vonatkozott. 

Molnár Jánosné, szerk.
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Városházi Hírek
A tárgyalandó napirendek sorában helyet ka-

pott a város közbiztonsági és tűzvédelmi hely-
zetéről szóló beszámoló, valamint a témához 
kapcsolódóan éves tevekénységéről nyújtott 
tájékoztatást a Polgári Polgárőr Egyesület. 

Dr. Vincze István r. alezredes, Hajdúnánás 
Rendőrkapitányság vezetője szóbeli kiegészítő-
jében elmondta, hogy a beszámoló 9 év adatait 
tartalmazza és elemzi. Kiemelte, hogy az előző 
évekhez hasonlóan az elmúlt év is eredményes 
adatokat tartalmaz, mivel az értékelt időszak-
ban továbbra is csökkent a regisztrált bűncse-
lekmények száma. Városunk területén kirívóan 
durva, a lakosság jelentős részét nyugtalanító, 
a társadalomra kiemelten veszélyes bűncselek-
mény nem fordult elő. Szólt a térfigyelő kame-
rarendszer kettős jótékony hatásáról is, mellyel 
egyrészt megelőző hatást lehet elérni, másrészt 
nagy segítséget nyújt az utólagos felderítésben. 
Elismerően és köszönettel említette a Polgári 
Polgárőr Egyesülettel való együttműködést.

A napirend tárgyalása során több témában 
merült fel kérdés, mint pl. az üzletek és vendég-
látó egységek éjszakai nyitva tartására vonatko-
zó korlát pozitív hatásai, az elkerülő út polgári 
leágazása előtti sebességkorlátozás kialakítása, 
a városon belüli sebességmérés, a helyi rendőr-
őrs létszámállománya. Kapitány úr válaszában 
elmondta, hogy a közbiztonságra mindenkép-
pen jótékony hatása van a vendéglátó egységek 
éjszakai nyitva tartásának szabályozása,  főként 
a testi sértés és a garázdaság vonatkozásában. 
A kapitányság egy sebességmérő készülékkel 
rendelkezik, mely napi átlagban 13 órában üze-
mel a rendőrkapitányság illetékességi területén, 
melynek kihelyezése közlekedésbiztonsági hely-
zet, jelzések és igények alapján történik. Heti 
rendszerességgel végeznek városunk belterületi 
útjain mérést. Az elkerülő út polgári leágazásá-
ra vonatkozóan elmondta, hogy közlekedésbiz-
tonsági szempontból körforgalom kialakítása 
hozhatna megoldást, melyre a javaslatukat már 
korábban megküldték a közlekedési hatóság 
felé. Megtudtuk továbbá, hogy a helyi rendőrőrs 
személyi állományában változás várható.   

A város közrendjének témájához illeszkedve 
nyújtott tájékoztatást éves tevékenységéről a 
Polgári Polgárőr Egyesület. Szabó Tiborné el-
nök kiegészítésében elmondta, hogy a megala-
kulás óta 72 főre fejlődött civil szervezet, rend-

védelmi szervként végzi munkáját, áll a város 
és a lakosság szolgálatában. Büszkén említette, 
hogy az országban egyedülállóan csak egyesü-
letük rendelkezik ifjú roma polgárőr csoporttal 
a tagságon belül, melynek létszáma 12 fő.  Az 
országoson is elismert egyesület fő célkitűzése a 
bűnmegelőzés, a városban élő emberek közrend 
nyugalmának fokozása, a bűnelkövetések és sza-
bálysértések megakadályozása, visszaszorítása. 

Mindannyi-
unk számára 
megszokottá 
vált, hogy je-
len lét ü k kel 
biztosítják a 
városi ren-
dezvények za-
vartalan lebo-
nyolítását, az 
iskolakezdés 
időszakában 
a gyalogos át-
kelőhelyeken 
a biztonságos 

áthaladást, rendszeresen figyelőszolgálatot, jár-
őrözést folytatnak. Irodájukban ügyeleti rend-
szert alakítottak ki a város lakosságával való 
szorosabb kapcsolattartás érdekében. Krízis-
helyzetben – téli rendkívüli időjárás – 24 órás 
ügyelet biztosításával nyújtottak melegedőt a 
rászorulók részére. Közös szolgálatot teljesíte-
nek a rendőrséggel és a mezőőrséggel. Az elmúlt 
évben is többször fontos, jelzésértékű informá-
cióval szolgáltak a hatóságok felé. 

Az elmúlt egy év alatt összesen 6.192 munka-
órát töltöttek szolgálattal. Működési kiadásuk-
hoz a képviselő-testület is évente hozzájárul. A 
Polgári Polgárőr Egyesület olyan civil embe-
rekből álló szervezet, akik szinte minden nap 
jelen vannak önzetlen munkájukkal annak ér-
dekében, hogy városunk biztonságos település 
legyen és az is maradjon a jövőben is. 

A Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság is beszámolt elmúlt évi tevékenységéről. 
Városunk, elhelyezkedéséből adódóan olyan 
sajátos, de minden bizonnyal nem egyedi hely-
zetben van, hogy két tűzoltósághoz is tartozik. 
Vonulás szempontjából a Tiszaújvárosi Hiva-
tásos Tűzoltó-parancsnoksághoz, illetékesség 
szempontjából pedig a Hajdúnánási Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltséghez. Németh Viktor 
tű. őrnagy, parancsnok mentő tűzvédelmi tevé-
kenységüket tekintve elmondta, hogy 1026 km2 
területen 33 település tartozik hozzájuk. Mű-
szaki mentési tevékenységük nagy része az M3-
as, M30-as és a 35-ös számú közlekedési utak 
megnövekedett személy- és teher forgalmából 
adódik. A tűzoltó-parancsnokság működési 
területén 2018-ban összesen 179 db műszaki 
mentési feladat és 161 db tűzeset volt. Városun-
kat érintően beavatkozást igénylő esemény 41 

volt, ezzel 
szemben 
téves jelzés 
19, a kiér-
kezés előtt 
felszámolt 
e s e m é -
nyek szá-
ma 9, az 
utóla gos 
tűzesetek 
száma 2, 
illetve 1 
e s e t b e n 

fordult elő szándékosan megtévesztő jelzés. A 
parancsnok pozitívumként említette Polgár és 
Tiszaújváros közötti rövid vonulási időt, mely 
megkülönböztető jelzés használata esetén 10 
perc alatt realizálható. Elmondta, hogy meg-
felelően biztosított településünk tűzvédelme, a 
város területén található tűzi vízhálózat megfe-
lelően kiépített. Elismerően szólt a Polgári Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesülettel kialakított együtt-
működésről, akik a helyi rendezvényeken 
történő jelenlétükkel növelik a biztonságérze-
tet, ezzel is segítve a parancsnokság munkáját.   

Molnár Jánosné, szerk. 

Felhívás kitüntető dí-
jak adományozására

Várjuk a Városi Egyesületek, Társadalmi Szer-
vezetek, Alapítványi Kuratórium, Egyházi Tanács, 
Gazdálkodó Szervezetek javaslatait!

Az önkormányzat által adományozható kitün-
tetésekről és díjakról szóló rendelet alapján „PRO 
URBE Polgár” Emlékérmet, „Önzetlen polgár” dí-
jat, „Lokálpatrióta összefogás” díjat, „Polgár Város 
Közszolgálatáért” díjat adományozhat a Képviselő-
testület.

A kitüntető díjak adományozására a képvise-
lő-testület tagjai, állandó bizottságainak tagjai, a 
költségvetési szervek vezetői és a Polgári Idősügyi 
Tanácson túl javaslatot tehetnek a városban műkö-
dő egyesületek, társadalmi szervezetek, alapítványi 
kuratórium, egyházi tanács, gazdálkodó szervezet. 
A kitüntető díjak adományozására vonatkozó ja-
vaslatot indoklással ellátva - melyből ki kell tűnni, 
hogy a kitüntető díjra ajánlott személy mennyi-
ben felel meg a rendeletben szereplő feltételeknek 
-  2019. augusztus 31-ig a Polgármesteri Hivatalba 
kell eljuttatni. 

A kitüntető díjak adományozásáról a képviselő-
testület a szeptember 12-ei ülésén dönt, melyek át-
adására a szeptember 27-én megrendezésre kerülő 
Önkormányzatok napja ünnepségen kerül sor.

Az egyes kitüntetések adományozására vonatko-
zó feltételeket az önkormányzat által adományozha-
tó kitüntetésekről és díjakról szóló önkormányzati 
rendelet tartalmazza, mely elérhető és megismer-
hető a város honlapján a www.polgar.hu oldalon, a 
Hirdetőtábla főmenüben, a Rendeletek fül alatt.

Molnár Jánosné, szerk. 
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Tájékoztató helyi adókról
Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a magánszemélyek kom-
munális adójáról, a gépjárműadóról, valamint az egyéb fizetési kö-
telezettségekről szóló második féléves egyenlegértesítőket és a be-
fizetéshez szükséges postai csekkeket a lakosság részére szeptember 
első napjaiban fogjuk postázni. Felhívjuk az egyéni vállalkozók és 
gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy a kötelező elektronikus 
ügyintézés biztosítása érdekében számukra kizárólag elektronikusan 
(ügyfélkapus, cégkapus) tárhelyükre fog érkezni a tájékoztatás. Az 
esetleges problémák elkerülése érdekében kérjük, folyamatosan gon-
doskodjanak saját tárhelyük megtekintéséről, a küldemények letölté-
séről, valamint az egyéni vállalkozók az adóbefizetéseikhez szükséges 
csekkek beszerzéséről. Az adószámla egyenleg a https://ohp-20.asp.
lgov.hu (Önkormányzati Hivatali Portál) érhető el ügyfélkapus beje-
lentkezést követően az „adóegyenleg lekérdezése” menüpontban. A 
második féléves adók befizetési határideje 2019. szeptember 16.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a magánszemélyek kommu-
nális adóját érintő adókötelezettség-változás bejelentését (az ingatlan 
tulajdonjogában történt változás) az adóalanyok adásvételi szerző-
dés bemutatásával, az erre a célra szolgáló „Adatbejelentés” elnevezé-
sű nyomtatvány egyidejű kitöltésével és az adóhatóság részére történő 
benyújtásával tehetik meg. Az adómentességre vonatkozó jogosult-
ságot a feltételeknek való megfelelés esetén az adóhatóság hivatalból 
állapítja meg. Az adókötelezettségben bekövetkező változásokat a 
következő év első napjától kell figyelembe venni. Azoknak az adó-
alanyoknak, akik az év első felében töltötték be a mentességre jogosító 
életkorukat (65. életév és családi állapotuk egyedülálló, valamint 
70. életév és családi állapotuk házas), valamint az ingatlan eladása 
esetén a második félévre vonatkozó adócsekkeket a fenti határidőig 
még be kell fizetniük.  A helyi adókról szóló rendeletünk letölthető a 
www.polgar.hu önkormányzati portálunkról, amelyből tájékozódhat 
a hatályos adómértékekről, kedvezményekről, mentességekről. 

Polgármesteri Hivatal

Sertéstartók figyelmébe!
Az aratási munkák elkezdésével ismételten felhívom a sertéstar-

tó gazdák figyelmét, hogy vaddisznóban bejelentett afrikai sertés-
pestis megbetegedések miatt fokozott figyelmet kell fordítaniuk a 
fertőzött területen a sertésállományok védelmére.

A védekezésben kiemelt jelentőséggel bír a kórokozó sertésál-
lományokba való bekerülésének megakadályozása, melyhez az 
alábbi intézkedések megtétele feltétlenül szükséges a sertéstartók 
részéről:

A sertéstartás tényét az állattartónak be kell jelentenie az illeté-
kes Járási Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály-
nál - tenyészetének és a tartási helyének, valamint a sertéstartás 
kezdetének – a tenyészet információs rendszerben való rögzítésé-
hez és a folyamatos kapcsolattartás biztosításának érdekében.

– Élő állatot csak sertés szállítólevéllel és érvényes állatorvosi 
bizonyítvánnyal  ellátva szabad vásárolni! A vásárolt sertéseket az 
állomány többi egyedétől el kell különíteni.

Az állatokat, amennyire lehetséges, zártan kell tartani, úgy hogy 
a sertések véletlenül se tudjanak vaddisznóval érintkezni.

– Sertések gondozását végző személynek a sertésállománnyal 
kapcsolatos munkák előtt kézmosást követően át kell öltözni egy 
olyan öltözékbe és lábbelibe, amelyet csak a sertésólban és környé-
kén használ. A sertésólba történő belépés előtt lábbelit és kezet kell 
fertőtleníteni.

- A sertések etetéséhez, a sertésól takarításhoz szükséges eszkö-
zöket máshol, más munkákra nem szabad használni.

- Idegeneket, vagy sertéstartó ismerősöket a sertések közelébe 
nem szabad engedni.

- Sertéshús tartalmú élelmiszer (pl. kolbász, szalámi), fagyasztott 
húsokból származó mosólé, egyéb élelmiszerhulladék még véletle-
nül se kerüljön a sertések takarmányába.

A vaddisznók fertőződése miatt szántóföldről, kaszálóról, 
legelőről frissen betakarított takarmányt, illetve alomanyagot ne 
használjanak házi sertéseik ellátására. A szénát és gabonát a be-
szállítástól számítva 30 napig, a szalmát 90 napig kell tárolni fel-
használás előtt. A külterületről gyűjtött zöldtakarmány sertések-
kel történő etetése gyakorlatilag tilos!

Ha sertése megbetegszik, azonnal értesítse a szolgáltató állator-
vosát.

- Ha egy vagy több sertés hirtelen, minden látható tünet nélkül 
elhullik, ha egy vagy több állat bágyadt, nem eszik, lázas, gyen-
ge, bizonytalanul mozog, ha a bőrön vérzések figyelhetők meg, a 
bőr vöröses lilásan elszíneződik, véres hányást, hasmenést látnak, 
minden esetben gondolni kell az afrikai sertéspestis lehetőségére.

A fertőzötté minősített területeken ezeken kívül be kell tartani a 
NÉBIH által kiadott „Jó sertéstartói gyakorlat” előírásait és a sertés 
vásárlási, eladási, levágási szándékát be kell jelentenie az illetékes 
Járási Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálynál.

Amennyiben az állattartó tőle telhetően közreműködött, a be-
tegséget időben bejelentette, az elvárható járványvédelmi zártsá-
got megteremtette, állami kártalanítás mellett történnek az esetle-
ges járványvédelmi intézkedések.

Az afrikai sertéspestis betegséggel kapcsolatos naprakész infor-
mációk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján 
érhetők el. (www.portal.nebih.gov.hu)

   
dr. Tischler István, megyei főállatorvos

Polgáron is gyűlik 
a Magyarok Kenyere 
alapanyagát szolgáló 
búza.

Immár kilence-
dik esztendeje ke-
rül meghirdetésre a 
Kárpát -  medencé-
ben Korinek László 
professzor ötlete 
nyomán ez a jóté-

konysági akció, amely egyben a nemzeti összefogást, összetartozást is 
jelképezi. 

A Nemzeti Agrárkamara koordinálásával Hajdú – Bihar megyében  
öt hely lett kijelölve gyűjtőpontnak. Ezek között találjuk a Hajdú Ga-
bona Zrt. polgári telephelyét is. Szarka József telepvezető tájékoztatá-
sa szerint augusztus 1.-ig 25,3 tonna búzát szállított be 31 környékbeli 
gazda Hajdúnánásról és Polgárról. (Polgárról öt gazdálkodó adakozott 
erre a nemes célra.)

Egy jelképes mennyiséget  összeöntenek a Kárpát – medence terü-
letén összegyűlt kenyérnekvalóból, majd liszt és kenyér formájában  
gyermekszervezetek között lesz kiosztva.

Molnár János, alpolgármester

Magyarok Kenyere 2019
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Nyári szabadidős foglalkozás

Vidám önfeledt szórakozás, játék, és sok 
mosoly jellemezte a 2019-es nyári szabad-
idős foglalkozást.

A nyári iskolai szünetben Polgár Város 
Önkormányzatának Szociális Szolgáltató 
Központjának Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálata két turnusban ismét egy-egy hetes 
nyári szabadidős foglalkozást szervezett, im-
már sokadik alkalommal. Ezzel könnyítve a 
szülők azon terheit, hogy munkavégzésük 
alatt gyermekük felügyelete biztosítva le-
gyen, és egyúttal a gyermekek a szabadidejü-
ket hasznosan és tartalmasan töltsék el. 

Mindezek mellett Szolgálatunk biztosíta-
ni kívánta a gyermekek igazi vakációs han-
gulatát, ezért számtalan játékos feladatot, 
kalandot készített elő. Igaz, programjaink 
a megszokott menetrendben zajlottak, de 
természetesen igyekeztünk újítani is, hogy 
még színesebb, változatosabb legyen ez a 
két hét. A programok összeállítása során a 
gyermekek számára szervezett szabadidős 
programok keretében a közösségi normák 
elsajátítására, az egyéni képességek kibon-
takoztatására, az együttműködési készség, 
a kompetencia és motiváció fokozására is 
hangsúlyt fektettünk.

Az elmúlt évek bizonyították, hogy a gyer-
mekek, s persze a szülők is jó véleménnyel 
vannak a programokról. Mindezt mutatja az 
is, hogy idén a 2019. július 15-19. és 2019. au-
gusztus 12-16. között lebonyolított szabadidős 
foglalkozások két turnusában összesen 50 
gyermek vett részt, ahol minden korosztály 
képviseltette magát 6-14 éves kor között. 

A programok között szerepeltek intéz-
ménylátogatások és azok bemutatása, já-
tékos, interaktív beszélgetés, – Mentőállo-
más, Tűzoltóság, Rendőrség - melyeken a 
gyermekek élményszerűen ismerkedhettek 
meg ezekkel a foglalkozásokkal. Mozgásos 

sporttevékenységek-
re, és kevésbé aktív 
beltéri kézműves 
foglalkozásokra, tár-
sasjátékozásra is volt 
lehetősége a résztve-
vőknek. Meghívott 
vendégünk is volt, 
Tar Antal személyé-
ben, aki az újraélesz-
tés szabályait, lépéseit 
mutatta be, melyet a 
gyermekek kipróbál-
hattak, gyakorolhat-
tak.

Nem maradhattak ki a programjaink kö-
zül a korábbi években is nagy sikert aratott 
lovas kocsikázás, számháborúzás. 

Nagy meglepetés volt a résztvevők szá-
mára a programot záró strand nap. A gyö-
nyörű napsütéses időben a gyermekekkel 
egy feledhetetlen, „vizes” délelőttöt töltöt-
tünk a polgári strandon. Ezúton szeretnénk 
megköszönni a Polgár Város Önkormány-
zatának Városgondnoksága vezetőségének, 
hogy lehetővé tették a pár órás önfeledt 
lubickolást! A szabadidős foglalkozáson 
mindenki megtalálhatta a számára érdekes, 
izgalmas elfoglaltságot.  A hét végén, jutal-
mul és emlékeztetőül minden részt vevő 
egy Emléklappal térhetett haza.  

A szervezett programok felüdülést, érzel-
mi, közösségi élményeket, kapcsolatterem-
tési lehetőséget nyújtottak a gyermekeknek, 
a játékon keresztül neveltek az egészséges 
életre, a szabadidő hasznos eltöltésére.

Örömünkre szolgált, hogy élményekben 
gazdag, vidám, kellemes napokat tölthet-
tünk együtt a gyermekekkel. 

A szabadidős foglalkozások megszerve-
zése és lebonyolítása mellett a szolgálat napi 
feladatainak ellátása zavartalanul zajlott.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az 
egy-egy hetes foglalkozások támogatásáért 
köszönetét fejezi ki:

Tiszaújvárosi Tűzoltóság, Pócsi Sándor 
vállalkozó, Goods Market Polgári Üzlete, 
Városgondnokság, Török András egyéni 
vállalkozó, Szűcsné Szilágyi Piroska egyéni 
vállalkozó, Tar Antal, polgári Mentőállo-
más, Polgári Rendőrőrs, Lente Imre egyéni 
vállalkozó, Rétesüzem Tiszaújváros, Polgár 
Háziasszonyok 100 forintos boltja, és nem 
utolsó sorban a részt vevő gyermekek szülei.

Bartók-Varga Anikó, szakmai vezető  

„A Nagyi
Napközije”

A Szociális Szolgáltató Központ Nap-
lemente Idősek Klubjának egyik nyári 
szünidei programja,  a „Nagyi napközije” 
című egyhetes nyári foglalkozás, ami júni-
us végén immár negyedik éve került meg-
rendezésre. 

A nappali ellátásban részesülő tagok 
elhozhatták unokáikat, és együtt tölthet-
ték a délelőttöket. Megismerkedhettek az 
idejáró idősekkel, és bepillantást nyerhet-
tek mindennapi klubéletünkbe, valamint 
részt vehettek a közösen összeállított fog-
lalkozásainkon.

Szebbnél-szebb művek készültek: virág-
tartók, ceruzatartók, gipszképek, díszüve-
gek, mind e mellett a nagyik régi receptek 
alapján finomabbnál-finomabb sütemé-
nyekkel kedveskedtek nekünk, amit hely-
ben sütöttek nekünk hagyományőrzés cél-
jából. A finomságok között népszerű volt a 
csőröge fánk, a darálós keksz. 

A hét zárásaként nem maradhatott el a 
saját készítésű tésztából készült slambuc 
sem, amit közösen főztünk a klub udva-
rán.

A visszajelzések alapján gyorsan és jó 
hangulatban telt el a hét, a nagyszülők és a 
gyerekek is pozitív élményekkel gazdagod-
tak. Ami okot ad arra, hogy jövő nyáron 
is ugyanitt találkozzunk. Reméljük, hogy 
a nyári foglalkozáson kívül a fiatal gene-
ráció sűrűbben belátogat majd intézmé-
nyünkbe.

Molnár Marianna, klubvezető



2019. augusztusPolgárTárs6. oldal

Suli Hírek
A Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 220 tanulója és 21 peda-

gógusa vett részt június utolsó hetében a „Kölyökfalva” nevet viselő 
napközis táborban.

A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ és az Oktatási Hivatal 
pályázataként valósult meg ez a közösségi alkalom, mely igazi ki-
kapcsolódást nyújtott tanulóinknak.

A Csodaszarvas program keretében a gyerekek ingyenes kirándu-
láson vehettek részt Poroszlón az Ökocentrumban vagy a Nyíregy-
házi Vadasparkban. Mindenki kilátogatott a helyi Strandfürdőre és 
lehetősége volt a pedagógusok által szervett kézműves foglalkozáso-
kon, közösségépítő, szituációs vagy sportjátékokban részt venni.

20 tanuló bentlakásos táborban volt Mezőkövesden a Zsóry Zsi-
bongó Gyermeküdülő és Ifjúsági táborban.

Tanulóink és pedagógusaink is nagyszerű élményekkel fejezték 
be a hetet.

Mecseiné Gulyás Erika

JAGSZI Hírek

A 2018/2019-es tanévzáró ünnepségen elismerésben 
részesült tanulóink:

Négy éven át tartó kiemelkedő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartá-
sáért és szorgalmáért nevelőtestületi dicséretben részesült: LOVÁSZ MÁTÉ, SZÉKELY 
MANNA DÓRA, TÓTH LILI, VÁNDOR HANNA 4.a, HORVÁTH DOMINIK, 
KISS KEVIN LÁSZLÓ, KISS MILÁN MÁTÉ  4.b, MECSEI LEVENTE  4.c

Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgal-
máért nevelőtestületi dicséretben részesült: ELEK BOGLÁRKA, KIS LILIÁNA, 
KISS BALÁZS, POLONKAI LILI, POLONKAI MARCELL, RAJTMÁR TÍMEA, 
SUHAJDA LEVENTE BENCE, SUHAJDA PÉTER BENDE, SZEDLECZKI NO-
ÉMI 1.a, CZINGLÉR KRISTÓF TAMÁS, MAKULA MERCÉDESZ, RÉMIÁS 
ÁKOS 1.b, BACSA ATTILA,  BACSA JÁNOS, GULYÁS LUCA, JAMRISKA LILI, 
KOVÁCS RÉKA PANNA, LÉTRAI BALÁZS, NAGY VIVIEN, RÉZMŰVES 
NOÉMI, SZABÓ DÓRA, SZAHNOV KONSTANTIN 1.c, HÉJJAS TÜNDE RE-
BEKA, SZÉKELY NOÉMI JUDIT 2.a, MÉZES BOGLÁRKA 2.b,  FARKAS BÁ-
LINT GERGÓ, MÉZES NIKOLETT  2.c, JAMRISKA HANNA, KECSKÉS PAN-
NA, KONDÁS BOGLÁRKA, MAKÓ FRUZSINA, MATÓCSI NELLI, OLÁH 
VIKTÓRIA, PÁL FANNI NAPSUGÁR, PAPP CSANÁD KORNÉL, SOLTÉSZ 
KRISZTINA 3.a, BERKI VIKTÓRIA, BÖLCSKEI ZOLTÁN, SZABÓ PETRA, 
TILICZKY ÁGOTA 3.b, BÖDE DOMINIK TAMÁS, FARKAS NOÉMI, MA-
GYAR ENIKŐ, SZAHNOVA ERZSÉBET 3.c, PÁKH LÍVIA 7.a

Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért nevelőtes-
tületi dicséretet kapott: ILLÉS GERGŐ  1.c

Példamutató magatartásáért és szorgalmáért nevelőtestületi elismerésben ré-
szesült: UZONYI VIKTÓRIA 7.a, LOVÁSZ DÁVID 5.c

Példamutató magatartásáért nevelőtestületi elismerésben részesült: PÁSZTOR 
MARTIN CSABA  6.c

A Benedek Elek Megyei Versmondó Versenyen való eredményes szerepléséért  
intézményvezetői elismerést kapott:  SZEDLECZKI NOÉMI  1.a,  ILLÉS GERGŐ 
1.c, JAMRISKA HANNA 3.a

A  „Varázsceruza” Megyei Helyesíró Versenyen való eredményes szerepléséért 
részesült intézményvezetői elismerésben: SZÉKELY MANNA DÓRA  4.a

A  „Varázsceruza” Megyei Helyesíró Versenyen és a „Tudásbajnokság” megyei 
fordulóján anyanyelv tantárgyból nyújtott teljesítményéért intézményvezetői elis-
merést kapott:  KONDÁS BOGLÁRKA   3.a

A Zrínyi Ilona Megyei Matematikaversenyen, a Kenguru Matematikaverse-
nyen, a „Tudásbajnokság” megyei és országos döntőjén matematika tantárgyból 
nyújtott kiemelkedő teljesítményéért intézményvezetői elismerésben részesült: 
PAPP CSANÁD KORNÉL  3.a

A  „Varázsceruza” Megyei Helyesíró Versenyen és a Városi Versíró pályázaton 
való kiemelkedő szerepléséért intézményvezetői elismerést kapott:  TILICZKY 
ÁGOTA  3.b

A Megyei Közlekedési Versenyen való eredményes szereplésükért intézmény-
vezetői elismerést kaptak:  TUNNER ATTILA  1.c, MÉZES NIKOLETT  2.c,  
BÖLCSKEI ZOLTÁN   3.b, TÓTH LILI  4.a

A KARATE sportágban az országos versenyeken, valamint a Diákolimpián 
elért kiemelkedő eredményéért kaptak intézményvezetői elismerést: MATÓCSI 
NELLI, OLÁH VIKTÓRIA, TÓTH GERGELY ZSOLT  3.a

A Diákolimpia megyei döntőjén atlétika versenyszámban nyújtott teljesítmé-
nyéért intézményvezetői elismerést kapott: NÓTÁRI ANNA ÉVA  7.a – magasug-
rás 2. hely, PÁKH LÍVIA  7.a – magasugrás 3.hely,  DÁVID ERIKA 7.c – súlylökés 
3.hely

A Diákolimpia női labdarúgó versenyének megyei döntőjén elért 3. helyezésért 
intézményvezetői elismerést kaptak a csapat tagjai: PÁKH LÍVIA  7.a, BERECZKI 
ÉVA, SIROKI VIKTÓRIA ILDIKÓ  7.c, KISS GYÖNGYI  6.a, FERENCZ PETRA  
6.b, HORVÁTH KAMILLA ANNA 5.a

A „Zöld Szemüveg” természet- és környezetvédelmi tankerületi versenyen elért 
1. helyezésért kaptak intézményvezetői elismerést: PÁKH LÍVIA,  UZONYI VIK-
TÓRIA  7.a,  TÓTH RÓBERT  6.a,  LOVÁSZ DÁVID  5.c

A Lakatos Menyhért megyei szavalóversenyen elért eredményéért intézmény-
vezetői elismerésben részesült: BERECZKI ÉVA 7.c – 2.hely, SIROKI VIKTÓRIA 
ILDIKÓ  7.c – 3. hely

A Városi Versmondó Versenyen elért eredményéért intézményvezetői dicsére-
tet kapott: PAPP BETTINA, GALUSKA FRUZSINA   6.b, BERECZKI ÉVA  7.c

A Magyar Labdarúgó Szövetség Intézményi Bozsik Program körzeti rendezvé-
nyein nyújtott kiemelkedő teljesítményéért intézményvezetői elismerést kapott: 
NAGY GERGŐ  7.c

A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ elismerésében részesült intézmé-
nyünk legeredményesebb diákja: PAPP CSANÁD KORNÉL  3.a

Petrikné Sereg Ildikó



2019. augusztus PolgárTárs 7. oldal

Sport Hírek

Béke Kornél Európa-bajnoki bronz érmes  
Béke Kornél polgári fiatal sportsike-

reiről már több ízben is adtunk számot, 
tudott és ismert, hogy a kajak-kenu 
sportágban számos dobogós helyezést 
ért el határainkon belül és kívül, kö-
szönhető mindez szorgalmának, kitar-
tásának, családja támogatásának.

2019. július 18-21 között a Csehor-
szági Račice-ben rendezték meg az idei 
Ifjúsági és U23 Kajak-Kenu Európa-baj-
nokságot. A magyar válogatott színei-
ben részt vett a versenyen Béke Kornél 
(20) ifjúsági világ-, és Európa-bajnok 
kajakozó is, aki a férfiak „királykategó-
riájában“ - K-1 1000 méteren – harma-
dik helyezést ért el! 

A tavaly augusztusi Egyetemi vi-
lágbajnoki győzelme után beszéltem 
vele utoljára, most az azóta eltelt közel egy év történéseiről kérdez-
tem Kornélt.

Tavaly szeptemberben nagy változás történt az életemben – kezdi a 
történetet Kornél – ugyanis Budapestre költöztem, önálló életet kezd-
tem. A Testnevelési Egyetemen folytatott tanulmányaim, illetve a to-
vábbi fejlődésem miatt a Tiszaújvárosi KKSE-ből a KSI-be (Központi 
Sport- és Ifjúsági Egyesület) igazoltam. Nehéz szívvel, de optimista vá-
rakozásokkal hagytam el nevelő egyesületemet. Muszáj volt meghoz-
ni ezt a döntést, hogy tovább haladjak álmaim felé. Itt egy ambiciózus 
csapatba, egy kiváló edző, Matyus Zsolt keze alá kerültem. Viszonylag 
könnyen beilleszkedtem és sikerült alkalmazkodnom az új edzőm által 
diktált feladatokhoz is.   

Idén a válogató versenyeken sikerült kivívnom az U23-as Európa-
bajnokságon, és a világbajnokságon is a részvételt. Az EB-n egyéni-
ben ezer méteren indultam, ahol a döntőben harmadik helyezést ér-
tem el. Nagyon örülök ennek az eredménynek, hiszen a nálam akár 3 
évvel idősebbek között értem el ezt az eredményt. Olyan ellenfeleket 
sikerült legyőznöm, akik már a felnőtt mezőnyben is rendszeresen a 
döntőkben szerepelnek.  Most sincs pihenés, hiszen augusztus 1-4. 
között a Romániai Pitestyben rendezik a korosztályos világbajnok-
ságot, ahol szintén olimpiai számban – K4 500 méteren – fogok ha-
jóba szállni. Két Honvédos (Németh Viktor Máté, Koleszár Mátyás) 
és egy KSI-s csapattársammal (Varga Ádám) küzdök majd a minél 
jobb helyezésért. 

Hogy állsz a felnőtt mezőnyben Kornél, láthatunk-e augusztusban 
a Szegedi Olimpiai Kvalifikációs Világbajnokságon? 

Lépésről lépésre közeledek a felnőtt élmezőnyhöz, de az idei célom 
még az U23 korosztályban a világbajnoki szereplés kivívása volt. Vé-
gig kell járni minden örömével, nehézségével azt az utat amely a felnőtt 
válogatottsághoz vezet. Ebben a mezőnyben igazán fel lehet készülni a 
legnagyobb kihívásokra is.

Még talán a Tokiói Olimpiára is?
A kajak-kenu olimpia centrikus sportág, speciális kvalifikációs sza-

bályokkal. Sajnos kevesebb kvótát lehet szerezni, mint amennyi szám-
ban indulhatnak a magyar versenyzők, ezért nagyon nehéz oda kijutni. 
Remélem jövőre már én is a felnőtt válogatott keret tagságért és akár az 
olimpiáért fogok küzdeni, de reálisan azt gondolom, hogy a 2024 Párizsi 
Olimpiára fogok “beérni”.

A világbajnokság után kezdődik a 
pihenés, vagy tervezel még valamit?

Igen, a VB utáni héten lesz az U23-as 
Nagyar Bajnokság, valamint eddig én 
csak a gyorsasági számokban versenyez-
tem, most viszont úgy döntöttem, hogy 
kipróbálom magam a maratoni verse-
nyeken is. Augusztus végén lesz a mara-
toni VB válogató, ahol megpróbálom a 
kijutást az idén Kínában megrendezen-
dő Kajak-Kenu Maratoni Világbajnok-
ságra. Aztán következik párhét pihenő 
és októberben kezdjük az alapozást a 
2020-as versenyszezonra.  

Kornél sportélete, a kajak-kenuban 
elért sikerei, az ahhoz tanúsított elszánt-
sága, szorgalma, győzni akarása példa 
lehet minden fiatal számára. Mind eh-

hez természetesen szükséges még a rátermettség, és a tehetség, mely 
alapokra lehet építeni,  feszegetve a határokat egyre több sikert elérni. 
Az eddig elért sportsikereidhez  ezúton is gratulálok és további sikereket 
kívánok! Köszönöm a beszélgetést.

Molnár Jánosné, szerk. 
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Verspercek – Írások helyi alkotók tollából
A költészet napi versíró pályázat III. helyezett 
versei:
Pallagi Frida Szonja: Természeti kincs  
/Diák kategória, 16 éves/
Kun Tibor: Poétabújócska   
/Felnőtt kategória/

Természeti kincs
Oh természet, köszönöm hogy vagy,
és csodáiddal elkápráztatsz.
Nincsen hozzád fogható, veled versenyt futható.
Tökéletes, tiszta szépség vagy,
Benned rejlik minden, minden mi jó.
Csodákra képes karjaid óvjanak engem,
S adjanak boldogságot nekem.
Erdeid, mezeid oly hatalmasak,
Hozzánk kegyelemért kiáltanak.
Patakid, s tengered oly tiszta, szinte határtalan,
Mélysége rendkívüli, rejtélyekkel teli.
Maga vagy a csoda, az öröm, a kikelet,
Maga vagy a csend, a nyugalom s írgalom.

Poétabújócska
(ünnepi játékok)

„Látjátok feleim szümtükkel,
mik vogymuk…”

I.
Kél a nap keletről, a homályt is marja,
Tiszta, szőke lány heherészik rajta.
Delelőn heverész a csordás, a gulya.
Torzsás réten tüzes tánc a JONÁS NYARA.

II.
Pattanj hamar! Hínak haza!
Hasunk üres nem lesz soha!
Itt az idő- füst meg hő,
Nálunk S RÁDON PITE FŐ!...

III.
Sem rokonod, sem ismerősöd,
Sem utódod, sem gazdag ősöd.
A magyar ugar, hol szánt versed,
Díjat nem oszt, nem AD-NYERED!

IV.
Walczer Surran
erdőn     által
öreg       nádból
régi        dana
emse      orján
siska      ropja!

V.
Dinnyehéjon elúszó
Mindent mérő altató.
Mindenséget megnyitja,
mint kert-AJTÓT E SZILFA!

VI.
Patádon parola
Vékádban gabona.
Csillagút vad lova
Lófejéből tüzet hány.
Lesz belőle SZÓLGA LÁNY!

VII.
Iszkol már a téli álom
Gyolcsot-bontó héthatáron!
Rigófüttyös ruhát rád
Hetyke, NYÁRI KONDÁS ÁD!

„…isá, por és homu vogymuk.”

Programajánló - LGT-dalokat hoz a 
Zenevonat

Hazánk nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnepe augusztus 20, melynek keretében az 
államalapításra és államalapító Szent István Királyra emlékezünk. Városunkban is évente 
megemlékezünk – jellemzően augusztus 19-én - ünnepi rendezvény keretében e jeles tör-
ténelmi eseményről, párosítva ezt az új kenyér ünnepével. Az elmúlt évek alatt szinte már 
hagyománnyá vált, hogy az ünnepi program zárásaként élő koncertre hívjuk és várjuk 
az érdeklődőket. Az idén a Zenevonat Szuperkoncert előadására esett a választás, melyre 
ezúton is invitálom a Kedves Városlakókat.

Az Abrakazabra zenekar által létrehozott Zenevonat Szuperkoncert produkcióban az 
LGT két legendás zenésze: Karácsony János és Solti János mellett két fiatal tehetség Veres 
Mónika “Nika” és Heincz Gábor “Biga” előadásában szólalnak meg az LGT együttes min-
denki által ismert legnagyobb, legkedveltebb dalai: Ő még csak 14, Nem adom fel, Zenevo-
nat, Álomarcú lány, A dal a miénk, Miénk ez a cirkusz, Mindenki.. stb.

Veres Mónika Nika az LGT tagjai által női előadóknak írt dalokat tolmácsolja, töb-
bek között a Játssz még, a Hello vagy a Szólj rám, ha hangosan énekelek című számokat. 
Heincz Gábor Bigának gyerekkora óta kedvence az ikonikus zenekar, egy televíziós mű-
sor kedvéért pedig egyszer áthangszerelt néhány LGT-dalt. Az LGT zenészeinek annyira 
megtetszett az ő verziója, hogy azóta is ebben a hangszerelésben szólalnak meg a dalok a 
Zenevonat Szuperkoncerteken.

A zenei kíséretet tehát az Abrakazabra zenekar biztosítja, akik Magyarország legna-
gyobb pop- és rocksztárjaival és számos ma népszerű előadójával együtt dolgozva biztosí-
tották eddig is a telt házas koncertek minőségi megszólalását. 

Augusztus 19-én este 20.00 órakor városunk főterén is megáll a Zenevonat, szálljunk fel 
rá együtt, mert az LGT hangulat garantált!

Molnár Jánosné, szerk. 

Mária szobor átadó ünnepség

Megtörtént az egyeztetés a Mária szobor átadó ünnepségével 
kapcsolatban a Polgári Települési Értéktár Bizottság, a „Pol-
gár Városért” Alapítvány, a Polgári Római Katolikus Egyház-
község és a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület, mint 
érintett szervezetek között. 

A felújított Mária szobor felszentelő ünnepségére
2019. augusztus 18-án (vasárnap) 9.00 órakor kerül sor

a templomkertben.

Tisztelettel és szeretettel hívunk az ünnepségre minden kedves városlakót!

Mecsei Dezső, elnök

Szépkorúak köszöntése

Augusztus elején két idős lakosunk is büszkélkedhet elért korával.  
Domán Jánosné Julianna néni a 95. születésnapját, 

Virágh Péterné Irénke néni pedig a 100. születésnapját ünnepelte, 
melynek alkalmából Tóth József polgármester levélben köszöntötte őket és tolmá-
csolta az önkormányzat  jókívánságait. Ezúton is kívánunk egészségben eltöltött, 

további boldog éveket!
Molnár Jánosné, szerk. 
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Anyakönyvi Hírek
Házasságot kötött:

Szitai Erzsébet Mónika – Illés István
Kiss Marianna – Mocsár Gyula

Budai Viktória – Rácz László Máté
Szabó Barbara – Juhász István

Bárdos Annamária – Sallai István
Kákóczki Anett – Halász Attila

Akiket újszülöttként 
köszöntünk:

Balogh Kristóf
Balogh Lilien
Bódi Nikolász

Fábián Eliot Benedikt
Juhász Alexander Nátán

Rézműves Petra
Rózsa Dorina Hanna

Toldi Lejla Hanna
Tóth Luca

 
Akiktől részvéttel 

búcsúzunk:
• Bacskai István élt: 86 évet

• Hornyák László élt: 44 évet
• Kaló József  élt: 58 évet
• Bozó József élt: 71 évet

• Rapcsák Gyuláné 
szül.: Kovács Bernadett élt: 74 évet

• Császár Gyuláné 
szül.: Kizur Ilona élt: 85 évet

• Kovács Jánosné 
szül.: Taskó Margit élt: 92 évet

• Kovács Józsefné 
szül.: Makrányi Margit élt: 87 évet

• Molnár József  élt: 76 évet
• Kerékgyártó Imréné 

szül.: Lakatos Róza élt: 77 évet
• Molnár Pál Mihályné 

szül.: Orgonás Ilona élt: 63 évet
• Gábor István János élt: 73 évet

• Kovács József Lászlóné 
szül.: Szatmári Katalin élt: 65 évet

• Mészáros Istvánné 
szül.: Bertók Mária élt: 91 évet

• Hajas Sándorné 
szül.: Mézes Franciska élt: 90 évet

Bemutatkozik Kovács Imre 
református lelkész

Áldás, békesség!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 

polgári lakosokat. Kovács Imre vagyok a 
Polgári és az Újtikosi Református Misz-
sziói Egyházközség újonnan kihelyezett 
református lelkipásztora. Három gyerme-
kes család legidősebb gyermekeként, Haj-
dúszoboszlón nevelkedtem és végeztem el 
általános iskolai és gimnáziumi tanulmá-

nyaimat. A gimnáziumot követően a Deb-
receni Református Hittudományi Egyete-
men, teológia-lelkész szakirányon tettem 
sikeres záróvizsgát. Gyakorlati évemet a 
Balmazújvárosi Református Egyházköz-
ségben teljesítettem, ahol további egy évet 
tölthettem el, polgári, újtikosi kihelyezésem 
előtt. Lelkészi szolgálatom fő célja, hogy Is-
ten szeretetét és kegyelmét megmutassam 
az emberek számára ebben a világban. Jó 
tudni azt, hogy akár örömben, akár bánat-
ban, az élet nehézségei közepette is, van 
egy Biztos és Változhatatlan, Aki minden 
helyzetben segítséget jelenthet a ma elő em-
ber életében is. Akire mindenkor lehet szá-
mítani még, akkor is, amikor mi ezt nem 
így gondoljuk. Éppen ezért, szeptembertől 
minden vasárnap 10 órától istentiszteletet 
tartunk a református templomban. Ami-
re szeretettel hívunk és várunk mindenkit. 
A rám bízott szolgálatot és küldetést Isten 
kegyelmében és szeretetében igyekszem 
teljes odaadással végezni itt Polgáron. Iste-
né legyen a dicsőség!

Kovács Imre, református lelkész

Köszönetnyilvánítás 

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk 

Kovács József Lászlóné 
(Szatmári Katalin) 

temetésén megjelentek, ravatalára 
virágot helyeztek, bánatunkban együtt-

érzésükkel támogattak.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás 

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik drága édesanyánk, 

Kovács Jánosné (Taskó Margit) 
temetésén megjelentek, ravatalára 

virágot helyeztek, részvéttel osztoztak 
fájdalmunkban.

Szívünkben örökké élsz! 

Szerető lánya és fia

Görögkatolikus szent liturgia a Polgári Római Katolikus Templomban, 
minden hónap első vasárnapján 17.00 órai kezdettel. 

Telefon: 30/647-9271
(fizetett hirdetés)
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Polgár Város Önkormányzatának Lapja
Megjelenik havonta 3.100 pld-ban, minden hónap 10. napján.

Lapzárta: minden hónap 1-jén.
Felelős kiadó: Polgár Város Önkormányzata • Megbízott szerkesztők: Molnár Jánosné, Takács Károlyné, Tóth Tamás · 52/573-510 ·  

• Hirdetés: 52/573-510 · polgartarshavilap@gmail.com • Grafika, tördelés, nyomda: GraFol Print Kft. · Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 5.
Terjesztés: Polgármesteri Hivatal, Polgár • ISSN: 1217 - 8799

Meg nem rendelt fotókat, kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! Az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Az újság fejléce, 
grafikai megjelenése a szerkesztőség szellemi terméke, tulajdona, mindennemű felhasználása csak a szerkesztőség előzetes írásos hozzájárulása esetén lehetséges!

(fizetett hirdetés)

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

Tóth Szilárd
Korona és Kard 

című kiállításának megnyitójára

A kiállítást megnyitja: C. Tóth János történész

Időpont: 2019. augusztus 19. 16.30
Helyszín: AEMKK Megyesi Fivérek terem

A tárlat szeptember 16-ig látogatható.
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(fizetett hirdetés)

(fizetett hirdetés)


