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Városházi Hírek

Önkormányzati választások
A választópolgárok számára az önkormányzati választási 

rendszer teszi lehetővé, hogy lakóhelyükön az a jelölt legyen 
a polgármester vagy a képviselő-testület tagja, akit a legalkal-
masabbnak találnak arra, hogy a település és az ott élők ér-
dekeit képviselje. Ebbéli akaratunkat október 13-án vasárnap 
érvényesíthetjük. 

Az önkormányzati választáson településünk választópolgá-
rai a megyei és a helyi önkormányzati képviselőket, a polgár-
mestert, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselőket 
választják meg. 

Az önkormányzati képviselő és a  polgármesterválasztás je-
löltté válásához jogszabályban meghatározott számú ajánlás 
kell, esetünkben előbbihez a választópolgárok legalább 1 %-a 
(65 db), utóbbihoz a választópolgárok legalább 3%-a (195 db). 
Az ajánlóíveket 2019. augusztus 24-től lehetett igényelni, leadási 
határideje 2019. szeptember 9. 16 óra. A jelöltek nyilvántartásba 
vételéről a Helyi Választási Bizottság dönt négy napon belül. 

A megyei közgyűlés választása mind a 19 megyében ugyan-
olyan szabályok mentén zajlik majd. A választás egyfordulós, 
a szavazók listára szavazhatnak. Listát az a párt, pártszövet-
ség, jelölőszervezet állíthatott, amely a megyei lakosság 0,5%-
ának megfelelő számú ajánlását össze tudta gyűjteni. 

A választási kampány augusztus 24-én kezdődött és a sza-
vazás napján 19 óráig tart.

Aki a szavazás napján nem a lakóhelyén, hanem a tartóz-
kodási helyén (ideiglenes lakcím) akar élni a választójogával, 
október 9-éig kérheti átjelentkezését. Csak az jelentkezhet át, 
aki a választás kitűzése előtt legalább harminc nappal létesí-
tett tartózkodási helyet és a tartózkodási hely érvényessége 
legalább a szavazás napjáig tart. 

Városunkban roma nemzetiségi önkormányzati képvise-
lőket is választunk október 13-án. Nemzetiségi önkormány-

zati képviselőre az a magyar állampolgár szavazhat, aki az 
adott nemzetiségi névjegyzékben szerepel. Aki nem szerepel 
a nemzetiségi névjegyzékben  2019. szeptember 27-én 16 órá-
ig nyújthatja be ez irányú kérelmét a Polgári Helyi Választási 
Irodánál. 

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők jelölé-
séhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének 
napján szereplő választópolgárok 5%-ának (17 db) az ajánlása 
szükséges. Az ajánlóívek leadási határideje 2019. szeptember 
9. 16 óra.

A Polgári Helyi Választási Iroda elérhetősége: 
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. Tel.: 52/573-510, 
E-mail: jegyzo@polgar.hu
Tagjai:
dr. Váliné Antal Mária HVI vezető
Molnár Jánosné HVI tag
Tóthné Gál Judit HVI tag
Makóné Erős Anikó HVI tag
Nagyné Szurkos Anikó HVI tag

A Polgári Helyi Választási Bizottság elérhetősége: 
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. Tel.: 52/573-510, 
E-mail: jegyzo@polgar.hu
Tagjai: 
Vighné Lovász Éva HVB elnök
Adamik Lászlóné HVB elnökhelyettes
Démuth Attiláné HVB tag
Pintér Józsefné HVB póttag
Soltész Lászlóné HVB póttag

Helyi Választási Iroda

Szennyvízberuházás projektindító
Augusztus 9-én kezdetét vette a szennyvízberuházás pro-

jektindító, területátadó eseménye, melynek színtere az Ady 
Endre Művelődési Központ és Könyvtár volt. A polgármes-
ter megnyitó gondolatait követően a kivitelező cég képvi-
selője mutatta be a projektet. A projekt 4 település (Polgár, 
Egyek, Görbeháza, Nagyrábé) közös beruházásaként valós 
meg uniós pályázati forrásból. Városunkban a projekt so-
rán a meglévő hálózat fejlesztésére kerül sor, vagyis az eddig 
szennyvízcsatornával el nem látott településrészek is rácsat-
lakozhatnak a hálózatra, illetve több régi átemelő kerül fel-
újításra. A munkálatok során 506 db házi bekötés, valamint 
közel 10,7 km csatorna lefektetése történik meg több mint 
862 millió forint támogatási összegből. 

Molnár Jánosné, szerk.
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Városházi Hírek
Megnyitotta kapuit a Helyi Termelői Piac

T Á J É K O Z T A T Ó   H E L Y I   A D Ó K R Ó L

Augusztus 29-én újra a régi helyén, de 
már megújult környezetben fogadta vásár-
lóit a Polgári Piac. A felújított piac terület 
átadási rendezvénye Tóth József polgár-
mester ünnepi beszédével kezdődött, me-
lyet követően   dr. Tiba István országgyű-
lési képviselő és Pajna Zoltán a Hajdú-Bihar 
Megyei Közgyűlés elnöke köszöntő gondo-
latai követtek. 

„Mindig jó dolog valamit megvalósítani, 
átadási ünnepséget megrendezni, hiszen az 
a település fejlődését jelenti”, kezdte meg-
nyitó gondolatait a polgármester, majd 
folytatta, hogy „a  piac minden település 
életében nagyon fontos közösségi tér, ami 
találkozási pontot jelent a lakosok között, 
mindenképpen több mint csupán egy keres-
kedő-vásárló közötti kapcsolat.” Megnyitó 
beszédében felelevenítette az évtizedekkel 
ezelőtti piac tér elhelyezkedését, majd az 
1993-ban megtörtént átépítési folyamatot, 

amikor is kialakításra került a jelenlegi ar-
culat,  mely az eltelt évek során ismét meg-
érett a felújításra. A képviselő-testület által 
a 2015-2020-ig tartó évekre elfogadott Gaz-
dasági Program egyik fontos vállalása volt 
a piac megújítása, melyre pályázati úton 
lehetőség nyílt, 80 millió forint támogatási 
összeg felhasználásával. Hangsúlyoz-
ta, hogy egy pályázaton elnyert tá-
mogatásból megvalósuló beruházás 
során – így van ez uniós forrás esetén 
is – szigorú szabályok vannak, melyet 
be kell tartani. Ebben a projektben is 
előírás volt a zöld felület biztosítása, 
parkolók és kerékpártárolók kialakí-
tása, elhelyezése, mozgáskorlátozot-
takat segítő körülmények biztosítása. 
Szólt a beruházási folyat során fel-
merült problémákról (pl. közmű kiváltás), 
melyet szintén meg kellett oldani. Záró gon-
dolatában kiemelte, hogy „A felújított piactér 
mindenképpen jobb, korszerűbb és színvona-
lasabb teret nyújt a használói részére. Bízom 
abban, hogy sikerül belakni a piacot, hogy az 
minél jobban betöltse szerepét, úgy, hogy az 
sem a lakóközösséget, sem a butiktulajdono-
sokat nem zavarja. Lehet, hogy nem sikerült 
minden tökéletesre, de az biztos, hogy szeret-
tünk volna a körülményeken jobbítani, javí-
tani a működés eddigi gyakorlatán.”

dr. Tiba István országgyűlési képviselő 

szintén kiemelte a piac, mint közösségi tér 
fontosságát és szerepét és egyben gratulált 
a beruházás megvalósításához. Megerősí-
tette hogy a piactér felújítása a praktikusság 
szempontjait figyelembe véve valósult meg, 
mely lehetőséget biztosít a helyi termelők 
által megtermelt termékek értékesítésére.

Pajna Zoltán megyei közgyűlési elnök 
hangsúlyozta, a termelők által megtermelt 
termékek minőségét. Nosztalgikusan em-
lítette, hogy a gyermekkorában egy-egy 
zöldség, gyümölcs tekintetében megismert 
ízvilágot csak a termelők által megtermelt 
termékek tudják visszaadni. 

Az ünnepi gondolatokat követően Hágen 
József intézményvezető nyújtott tájékozta-
tást a jelenlévők részére a beruházás során 
megvalósult fejlesztésekről, melyet követő-
en közösen is megtekintettek. 

Molnár Jánosné, szerk

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a magán-

személyek kommunális adójáról, a gép-
járműadóról, valamint az egyéb fizetési 
kötelezettségekről szóló második féléves 
egyenlegértesítőket és a befizetéshez szük-
séges postai csekkeket a lakosság részére 
szeptember első napjaiban fogjuk postáz-
ni. Felhívjuk az egyéni vállalkozók és 
gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy 
a kötelező elektronikus ügyintézés biz-
tosítása érdekében számukra kizárólag 
elektronikusan (ügyfélkapus, cégkapus) 
tárhelyükre fog érkezni a tájékoztatás. Az 
esetleges problémák elkerülése érdekében 
kérjük, folyamatosan gondoskodjanak 
saját tárhelyük megtekintéséről, a külde-
mények letöltéséről, valamint az egyéni 

vállalkozók az adóbefizetéseikhez szük-
séges csekkek beszerzéséről. Az adószám-
la egyenleg a https://ohp-20.asp.lgov.hu 
(Önkormányzati Hivatali Portál) érhető 
el ügyfélkapus bejelentkezést követően az 
„adóegyenleg lekérdezése” menüpontban. 
A második féléves adók befizetési határ-
ideje 2019. szeptember 16.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
a magánszemélyek kommunális adóját 
érintő adókötelezettség-változás bejelen-
tését (az ingatlan tulajdonjogában történt 
változás) az adóalanyok adásvételi szerző-
dés bemutatásával, az erre a célra szolgáló 
„Adatbejelentés” elnevezésű nyomtatvány 
egyidejű kitöltésével és az adóhatóság ré-
szére történő benyújtásával tehetik meg. 
Az adómentességre vonatkozó jogosult-

ságot a feltételeknek való megfelelés esetén 
az adóhatóság hivatalból állapítja meg. Az 
adókötelezettségben bekövetkező válto-
zásokat a következő év első napjától kell 
figyelembe venni. Azoknak az adóalany-
oknak, 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 portá-
lunkról, amelyből tájékozódhat a hatályos 
adómértékekről, kedvezményekről, men-
tességekről. 

Polgármesteri Hivatal
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In memoriam Bacskai István

Polgár és a környező települések által is-
mert közéleti ember, a polgári József Attila 
Gimnázium egykori igazgatója (1970-89), 
magyar nyelv- és irodalom szakos középis-
kolai tanár 

Bacskai István szegény, falusi család ne-
gyedik gyermekeként látta meg a napvilágot. 
Édesapja, Bacskai Sándor Görbeházán volt 
suszter, édesanyja Bakonyi Margit a háztar-
tást vezette. Az elemi iskola 4 évfolyamát Gör-
beházán végezte, kitűnő eredménnyel.

Ötödik osztályos korában, tanítója javasla-
tára- a népi írók által kezdeményezett, 1942-
ben létrejött Falusi Tehetségkutató Intézet 
felvételijén megfelelve, ösztöndíjasként a haj-
dúnánási gimnázium tanulója és internátu-
sának lakója lett. „ Nekem csak a ruhámra 
kellett a szüleimnek pénzt költeni, de ezt is 
segítettem, mert diákéveim alatt minden nyá-
ron kapálni, aratni jártam, s a C. Tóth János 
cséplőgépénél voltam fél- majd egész részes”- 
írja önéletírásában.

A tanulás mellett az iskolai Diákszövetség 
vezetője, majd városi aktivistája volt, asztali-
teniszezett a Városi Sportegyesület színeiben, 
tagja volt az irodalmi körnek. „ Amikor elér-
tem a korhatárt, beléptem a Szociáldemokrata 
Pártba. Ettől kezdve vallom magam elköte-
lezett, a szó valódi értelmében vett baloldal-
inak”- írja említett írásában. 1952-ben érettsé-
gi vizsgát tett jeles eredménnyel, majd felvételt 
nyert a jogi egyetemre Budapesten. Innen egy 
hónap elteltével átirányították a Külügymi-
nisztériumban működő Külügyi Főiskola dip-
lomataképző tagozatára angol-orosz- nem-
zetközi jog szakra. A minisztériumban volt a 
tanítás, tanulás is, tanári felügyelet mellett. Itt 
volt a kollégiumi elhelyezés is. Nyaranta ka-
tonai kiképzésen vettek részt. Az utolsó tábo-

rozás után hadnagyként szerelt le. Itt szerezte 
első diplomáját angol-nemzetközi jog szakon 
1954-ben.Szülei ekkor már Polgáron laktak. 
„Itt ismerkedtem meg Zöld Teréziával, életem 
párjával…már ki volt tűzve az esküvőnk nap-
ja, amikor behívtak a külügybe, hogy külföldi 
diplomáciai szolgálatra kell mennem, de a fe-
leségem nem vihetem. Döntöttem: Nem kell a 
karrier! Megesküdtünk. Ennél jobb döntésem 
egész életemben nem volt.”- írja. 

1954-70 között a DISZ (Demokratikus Ifjú-
sági Szövetség) járási titkáraként, majd a pol-
gári általános iskola nevelőjeként dolgozott. 
Az Egri Pedagógiai Főiskolán magyar nyelv – 
és irodalom tantárgyból tanári képestést szer-
zett. Hamarosan a Járási Tanács tanulmányi 
felügyelője, később a művelődés-és egészség-
ügyért felelős elnökhelyettese lett. Nyaranta 
úttörőtáborokat vezetett, kezdeményezője volt 
a fonyódligeti régi postaépület megvásárlásá-
nak, és ott úttörőtábor/ üdülőtábor kialakítá-
sának.  1966-ban a Szegedi Tudományegyete-
men levelező hallgatóként középiskolai tanári 
diplomát szerzett.

A polgári járás megszűnése után a József 
Attila Gimnázium igazgatójává nevezték ki. 
A település társadalmi életéből sem szakadt 
ki; tagja volt a községi pártbizottságnak, s 
elnökhelyettese a községi tanácsnak. 19 éves 
igazgatói működése alatt az alapító tantestület 
és igazgató tevékenységének, terveinek folyta-
tója, kibontója, az adott valósághoz igazodó 
továbbgondolója. Vezetése alatt az intézmény 
megerősödött, felnőtt vállalt szerepéhez: egy-
szerre vállalta a továbbtanulásra és a munkába 
állásra való felkészítést; szolgálta a város és a 
kistérség társadalmi, gazdasági és kulturá-
lis felemelkedését. Iskolaépítő tevékenységei 
közül kiemelendő az önálló hellyel bíró kol-
légium létesítése a volt Járási Tanács-(Zárda) 
épületeiben; valamint a nevelőtestület stabi-
lizálása, szolgálati lakás, lakásépítési kölcsön 
biztosításával. A továbbtanulást segítette ma-
tematika, biológia tagozatos osztályok, majd 
fakultációs csoportok működtetése, az idegen 
nyelv bővítése (orosz, angol, francia, német), 
oktatása csoportbontásban, a munkába állást 
a gyakorlati tantárgyak oktatása / igényekhez 
mért bővítése biztosította (varrás, gépipari- 
műszaki rajz, gyorsgépírás, postaforgalmi 
ismeretek).

Nevelési céljai között kiemelt szerepet ka-
pott a közösségi rendezvényekre, tevékenysé-
gekre épülő személyiségfejlesztés.  A „Fényes 
szelek” nemzedékének érzülete éledt benne 
újra e tevékenységek támogatásával, nemegy-
szer személyes részvételével. (József Attila 
nap neves előadókkal, Iskola-heti Nagy játék, 

József Attila nevét viselő országos Diáktalál-
kozók, külföldi iskolákkal való cserekapcso-
lat; Országjáró Diákok Köre, Iskolai Ifjúsági 
Szövetkezet, Diáksportkör támogatása; őszi 
társadalmi munkák- a bödönháti feledhetet-
len répaszedés a szakadó esőben- élén igazga-
tó úrral és az önkéntes fiúcsapattal; az iskolai 
munkát segítő feladatok: diákügyelet a por-
tán, diákterítősök, diáktakarítás).  „ Ha nem 
is a nagyvárosi elit gimnáziumok színvonalán 
voltunk, de jó eredménnyel, tettre kész tanu-
lók hagyták el a József Attila Gimnáziumot. 
Számos orvos, mérnök, pedagógus, becsüle-
tesen dolgozni tudó ember kapott itt útrava-
lót, érettségi bizonyítványt, és vele valamilyen 
szakmát”- értékelte az 50 éves jubileumát ün-
neplő iskola munkáját a kollegákhoz, az intéz-
mény dolgozóihoz, a tanítványokhoz intézett 
levelében 2016 nyarán.

A 80-as évek közepén- a gyakorlati tárgyak 
visszaszorításának idején- felismerte, hogy 
vegyes profilú (gimnáziumi és szakközépis-
kolai osztályokkal működő) iskolaszerkezet 
kialakítására van szükség. Előterjesztését fel-
sőbb vezetői- a tárgyi, személyi feltételek hi-
ányával indokolva - nem támogatták. Romló 
egészségi állapotban, mély megrendüléssel 
éli meg a rendszer bukásához vezető éveket, s 
kéri nyugállományba helyezését 1989-ben.

Munkássága során többször volt kitüntetve: 
két alkalommal Az Oktatásügy Kiváló Dolgozó-
ja, Kiváló Ifjúsági Vezető, A Testnevelés és Sport 
Kiváló Dolgozója, jutalomút Kijev, Moszkva, 
Leningrád, Tallin,  Riga útvonalon-2016-ban 
a gimnázium 5 alapító tanárával együtt „Pru 
Urbe” Emlékérem kitüntetésben részesült. 

Nyugdíjas éveiben, feleségével együtt, meg-
nyugvást nyújtó elfoglaltságként művelte 
kertjét Tiszakesziben; később, gyógyíthatat-
lan betegségeiben, felesége odaadó ápolása 
mellett, örömet talál három gyermeke család-
jaiban, felnövő, révbe érkező 6 unokájában és 
3 dédunokájában.

Bacskai István Igazgató úr az emberi sorsot 
tudomásul véve, rezignált megnyugvással ké-
szült az elmúlásra. Végakaratát, mely szerint 
családja végső búcsút vett tőle, kedvenc költője 
szavaival zárta: „Éltem – és ebbe más is bele-
halt már”

2019. július 27.-én távozott el örökre kö-
rünkből.  Távozását megrendülten, emlékező 
szívvel fogadták az őt ismerő és tisztelő város-
lakók, munkatársak, egykori diákok. Legyen 
ez az írás is emlékőrző, vigaszt nyújtó a család 
fájdalmában.

                      (Bacskai István írásainak 
felhasználásával lejegyezte 

Olajosné Fiatal Mária és Molnár János)

(Hajdúnánás, 1933. május 3. - 
Polgár, 2019. július 27.)
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„Tiszteld a múltat, és éltesd tovább!” (Kőrösi Csoma Sándor)

Az enyészettől megmentett Mária szobor a Kolozsvári úti kiskertből a 
Templomkertbe került 2019. augusztus 18-án, Nagyboldogasszony ünnepén

A Mária szobrot a fent említett napon ben-
sőséges ünnepség keretében adták át a város-
lakóknak a felújítást kezdeményező, szerve-
ző és megvalósító közösségek képviselői. Az 
ünnepség nyitásaként elhangzó, alaphangu-
latot teremtő vers: „Szent István imája a Ma-
gyarok Nagyasszonyához”- beemelte a szob-
rot a Templomkert szakrális emlékei közé: 
Szent István és a keresztfán függő Megváltó 
szobra mellé, a múlt század történelmi viha-
raiban a nemzetért életüket áldozó hőseink 
emlékkertje közelében. A verset Taskó Zsu-
zsanna előadásában hallottuk.

Ezt követően Ferenczné Fajta Mária, a te-
lepülési értéktár elnöke (az ünnepség mode-
rátora) köszöntötte a résztvevőket, közöttük 
Tóth József polgármestert, Takács János sza-
bolcsi főesperest, Maga László címzetes ka-
nonokot. Emlékeztetett arra, hogy:

„…Nagyboldogasszony napja…a polgári 
keresztény közösségnek, templomunk név-
adójának és egyben felszentelésének ünnepe 
is. Az ünnep, a templombúcsú…eszményi 
alkalom az új helyén álló, 129 éves szobor 
átadására.”A szobor keletkezésének, meg-
óvásának 6 emberöltőnyi történetét, felújítá-
sának körülményeit Mecsei Dezső a Polgári 
lokálpatrióta Egyesület elnöke ismertette, 
személyes érintettségét is tükröző beszédé-
ben: „… Talán egy éve is már annak, hogy 
jött a hír a Kolozsvári utcából: veszélyben a 
Mária szobor. A „Mária”- mert mi utcabeli-
ek csak így hívtuk- szerényen állt egy takaros 
porta előkertjében, mióta az eszemet tudom. 
Hiszen ott nőttem fel a szemben lévő ház-
ban… Gyakran láttam a szobor előtt fejken-
dős néniket, imára kulcsolt kézzel a Máriához 
fohászkodni, de még a szekéren ülő kocsis is 
megemelte a kalapját, ha döcögős útja felénk 
vezetett. 1890 – olvashatjuk a talapzaton a 
keletkezés dátumát. Történelmünk egy kéz-
zelfogható darabja áll előttünk: A Monar-
chia korában egy mélyen vallásos házaspár: 
Dohány János és Lengyel Anna úgy gondolta, 
szobrot állít a Szűzanya dicséretére és dicsősé-
gére. Az elkészült szobor előtt gyakran imád-
koztak zsellérek, ha nem volt a templomba 

illő ruhájuk. Aztán jöttek nagy háborúk, és 
az emberek mindig megnyugvást találtak, ha 
egy szál gyertyát gyújthattak itt szeretteikért. 
Ahogy a városunk fejlődött, terjeszkedett, 
új házak új utcák nőttek körülötte. De min-
dig akadtak jóakaratú emberek, akik óvták 
és javítgatták azokat a sebeket, amelyeket a 
múló idő hagyott a szobron. Köszönet illeti 
a C. Tóth családot, amiért emberöltőkön ke-
resztül óvták. Hálás szívvel gondolunk Kártik 
Emerencia nővérre- Mencikére, - aki saját fo-
rintjaiból mestert fogadott, hogy a szükséges 
javításokat elvégezhesse. Aztán… ezek az em-
berek is lassan eltávoztak a Kolozsvári utca 
végén lévő örök nyughelyre. Helyükre új élet 
és velük új tervek születtek, de őseink hagya-
tékát nem hagyhattuk veszni! A Lokálpatri-
óta Mozgalom Egyesületnél szinte azonnal 
döntés született: A Kolozsvári utcai Máriát 
meg kell menteni, és vissza kell adni a polgári 
embereknek. … Elegendő anyagi forrásunk 
nem lévén, adománygyűjtésbe kezdtünk. 
Nyugodtan állíthatom, Polgár lakossága 
megmozdult. Több mint 150 magánszemély, 
vállalkozások, a Római Katolikus Egyház-
község, a „Polgár Városért” Alapítvány és 
Polgár Város Önkormányzata is az ügyünk 
mellé állt. Az elnök- megköszönve Ekker Ró-
bert szobrászművész és Jakab Norbert kőfa-
ragó mester… munkáját, amivel visszaadták 
nekünk és az utókornak ezt a szép alkotást, 
e szavakkal zárta beszédét: „Kívánom, hogy 
szelíd mosolyával még sokáig vigyázzon ránk, 
polgáriakra”. A szobor leleplezése után- me-
lyet a Kolozsvári utca lakói képviseletében 
idős Mecsei Dezsőné, Pallagi Béláné Vámo-
si János és Mecsei Dezső végzett- a felújított 
szobor megpillantásának ünnepi perceit a 
Máriához szóló első ima/ könyörgés szavai 
tették még felemelőbbé, Murvai Józsefné 
(Vámosi Veronika) előadásában. 

A „Polgár Városért” Alapítvány nevében 
megszólaló, jelen sorok írója a magyar nép-
lélekben (s tegyük hozzá: a polgári, mélyen 
vallásos néplélekben, a megrendelő házaspár 
lelkében) gyökerező Mária képet vélte fel-
ismerni e szobor megformálásában. A szo-

bor megmentésében tanúsított széleskörű 
együttműködést, értékőrzést, értékápolást 
pedig- emlékeink révén - a múltból hozzánk 
szóló, szeretteink személyes üzeneteként ér-
telmezte. Kiemelte: „…nemes célokért egyéni, 
családi, közösségi áldozatot hozni (a jelen pél-
da is mutatja), élő hagyománya a települést 
szerető, értékeire büszke, lokálpatrióta város-
lakóknak…” A fiatalokhoz szóló üzenetében 
pedig így fogalmazott: „Amikor a következő 
pecekben Rátok és a jövő nemzedékére gon-
dolva, kapszulába helyezve rögzítjük az idő 
folyamának ez ünnepélyes pillanatát, abban 
a reményben tesszük ezt, hogy megszeretitek, 
magatokénak érzitek, ha kell, megújítjátok 
ezt a kedves, szép arcú,  áldott állapotban 
lévő, földi kismamát formázó szobrot, mely 
vallásos szimbólumai révén (a bűnbeesés al-
máját és a csábító kígyót taposó láb, a vérző, 
nyitott szív-; a csillagkoszorús glória) egyesíti, 
egymásra vonatkoztatja földi létünk tartal-
mait és a katolikus hit Máriáról és Jézusról 
szóló misztériumát. Bízunk benne, hogy érző 
szívvel Ti is befogadjátok e szobor sokrétű 
üzenetét.”

  Az időkapszulát (mely- többek között tar-
talmazza a felújítást segítő adakozók listáját, 
a szobor történetét), a résztvevő közösségek 
nevében Tóth Józsefné, Mecsei Dezső és 
Puskás János helyezték el a szobor talapzata 
előtt. A rendezvény felemelő, záró mozza-
natában – az ünnepi eseményt, a résztvevő-
ket jelenlétével is megtisztelő Takács János 
főesperes Atya megáldotta a felújított Mária 
szobrot, Maga László kanonok Atya pedig 
a jelenlévőket, majd közösen elénekeltük a 
katolikus magyarság néphimnuszát, a Bol-
dogasszony Anyánk című éneket. Az ünne-
pi délelőtt a templomban megtartott szent-
misével, majd körmenettel folytatódott, és 
szeretetvendégséggel ért véget. A résztvevők 
pedig hazavihették a Lokálpatrióták által 
számukra készített emléklapot a felújított 
Mária szoborról.

Olajos Istvánné, kuratóriumi elnök

Közlemény!

A Polgári Lokálpatrióta Mozgalom 
Egyesület Elnöksége úgy határozott, 
hogy a Mária szobor felújítására gyűj-
tött adományokból megmaradt összeget 
(127.800 Ft) közösségi célra, a Polgár és 
Térsége   Egészségügyéért Alapítvány 
mobil csontsűrűségmérő műszer beszer-
zésének a támogatására fordítja.

Megköszönve a támogatásokat: 
Mecsei Dezső elnök
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Szent Királyunk és az Új Kenyér ünnepe
Polgár Város Önkormányzata augusztus 19-

én kiállítás megnyitóval, ünnepi megemlékezés-
sel és nagyszabású koncerttel tisztelgett a keresz-
tény magyar államalapítás évfordulóján I. István 
király emléke előtt.

A rendezvény Tóth Szilárd Korona és Kard 
című kiállításának megnyitójával vette kezdetét 
az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 
Megyesi-fivérek termében. A polgári születésű 
alkotót nem kell bemutatni azoknak, akik régi 
lakói városunknak. Nem először láthatjuk itt az 
Ő munkáit, hiszen, intézményünk egy korábbi, 
helyi tehetségek munkáiból rendezett csoportos 
kiállításán már szerepelt rajzaival, festményeivel. 
A jelenlegi a negyedik önálló tárlata. Tehetsége 
korán megmutatkozott, általános iskolásként is 
sokat rajzolgatott, rajzszakkör keretében fejlesz-
tette tudását. Később, a gimnazista évei alatt, 
jól sikerült tanárkarikatúráival aratott sikert és 
tablókészítéssel is foglalkozott. Komolyabb al-
kotói munkássága a fővárosban bontakozott ki, 
ahol intenzív szakkörökön, művészettörténeti 
előadásokon vett részt és egy éles szemű, szigo-
rú szobrásznő felügyelete mellett elsajátította az 
alapokat. A kiállításon látható történelmi soro-
zatot az 1990-es évek végén kezdte el megrajzol-
ni és először 1999-ben mutatta be önálló tárlat 
keretében. Az azóta eltelt húsz év alatt tervezett 

okleveleket, plakátokat, emléklapokat és készí-
tett falfestményeket, akvarelleket, grafitrajzokat, 
maketteket, diorámákat. A történelmi témájú 
makettek készítését az utóbbi évtizedben kezdte 
el, megalkotásukat a magyar középkor és a kép-
zőművészet szeretete inspirálta. „A jövőre néz-
ve vannak új rajz, festmény és makett terveim, 
amik reményeim szerint megvalósulnak és visz-
szaköszönnek majd egy újabb kiállításon.”- tud-
hattuk meg Szilárdtól. A tárlatot C.Tóth János 
történész nyitotta meg, aki az alkotó és munkás-
ságának bemutatásán túl a kiállítás tematikájá-
hoz kapcsolódva az Árpád-házi királyok életéről 
és meghatározó, történelemformáló tetteiről 
tartott érdekes előadást. A kiállítás szeptember 
14-ig látogatható.

Szent István napi programunk ünnepi meg-
emlékezéssel folytatódott városunk főterén, amit 
testvérvárosunk Tiszaújváros és partnerváros-
ainak delegációi, valamint azok egyházközsé-
geinek képviselői is megtiszteltek jelenlétükkel. 
Nyitó gondolatként - a lelki táplálék nélkülöz-
hetetlenségét hangsúlyozva - Reményik Sándor 
Mindennapi kenyér című versét Asztalos Barba-
ra tolmácsolásában hallhatta a közönség. Tóth 
József polgármester ünnepi beszédében felidézte 
államalapító királyunk országépítő munkáját és 
méltatta szellemi örökségét. A jelenre vonatko-
zóan pedig megfogalmazta, hogy a Föld, Európa 
és benne Magyarország stabilitása érdekében 
mennyire fontos lenne az emberek egymással 
szembeni jóakarata és toleranciája, a közössé-
gért való cselekvés előtérbe helyezése. „Remény-
kedem, hogy sokak lelkében létezik egy olyan 
Magyarország, amelyben természetes és minden 
feltételtől mentes az, hogy magyarok vagyunk. 
Mert hisz, itt születtünk, ezt a nyelvet beszéljük, 
mert közös a múltunk, azonos a kultúránk, egy 
a sorsunk, együvé tartozunk.” – hangzottak pol-

gármester úr gondolatai. Az ünnepi beszédet kö-
vetően Tar Mária előadásában egy Szent István 
emlékezetéről szóló moldvai éneket hallhatott a 
közönség. A hagyományokhoz híven Maga Lász-
ló római katolikus címzetes kanonok esperes és 
Kovács Imre református lelkész megszentelte az 
új élet tiszteletére sütött kenyeret és megáldotta a 
jelenlévőket. Miután polgármester úr megszegte 
az új kenyeret, a gyerekek által kikínálásra került 
az eseményen résztvevők között az általa felaján-
lott, saját készítésű pálinkával együtt. A díszün-
nepség keretében testvérvárosunk polgármestere 
Bráz György úr és Tiszaújváros partnervárosai-
nak delegált vezetői közös koccintással és jókí-

vánságaikat tolmácsolva köszöntötték városunk 
lakóit. A rendezvény hagyományőrző és kultu-
rális műsorösszeállításokkal folytatódott, mely-
nek részeként fellépett az Aranypáva Nagydíjas 
Galagonya Citerazenekar és a Polgári Mazsorett 
és Táncegyüttes. Szent István napi ünnepségünk 
az LGT sztárjai és az Abrakazabra zenekar kö-
zös produkciójaként létrehozott Zenevonat Szu-
perkoncerttel zárult.  A fellépő művészek mind 
zenei hangzásban, mind előadásmódban ritkán 
látható és hallható magas színvonalú muzsikával 
örvendeztették meg a polgári közönséget.  

Péterné Kiss Petronella

Sárkányhajók versenye
Augusztus 17-én szombaton a 

polgári strandot újra benépesítet-
ték a sárkányok, vámpírok. Ugyan 
is ekkor került megrendezésre a 
IX. Polgári Sárkányhajó Fesztivál. 
A rendezvény díszvendége Dombi 
Rudolf a 2012. évi Londoni Olimpiai 
Bajnok kajakozó volt. Az eseményen 
az időjárás is kegyes volt a többszáz 
fős résztvevőkhöz, akik kiválóan 
érezték magukat. A versenyre 12 
hajó nevezett, akik 4 csoportban 
körmérkőzéseket vívtak egymással, 
majd a csoportgyőztesek meccseltek egymással 
az 1-4 helyezésekért.  Városunk csapatai mellett 
hajóba szálltak Prügy, Tiszaújváros, és Golop 
települések evezősei is. Könnyen elsajátítható 
sportág ide vagy oda, mégis csak bebizonyoso-
dott, hogy legyőzhetetlen a rutin és az edzett 
fizikum, hiszen a győztes címet a címvédő  
Tiszaújvárosi Kajak Kenu Sportegyesület kis 
kenusokból, és barátaikból álló „Mi az arany 
vegyjele?“ nevű csapata vívta ki megérdemelten. 
A második helyen Prügy település „Borsodi 

Lendület” csapata végzett, míg a képzeletbeli do-
bogó harmadik fokára a „Prügyi Tudósok” csa-
pata állhatott. A versenyen után bárki kipróbál-
hatta a hajókat, melyre volt is igény. Megtisztelte 
a rendezvényt Hajdúdorog város polgármestere 
Csige Tamás, aki egy lelkes lengyel testvérvárosi 
küldöttséggel együtt szelte a csónakázó-tó vizét.

A sárkányhajóversennyel párhuzamosan 
zajlott a főzőverseny, amelyen hagyományosan 
csak egy szabály van: az ételeket szabadtűzön 
kell elkészíteni. Ennek megfelelően komoly 

szakácsparádé akalult ki. Volt itt 
töltöttkáposztától kezdve raguleve-
sig minden finomság. A zsűri elnöke 
városunk köztiszteleben álló sza-
kácsmestere, szakoktatója Hamar 
János volt. A főzőverseny győztese a 
“Házissárkány Nővérek” (Szociális 
Szolgáltató Központ munkatársai) 
lett, második a “ Másnaposok Csapa-
ta” míg a harmadik helyezett a “Golopi 
Vörös Rettenet” (Golopi vendégek a a 
helyi Vöröskereszttel együttműködve) 
lett. A Legvidámabb Csapat különdí-

ját, - Telekov felajánlása - a “Közalkalmazottak 
Klubka”, míg a második különdíjat – Tóth József 
polgármester felajánlása - a “Jóbarátok” csapata 
nyerte.

A verseny és a fesztivál eseményeinek 
közvetítését idén Kovács János tolmácsolta, aki 
kiváló humorával emelte az amúgy is jókedélyű 
fesztiválozók hangulatát. A délután folyamán 
Balatoni Endre szintetizátorával és énekhangjá-
val szórakoztatta a résztvevőket.

Béke László, szervező
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Suli Hírek
EZÜSTHÍD TANODA

Augusztus hónapban a 2018/2019-es tanévben kitűnő eredményt 
elért tanulóink jutalom belépőt kaptak a Fővárosi Nagycirkusz 
„Repülőcirkusz” előadására.”

Petrikné Sereg Ildikó

A Polgári Ezüsthíd Tanoda 2017-ben 
kezdte meg működését a Perspektíva 
és Stúdium Alapítvány  sikeres EFOP 
3.3.1 számú pályázatának köszönhetően. 
Együttműködési megállapodás alapján 

programunk megvalósításának segítői:  
	 •	 Polgár		Városi	Önkormányzata
	 •	 Polgári	Vásárhelyi	Pál	Általános	Iskola	
	 •	 BSZC	József	Attila	Szakgimnázium	és	Szakközépiskola	
	 •	 Ady	Endre	Művelődési	Központ	és	Könyvtár	
	 •	 PÉTEGISZ		Nonprofit	Zrt.
	 •	 Szociális	Szolgáltató	Központ

Tevékenységünk fő célja az, hogy megfelelő környezetben és prog-
ramokkal megszerettessük a gyerekekkel a tanulást, legyőzzük az 
esetlegesen meglévő iskolai szorongást, segítsük az iskolai tanulmá-
nyi eredmények szinten tartását, vagy javulását, ezzel növelve a diá-
kok továbbtanulási esélyeit. Közösségépítéssel és szemléletformálással 
alakítjuk a csoportkohéziót, az elfogadást, a toleranciát egymás iránt.

Célunk nem csupán a gyerekek tanulmányi eredményének javítá-
sa, hanem a tartalmas szabadidős programokon, interaktív, formális 
és nem formális tanulási elemek alkalmazásán és a személyes példa-
mutatáson keresztül a résztvevők személyiség-fejlesztése, magabiztos, 
tájékozott felnőtté válásuk elősegítése.

Mind ezt hogyan?
	 •		 Gyerekekkel	közösen	kidolgozott	házirenddel
	 •		 A	tanulók	teljesítményét	honoráló,	motivációval
	 •		 Napirend	összeállításával
	 •		 Sokszínű	szabadidős	programokkal
	 •		 Folyamatos	fejlesztéssel	a	gyerekek	visszajelzései	és	az	
  elért eredmények alapján
	 •	 Önálló	tanulásra	való	neveléssel

Legfőbb célkitűzésünk, hogy megpróbáljunk olyan lehetőséget 
nyújtani a hozzánk járó gyermekeknek, melyek a sikeres tanuláshoz 
elengedhetetlenek, de életükből eddig hiányoztak valamilyen szociá-
lis, vagy kulturális okból kifolyólag. Stimuláló környezet kialakításá-
val igyekszünk a továbbtanulás irányába terelni őket, próbáljuk elér-
ni, hogy a tanulás érdekessé, fontossá váljon számukra, felismerjék, 
hogy a tanulás érték és ennek segítségével bármit elérhetnek.

A program kiemelten kezeli a családdal való együttműködést. Fon-
tos, hogy a család felé is közvetítsünk normákat, tanácsadás által se-
gítséget nyújtsunk a szülőnek.

A fentiek mellett rendszeresen és jól szervezett szabadidős progra-
mokat biztosítunk: kirándulást, mozi- és múzeumlátogatást, társasjá-
tékokat, csapatjátékokat, nyári nyaralást szervezünk, bekapcsolódunk 
és részt veszünk a városi rendezvényeken.

Dr. Faragóné Béres Edit,szakmai vezető

Sebők Éva vagyok, a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola végzős diák-
ja. Az általános iskolán kívül van egy közösség, melynek már 3 éve vagyok 
tagja, ez a közösség a Polgári Ezüsthíd Tanoda. Bizonytalan érzésekkel 
lettem a tagja, de az elmúlt 3 év után azt tudom mondani, hogy nagyon 
jó, hogy megadatott ez a lehetőség. Itt leginkább tanulunk, de mindig kap-
tunk alkalmat a kikapcsolódásra is, a kultúra, a sport, a gasztronómia és 
az élet számos területén egyaránt. Voltunk már kiállításon, filmvetítésen, 
kézműveskedtünk, játszottunk, főztünk strandolás közben, versenyek-
re készültünk, ünnepeltünk. Az idei nyár három napja volt a legnagyobb 
élmény az eddigiek között. Külön busszal indultunk Varbóra egy kicsiny, 
borsodi faluba. A szállásunk egy patkó alakú tó mellett volt. Az első nap 
ebéd után rögtön egy kalandparkban találtuk magunkat, ahol kipróbálhat-
tuk bátorságunkat, kitartásunkat. Délután fagyizás közben ismertük a falu 
utcáit. Vacsora után még éppen világos volt, elindultunk egy kis sétára a tó 
körül, s sötétben érkeztünk. közben viháncoltunk, szórakoztunk, görget-
tük a  hatalmas szalmabálát, ijesztgettük egymást elemlámpával, s a séta 
végén egy keskeny, sejtelmes kissé mozgó hídon érkeztünk vissza a tábor 
helyére. Másnap is meglett a 10000 lépés a lábunkban. Délelőtt költekez-
tünk a helyi boltban, láttuk a református kistemplomot. Gyűjtöttük az erőt 
a délutáni hosszú túrára. A túra célpontja az Andókúti forrásvíz. Menet 
közben nyafogtunk a meleg miatt, az úton lévő szúrós fű miatt, a maga-
sodó domb miatt. De mire megérkeztünk, a látvány mindenért kárpótolt 
bennünket. A napnak ezzel még nem lett vége. Az esti tábortűznél kide-
rült, hogy a Tanoda régi és új tagjai milyen jól összebarátkoztak, barátságok 
köttettek, nézeteltérések simultak el. Másnap még nem indultunk rögtön 

Az első táborozás az Ezüsthíd Tanodában
haza, hanem „plázáztunk” egy kicsit. Ebédre „mekis” kaját ettünk. Mi még 
maradtunk volna, de a terv szerint indulni kellett. Jó lenne, ha jövő nyáron 
is lehetőség nyílna a táborozásra. Már ötletelünk rajta, hogy ez megvalósul-
hasson. Köszönet a pedagógusoknak és szüleinknek.

Sebők Éva, tanuló
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Anyakönyvi HírekSport Hírek

Augusztus 1-4. között a Romániai 
Pitestyben rendezték meg az ifjúsági és 
U23 Kajak-Kenu Világbajnokságot, mely-
nek résztvevője volt Béke Kornél is. Ezen a 
versenyen K4 500 méteren indult Németh 
Viktorral (Honvéd), Varga Ádámmal (KSI) 
és Koleszár Mátyással (Honvéd) egy hajó-
ban. A magyar hajó a döntőben az Ausztrá-
lok és a Dánok mögött a harmadik helyezést 
érte el! A bombaerős U23-as mezőnyben 
számos olyan versenyző indult, aki már 
a felnőtt mezőnyben is érdekelt. Ennek 

megfelelően el-
képesztően szo-
ros versenyek 
alakultak ki. 
Például az ezüst 
éremtől csak 38 
e z r e d m á s o d -
perc választotta 
el a mieinket, de 
a győztes egység 
is csak 0,444 
másodperccel 
hamarabb evez-
te le az ötszáz 
métert. 

A világbaj-
nokság után 

egyhéttel pedig már az U23-as Magyar 
Bajnokságon állt rajthoz Kornél, ahol 20 
évesen megnyerte egyéniben az 1.000 és az 
500 méteres távot is, míg ezer méteren Redl 
Andrással (KSI), 200 méteren pedig Varga 
Ádámmal (KSI) 2. lett. Begyűjtött még 2 
bronzérmet is: 4.000 méteren egyéniben, és 
200 méteren négyeshajóban lett harmadik. 
Ezzel a két győzelmével immár tizenkét-
szeres magyar bajnok lett, melyhez ezúton 
is gratulálok és további sikereket kívánok!

Szerk.  

EB bronz után világbajnoki bronzot szerzett 
Béke Kornél

Házasságot kötött:

Tuza Cintia  -  Kapitány Dénes

Rácz Krisztina -  Béres József

Kindla Mária  -  Burkó Zoltán 

Kovács Szabina -  Asztalos Ádám 

Mészáros Anett - Berta Zoltán

Krajczár Andrea - Pusztai Pál       

Rácz Evelin - Tar Krisztián János

Petrik Edina  -  Lajtos Ádám

Akiket újszülöttként 

köszöntünk:

Pecsenye Ádám

Kiss Elemér

Ábri Laura

Sipos Borglárka

Berki Viktória

Rontó Dominik

Szacsányi Léna

Akiktől részvéttel 

búcsúzunk:

•	Lukács	Józsefné	

szül.: Mecsei Irén élt: 86  évet

•	Sirokai	Gyuláné	

szül.: Szánóczki Erzsébet élt: 88  évet

•	Lövey	Bálint	élt:	72		évet

•	Hudák	István	élt:	81		évet

•	Hadari	Ernő	élt:	41		évet

Pelyhe Ignácné Czaga Lajosné

Pelyhe Ignácné, Bella néni 
is belépett a szépkorúak társaságába, 

mivel a napokban töltötte be 
90. életévét. Ennek alkalmából 

Tóth József polgármester köszöntötte 
az ünnepeltet és tolmácsolta az ön-

kormányzat jókívánságait. Ezúton is 
kívánunk még nagyon sok, egészség-

ben eltöltött boldog éveket! 
Molnár Jánosné, szerk.

Czaga Lajosné, Manci néni 
szintén erősítve a szépkorúak táborát 
betöltötte a 90. életévét. Tóth József 
polgármester köszöntötte e jeles na-
pon az ünnepeltet és tolmácsolta az 

önkormányzat jókívánságait. Ezúton 
is kívánunk még nagyon sok, egész-

ségben eltöltött boldog éveket! 
Molnár Jánosné, szerk.
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s z ő nye g ne k . 
A beruházási 
munkálatokra 
a közbeszerzé-
si eljárás során 
a legjobb aján-
latot a REÁL 
BER Kft adta, 
így mintegy 30 
millió forint-
ból valósulha-

tott meg a fejlesztés. Az egyesület ez évben kidolgozta és benyújtot-
ta az újabb TAO pályázatát, amely a harmadik ütemként 2020-ra 
megvalósítandó parkoló építést, járdafelújítást, kerítésjavítást és 
zöldfelület fejlesztést tartalmaz.

Az ünnepi mérkőzést megelőzően – melyben a hazai csapat 
ellenfele Görbeháza csapata volt - Polonkai Gábor osztotta meg 
a nézőközönséggel a Piac fennállásának több évtizedes történeti 
múltjára visszaemlékező gondolatait. A mérkőzés kezdő rúgását 
Nyikon Béla, a Piac egykori futballistája és vezetője végezte el. 
Jó idő, korrekt játékvezetés és sportszerű ellenfél ellen, mindkét 
csapatunk itthon tartotta a három pontot. Köszönjük a kilátogató 
szurkolóinknak a buzdítást!

U-19  Polgár VSE – Görbeházi K.S.E.  6:2   Gsz: Kis Krisztián 3, 
Rácz Gergő 2, Balogh Zoltán
Felnőtt  Polgár VSE – Görbeházi K.S.E. 5:3  Gsz: Dobó Viktor 4, 
Bozsányi Tamás

Foci Hírek
Ünnepelt a polgári focicsapat!

Nagy esemény volt a PIAC életében augusztus 31-én. Közel 50 év 
után megújult a sportlétesítmény és a center pálya. Az elmúlt évek 
során elhasználódott öltözők és a kiegészítő helyiségek megújítását 
tűzte ki célul az egyesület, amelyhez két TAO pályázatot nyújtott be 

az MLSZ-hez. A pályázat nyert és a megvalósításhoz szükséges saját 
erőt az önkormányzat támogatásából tudta biztosítani az egyesület. 
A két pályázati ütemben megvalósult beruházás során megújult a 
teljes főépület a csatlakozó közművekkel együtt, külső szigetelést, 
új nyílászárókat és komplett tetőszerkezet felújítást kapott az épü-
let. Megújultak az öltözők, a vizesblokkok a szertárak, korszerűsö-
dött az elektromos hálózat a víz és szennyvízelvezetés valamint új 
belső burkolatok kerültek kialakításra. Automata öntözőberende-
zés épült a pályára, amely folyamatos vízellátást biztosítja a gyep-

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!

Polgár Városi Sportegyesület sorsolása 2019/2020 (Ősz)
Megyei II.osztály Északi csoport

Józsa SE – Polgár VSE 2019.09.14. 15:30
Polgár VSE – Nyírmártonfalva SE 2019.09.21. 15:00
Nyíracsád Petőfi SE – Polgár VSE 2019.09.29. 15:00

Polgár VSE – Egyeki S.B.S.E. 2019.10.05. 14:00
NSC SE (Nagyhegyes) – Polgár VSE 2019.10.12. 14:00

Polgár VSE – Tiszacsegei VSE 2019.10.19. 13:30
Polgár VSE – Téglási VSE 2019.10.26. 13:30

Görbeházi K.S.E. – Polgár VSE 2019.11.02. 13:30
Polgár VSE – Józsa SE 2019.11.16. 13:00

Az ifjúsági csapat mérkőzései két órával korábban kezdődnek!
 Vámosi Tamás, elnök
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(fizetett hirdetés) (fizetett hirdetés)

Álláshirdetés
PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Zrt. álláslehetőséget kínál!

1 Fő EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IrodA MUnKATÁrSAT KErESÜnK

Feladatok: 
 1.  Figyelemfelhívás a népegészségügyi szűrések jelentőségére 
 2.  Szülői szerepekre való felkészítésben közreműködés 
 3.  Csoportos programok szervezése, kliensek mozgósítása  
 4.  Mentális egészségfejlesztési programok szervezésében közreműködés  
 5.  Felvilágosító programok, képzések szervezése   
Előírt végzettség:  
	 •		 Szociális	munkás,	mentálhigiénikus	vagy	addiktológiai	konzultáns	
Elvárt képességek:  
	 •		 Kiváló	kommunikációs	és	szervezőkészség.		•	Rugalmasság,	alkalmazkodó	képesség.	•	Sokoldalú	szakmai	ismeret.	
	 •		 Szakmai	igényesség.		•	Megbízhatóság.	
Feltételek:		•	Magyar	állampolgárság	•	Cselekvőképes	•	Büntetlen	előélet	
Jogviszony: Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. rendelkezése szerint, 3 hónapos próbaidő kikötésével.  
Foglalkoztatás időtartama: határozatlan idejű  Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)  
A munkavégzés helye: PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. , 4090 Polgár, Hősök útja 1., 
Hajdúnánás, Görbeháza, Folyás, Tiszagyulaháza, Újtikos  
Munkabér: megegyezés szerint. 
Egyéb juttatások: Étkezési hozzájárulás  Munkába járás költségtérítése 
Jelentkezési határidő: 2019.09.20  
A munkakör betöltésének feltétele 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.  
További információt Kiss Ilona vezérigazgató nyújt, a 06-52/573-173–as telefonszámon. 
A pályázati kiírás teljes terjedelmében elérhető az alábbi linken: http://www.petegisz.hu/images/allaspalyazat2019.pdf 

 Pétegisz Nonprofit Zrt. 
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(fizetett hirdetés)

Kék Hírek - 
Rendőrségi felhívás

A költészet napi versíró pályázat 
különdíjas versei:

Tóth róbert: 
A barát mindig barát marad  

(Diák kategória, 13 éves)
Halászi Aladár: 
Az időm kötelén 

(Felnőtt kategória)

A barát mindig barát marad

Régen és majd,
A barátság  elhajt.
Nem tudom mi történt,
de hiányzol.
Hogy újból hozzám szólj!

Oly jó volt mikor:
Együtt tudtunk lenni,
Ehhez képest most,
hozzám se akarsz szólni.

Minden nap együtt keltünk.
Most pedig örülök ha egy
háztömbben lehetünk.

Azt mondtad barátságunk
végtelen lehet!
Mit is akarok veled?!

Azt hogy újra lássam
a képed, láthassam mikor felébredsz!

Mert bármennyire is haragszom rád, 
mindig megvéd egy jó barát.

Az időm kötelén

Kapaszkodom a pillanatba, lógva,
az évek tengerébe le ne essem.
Ezt tartom szépnek, soha elmúlónak,
hogy végemet messzebbre elhessentsem.

Alattam hullámzik, zajlik az élet,
késztet, hogy néha elmerüljek benne,
de a kötelem elengedni félek,
e pillanathoz visszaút nem lenne.

E nem múló idő mért szép ennyire,
hogy nem cserélném el soha semmire?
Talán ez a jó élet, nem az, mi folyt:

örömre szomjazás, mindig csak küzdés,
a sok jó közt is állandó éhezés …
Maradj pillanat, és nem kell, ami volt.

Ezúton szeretném felhívni a lakosság figyel-
mét a szeptemberi tanévkezdésre, és az őszi hó-
napokra való átállásra. Fokozottan kell, hogy 
figyeljünk saját magunkra és környezetünk-
re, a gyermekek biztonságára! Megnő a város 
forgalma, főleg a reggeli iskola kezdéskor, és 
délután a tanítás végén. A közlekedés mind a 
gyalogosok, kerékpárosok, mind a gépjármű-
vezetők számára nehezebbé válik. A biztonsá-
gos közlekedés érdekében a gyalogosok csak a 
kijelölt gyalogátkelőhelyet vegyék igénybe az 
úttesten való átkeléshez, míg a gépjárműveze-
tők a részükre előírt elsőbbségadási kötelezett-
ségüknek tegyenek eleget! A gyalogosok, ahol 
járda van kiépítve, azon kötelesek közlekedni, 
ahol nincs ott az úttest szélén egy sorban.

Valamennyi járművezető számára fontos 
feladat az őszi közúti közlekedésre való felké-
szülés, hiszen a megváltozó időjárási, látási és 
útviszonyok miatt fokozott veszélyhelyzettel 
kell számolni mindenkinek.

Ebben az időszakban a legtöbb problémát a 
csúszós út és a romló látási viszonyok okozzák, 
ezért lényeges, hogy minden járművezető meg-
felelően felkészítse járművét - és természetesen 
saját magát - ezekre a körülményekre.

A gépjárműveket - főleg hosszabb autóút 
előtt - ajánlatos már október elejétől alapo-
san átnézni, megvizsgálva minden biztonsági 

berendezést és tartozékot. Sokan csupán az 
akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és 
a fékrendszer ellenőrzésére figyelnek, holott 
az őszi - téli közlekedés fontos kelléke lehet a 
jól működő ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó 
spray, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a 
páramentesítő.

Az ablaktörlő gumikat már a tél beállta előtt 
érdemes kicserélni, hiszen az elhasználódott 
gumi nem töröl, hanem maszatol.

Az akkumulátor esetében ellenőrizni kell a 
pólusok és vezetékek állapotát, ha pedig huza-
mosabb ideig nem használják az autót, érdemes 
az akkumulátort kiszerelni és melegebb helyen 
tárolni.

Az őszi - téli időszakban a látási viszonyok 
gyakran rosszak, korán sötétedik, hosszabb 
ideig kell használni a gépjármű világítóberen-
dezéseit - ezért is nagyon fontos, hogy azok 
megfelelően működjenek. A fényszórókat és a 
többi lámpát ilyenkor gyakrabban kell tisztítani. 
Ugyanakkor a rosszabb látási viszonyok miatt 
nagyobb követési távolságot tartva lassabban 
kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkezté-
nek kockázata, rossz manőverezés esetén pedig 
a hibák könnyebben korrigálhatók.   

Monoki Viktor r. alezredes
őrsparancsnok    

JAGSZI Hírek

Görögkatolikus szent liturgia a Polgári római Katolikus Templomban, min-
den hónap első vasárnapján 17.00 órai kezdettel. Telefon: 30/647-9271




