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Városházi Hírek
Önkormányzati döntések

2019. szeptember 12-én tartotta cikluszáró 
ülését a képviselő-testület. A polgármesteri 
jelentés keretében aktuális eseményekről is 
szó esett. Kissné Barta Piroska műszaki iro-
davezető a közel 1 milliárd forintos szenny-
vízberuházás folyamatáról nyújtott tájékozta-
tást. A kivitelezés során – melyet a Swietelsky 
Magyarország Kft. végez – gerincvezeték há-
lózatépítése és házi bekötés történik, új áteme-
lők épülnek, illetve több régi kerül felújításra, 
átépítésre. Jelenleg az Ady és Lehel utcán foly-
nak a munkálatok. A projekt keretében közel 
7400 méter szakaszon épül ki új gravitációs 
vezeték, 3000 méter hosszban nyomóvezeték, 
valamint az Újtikosról befogadó szennyvízve-
zeték egy része is átépítésre kerül. A házi be-
kötések száma 500 feletti lesz, melyből 489 az 
új gerincvezeték szakaszon és 25 olyan tarta-
lék bekötés, amelyre az ingatlantulajdonosok 
később is csatlakozhatnak.

Hágen József intézményvezetőtől megtud-
tuk, hogy városukban a kátyúzás két ütemben 
zajlott. Júliusban azok a hibák kerültek kija-
vításra, melyhez szükséges volt vágási folya-
matot végezni, augusztus hónapban került 
sor a kisebb javítómunkálatok elvégzésére. A 
témához kapcsolódva Oláh József képviselő 
megemlítette, hogy több esetben nem kerül-
tek úgynevezett „kiablakolásra” egyes kátyúk, 
mely sokak számára úgy tűnhet, hogy ennek 
elhagyásával nem lesz tartós a javítás. Az in-
tézményvezető válaszából kiderült, hogy a 
városban jellemzően makadám jellegű utak 
vannak, mely szórt felületű, kő alapozású, 
melyet vékony aszfaltréteg takar. Az ilyen 
utakon található kisebb kátyúk javítását cél-
szerűbb vágás nélkül javítani, mivel ellenkező 
esetben dupla felületnagyság kerül kivágásra 
és azt kell visszapótolni. 

A napirenden belül szó volt a felújított 
Kárpát utcáról, melyen az ülést megelőző-
en tartottak helyszíni bejárást a képviselők, 
melynek során is megfogalmazódott, hogy 
helyes döntés volt az útépítés előtt a csapa-
dékvíz-elvezető rendszer rendbetétele. Hágen 
József kapcsolódva a témához megemlítette, 
hogy 15-20 olyan ingatlan van, ahol úgy van 
beépítve az áteresz, hogy a víznek esélye sincs 
elfolyni arra, amerre kellene és ez a probléma 

nem csak a Kárpát utcán jelentkezik. Kéri a 
lakosságot, hogy az ilyen munkálatokat – a 
szakszerűség érdekében - mindenképpen je-
lezzék az önkormányzat felé.

A napirendek sorában többek között meg-
tárgyalták és elfogadták az önkormányzat 

2019. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámolót, melyben megállapításra ke-
rült, hogy időarányos a teljesítés. Az első félév 
gazdálkodásában nem voltak likviditási prob-
lémák, folyószámlahitel felvételére nem került 
sor, a folyamatos fizetőképességet sikerült 
megőrizni. Az év hátralévő részében is elsőd-
leges cél a gazdálkodás során a költségvetési 
egyensúly megtartása, melyhez törekedni kell 
mind a bevételek, mind a kiadások tervezett 
összegeinek teljesítésére.  

Közel húsz éve segíti az önkormányzat a 
felsőoktatásban résztvevő polgári fiatalokat. A 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához 
történő csatlakozással, - melyről döntött a 
testület – továbbra is lehetőség nyílik a tehet-
séges, tanulni vágyók támogatására, melynek 
7.000 Ft-os összegéhez 50%-os mértékben 
(3.500 Ft/hó) járul hozzá az önkormányzat.  
2019-ben összesen 46 fő vette igénybe ezt a 
lehetőséget, mely mint saját erő 1.610.000 Ft 
költségvetési kihatást jelentett. 

Az önkormányzat 2015-2020. időszakra 
vonatkozó Gazdasági Program időarányos 
teljesítéséről szóló beszámoló nagy érdeklő-
dést és aktivitást váltott ki a képviselők részé-
ről, többen fogalmazták meg véleményüket. 
Az anyag közel 5 éves munkáról adott számot 
különböző területekre kiterjedően a megvaló-
sult célokról és a még megvalósításra váró fel-
adatokról egyaránt. A polgármester felvezető 
gondolataiban  a demográfiai adatok kapcsán 
pozitívumként kiemelte, hogy a megyében 
lévő 20 város közül csak 5 tudta megtartani 
a lakónépessége számát, mely közé tartozik 
városunk is. Említést tett a regisztrált munka-
nélküliek számában tapasztalt csökkenésről, 
melyre minden bizonnyal pozitív hatással 
voltak az Ipari Parkba betelepülő vállalkozá-
sok. Kitért az adóbevételekre, annak helyben 
maradó részére és felelősségteljes felhaszná-
lására. Tájékoztatást nyújtott a pályázatokról, 

azok sikerességeiről, a megvalósult és a folya-
matban lévő beruházásokról. A benyújtott 
pályázatokon elnyerhető 5 milliárd forint for-
rásból 3,9 milliárd forint támogatást sikerült 
elnyerni és mindezzel a várost fejleszteni. 

Molnár Jánosné, szerk.

A jó testvérvárosi kapcsolatot ápolva és a 
meghívást örömmel elfogadva szeptember 
14-én, Vincze Attila önkormányzati képvise-
lő vezetésével néhány fős delegáció képviselte 
városunkat a romániai Nagykároly városi ren-
dezvényen. 

A jó testvérvárosi kapcsolat több mint gaz-
dasági, politikai, kulturális együttműködés: 
élővé a barátság, az emberi érzések teszik, mely 
a mostani rendezvényen is bebizonyosodott.

Molnár Jánosné, szerk.

Testvérvárosi 
látogatóban

Polgár város Polgármesterének 
ítélték a Köllner Ferenc díjat

 
A Köllner Ferenc-emlékdíj jelenleg az 
önkormányzatok érdekében tevékeny-
kedők számára az egyik legmagasabb 
szintű elismerésnek tekinthető. Az ado-
mányozás alapja a díjazásban részesített 
személy által, az önkormányzatok érde-
kében tartósan végzett elismerésre méltó 
munka.
A Köllner Ferenc-emlékdíjról szóló sza-
bályzat hatályos rendelkezése szerint a 
díjból évente legfeljebb egy kerülhet ki-
osztásra. 
A Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége a 2019. évi felhívására beér-
kezett javaslatok alapján a 2019. évben 
Köllner Ferenc Emlékdíjat adományoz 
Tóth József Polgár Város Polgármestere 
részére az önkormányzatok érdekében 
végzett kiemelkedő, elismerésre méltó 
tevékenysége elismeréseként.
A kitüntetés átadására Budapesten az 
Önkormányzati Szövetség rendezvényén 
került sor.

Molnár János, alpolgármester
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kezelésére szolgáló sószoba kialakítását. 
Köszönetet mondott mindazoknak, akik 
a beruházás megvalósításában közremű-
ködtek.

A köszöntő gondolatok után a Méhecs-
ke csoport óvodásai előadásában épült fel 
sajátságos módon az új óvodarész, melyet 
az ünnepélyes szalagátvágás követett, hi-
vatalosan is használatba adva az új létesít-
ményt. 

Molnár Jánosné, szerk.

Szeptembertől óvodások zsivaja töltöt-
te meg a volt Matáv épület átalakításával, 
korszerűsítésével és bővítésével kialakított 
két új csoportszobát, a kiszolgáló helyisé-
geket és a játszóudvart, melyet szeptember 
6-án, ünnepélyes szalagátvágással hivata-
losan is birtokba vehették kis lakóik.  

Az átadó ünnepség vidám hangulatú 
nyitó  programját a Napsugár Óvoda és 
Bölcsőde Tehetséggondozó Műhely nép-
tánc csoportja szolgáltatta, benne a Móra 
úti óvodások szereplésével. 

Az ünnepség hivatalos része Tóth Jó-
zsef polgármester ünnepi beszédével vette 
kezdetét, melyben hangsúlyozta a beru-
házás fontosságát, „az óvoda a város éle-
tében az egyik legfontosabb, jövőt szolgáló 
feladatellátási hely. Szükségessé vált az in-
tézmény bővítése, hiszen a törvényből eredő 
hároméves kortól kötelező óvodába járás 
következtében a meglévő 9 cso-
port zsúfolt gyermeklétszámmal 
tudott működni, ami valószínű-
leg kedvezőtlen képet nyújtott 
azon szülők számára, aki más 
település intézményét választot-
ták a polgárival szemben. Ter-
mészetesen a cél az, hogy a pol-
gári gyerekek, Polgáron kezdjék 
meg az óvodai életet.” Az alábbi 
gondolatokkal zárta beszédét: 
„Remélem, hogy amit létrehoz-
tunk hosszú időkön, évtizede-
ken keresztül betölti majd azt a küldetését, 
amelyre hivatott, hogy jól szolgálja a várost, 
különösen a jövő generációját, mindannyi-
unk szeme fényét, gyermekeinket, unokáin-
kat.” 

Dr. Tiba István országgyűlési képvise-
lő köszöntőjében üdvözölte a beruházást, 
és megfogalmazta, hogy „minden átadó 

ünnepség hasonlóan vidám, mint a mai, 
hiszen bárhol is valósul meg az országban 
egy fejlesztés, az örömteli esemény.” Csatla-
kozva polgármester úr gondolataihoz szin-
tén hasonlóan fontosnak érezte a polgári 
óvoda fejlesztését, ami a gyerekek érdekeit 
szolgálja, biztonságosabbá, szebbé téve 
óvodai életüket, a jobb feltételek biztosí-
tásával vonzóbbá a szülők szemében, hogy 
helyben járassák óvodába gyermekeiket.

Tasi  Sándor a Hajdú-Bihar Megyei Ön-
kormányzat közgyűlésének alelnöke kö-

szöntő gondolataiban 
elismerően szólt a be-
ruházás megvalósítá-
sáról, annak céljáról 
és fontosságáról. 

Peténé Molnár Éva 
intézményvezető tájé-
koztatta az ünnepség 
résztvevőit a fejlesz-
tés során megvalósult 
beruházásokról. Ki-
emelte, hogy „Polgár 
Város Önkormány-
zata célul tűzte ki a 
3-6 éves gyermekek 

számára a kapacitás bővítést, az intézmény 
által nyújtott szolgáltatások minőségének 
javítását, a nők munkaerőpiacra történő 
visszasegítését.” A beruházás során töb-
bek között megvalósult az épület belső és 
homlokzati nyilászáróinak cseréje, a teljes 
hőszigetelése, magas tető építése, napkol-
lektor kiépítése, belső burkolatok cseréje. 

Beszerzésre kerültek új színes gyer-
mekbarát csoportszobai berendezések, 
gyermekbútorok, játékok, fektetők és az 
otthonosság érzetét keltő vidám hangula-
tú textíliák, különböző képességfejlesztő 
eszközök. Büszkén említette a pszicholó-
giai és logopédiai fejlesztő helyiségeket és 
a gyermekek felsőlégúti érzékenységének 

Az idén Hajdúsámson nyújtott teret 
és vállalta a házigazda szerepét a Hajdú-
Bihar megyei közfoglalkoztatási kiállí-
tás megvalósítására. A 2019. szeptember 
7-én megtartott rendezvényen városunk 
is gyarapította a résztvevők körét, melyen 
bemutattuk a sikeres és korábban elisme-
rést kiváltott Virágos Polgár programot. 
A rendezvény kulturális programjában 
városunk két csoportja is fellépet. A  Pol-
gári Mazsorett és Táncegyüttes ügyes kezű 
lányai és a Polgári Roma Hagyományőrző 
Zene- és Tánc Együttes fürge lábú táncosai 
szórakoztatták a közönséget. 

Molnár Jánosné, szerk.

Óvodaátadás

„Helyi 
értékek startja” 

– Közfoglalkoztatási 
kiállítás
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Polgármester jelöltek

Képviselő jelöltek

TÓTH JÓZSEF 
DK

KOVÁCSNÉ HAMAR ÉVA 
POLGÁRI LOKÁLPATRIÓTA 

MOZGALOM

TÓTH CSABA FERENC  
FÜGGETLEN

NÉMET MÁTÉ   
FÜGGETLEN

BACSKAI BÉLA ZOLTÁN  
FIDESZ-KDNP
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Képviselő jelöltek

MECSEI DEZSŐ 
POLGÁRI LOKÁLPATRIÓTA 

MOZGALOM

DR. FARAGÓNÉ BÉRES EDIT ESZTER 
POLGÁRI LOKÁLPATRIÓTA 

MOZGALOM

VINCZE ATTILA ISTVÁN 
POLGÁRI LOKÁLPATRIÓTA 

MOZGALOM

MOLNÁR JÁNOS 
POLGÁRI LOKÁLPATRIÓTA 

MOZGALOM

DR. VÁMOSI JUDIT  
FIDESZ-KDNP

CZAGA JÁNOS 
  FÜGGETLEN

FARKAS BERTALAN
FÜGGETLEN

VÁMOSI GYULA JÓZSEF  
FIDESZ-KDNP

STRUBA JÓZSEF 
POLGÁRI LOKÁLPATRIÓTA 

MOZGALOM
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Képviselő jelöltek

ZAJÁCZ ZOLTÁN  
FIDESZ-KDNP

KOVÁCS MÁTÉ 
MUNKÁSPÁRT

JÓNÁS JÁNOS
FIDESZ-KDNP

SZABÓ TIBORNÉ 
POLGÁRI LOKÁLPATRIÓTA 

MOZGALOM

BALOGH BETTINA  
FIDESZ-KDNP

BÉKE LÁSZLÓ 
POLGÁRI LOKÁLPATRIÓTA 

MOZGALOM

DR. HATVANI ZSOLT SÁNDOR  
FIDESZ-KDNP

KÁRTIK JÓZSEF ATTILA
FIDESZ-KDNP

OLÁH JÓZSEF  
FIDESZ-KDNP
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Nemzetiségi képviselő jelöltek

GÁBOR TÜNDE EMESE 
LUNGO DROM

VADÁSZ LAJOS 
RPM

KRAJCZÁR ALADÁRNÉ 
RPM

RÁCZ GYULA 
RPM

SZITAI ISTVÁN 
LUNGO DROM

RÁCZ BERTALANNÉ 
RPM

SIROKI GÁBOR 
LUNGO DROM

KRAJCZÁR GERGŐ 
RPM 

FARKAS BERTALAN 
LUNGO DROM

KRAJCZÁRNÉ 
BARTHA MÓNIKA 

RPM

BALOGH GUSZTÁV 
RPM

NAGY ISTVÁNNÉ 
FIROSZ

NAGY ISTVÁN 
FIROSZ

BALOGH ATTILA  
RPM

KRAJCZÁR ALADÁR 
RPM
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Városunk immár harmadik alkalommal 
kapcsolódott az Európai Mobilitási Hét 
kampányhoz.  Szeptember 16.-a és 22.-e 
között a településünkön működő nevelési-
oktatási intézményekkel, állami - és  civil 
szervezetekkel karöltve minden nap szer-
vezett programokkal igyekeztünk felhívni 
a figyelmet a környezettudatos életforma 
fontosságára és a fenntartható közlekedési 
megoldások előnyben részesítésére.

Az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium Európa legnagyobb közlekedéssel 
összefüggő környezetvédelmi kampányá-
hoz csatlakozva idén is meghirdette az Eu-
rópai Mobilitási Hetet, melynek idei témája 
a gyaloglás és a nem motorizált közlekedés, 
mottója pedig a „Sétálj velünk!” 

A programsorozat nyitásaként a Polgári 
Vásárhelyi Pál Általános Iskola első osztá-
lyos tanulói facsemetéket ültettek az iskola 
udvarán. Tóth József polgármester meg-
nyitó beszédében kihangsúlyozta mennyi-
re fontos környezetünk óvása és megőrzése 
a jövő generációjának.

A kampányhetet megelőzően a Napsugár 
Óvoda és Bölcsőde, valamint az általános 
iskola alsó tagozatos tanulói számára gyer-
mekrajzpályázatot hirdettünk a témakör-
höz kapcsolódóan. A felhívásra 93 gyer-
mekrajz érkezett hozzánk, amiket három 
kategória szerint díjaztunk. Ugyanezek-
nek a korosztályoknak a Polgári Polgárőr 
Egyesület elnöke tartott játékos formában 
tudás-élmény alapú közlekedésbiztonsági 
foglalkozásokat, melyekhez a gyermekek 
nagy lelkesedéssel csatlakoztak. A felső ta-
gozatos diákok és a középiskolások részére 
a Hajdúnánási Rendőrkapitányság munka-
társa tartott közbiztonsági és egészségügyi 
előadásokat az Ady Endre Művelődési Köz-
pont és Könyvtár konferenciatermében. Az 
elhangzottakra építve, a részt vevő diákok 
kerékpáros KRESZ TOTÓ-t töltöttek ki, 
ahol szintén kategóriák szerint jutalmaz-
tuk a legtöbb pontot elért tanulókat. Ilyen 

formában 126 tanuló adott számot közleke-
dés-biztonsági ismereteiről és elmondható, 
hogy a fiatalok általában tisztában vannak 
a KRESZ kerékpáros szabályaival. A hét 
folyamán sport- és ügyességi vetélkedőkön 
is részt vehettek a gyerekek. A Ninja ügyes-
ségi verseny akadálypályája a BSZC József 
Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája tornatermében lett be-
rendezve, nagy népszerűségnek örvendett 

és igen szép számú je-
lentkezőt vonzott. A 
legjobb teljesítményt 
nyújtók sportfelsze-
reléseket nyerhettek. 
Maradandó intézke-
désként a Polgári Vá-
sárhelyi Pál Általános 
Iskola előtti gyalogos 
átkelő elé figyelemfel-
keltő ábra került felfes-
tésre a diákok közre-
működésével.

A szombat délutáni Értéktár séta alkal-
mával az Értéktár Bizottság elnöke egy 
lelkes csapattal indult útnak, felfedezve 
városunk épített és szellemi értékeit. Ezt 
követően a hőlégballonozás kipróbálására 
nyílt lehetősége a kalandvágyó lakosoknak 
a sportpályán, így madártávlatból tekint-
hettek le településünkre.  Szeptember 22-
én délelőtt, a kampányhét zárásaként meg-
rendezett Autómentes Napon városunk 
főterén családi szórakozást nyújtó progra-
mokkal: kerékpáros és gokartos ügyessé-
gi versenyekkel, trambulinozási és egyéb 
aktív kikapcsolódást nyújtó lehetőséggel 
vártuk az érdeklődőket. A Polgári Fitt 
Dance Tánccsoport produkcióit követően 
egy látványos Flashmob-ra vártuk a téren 
összegyűlt szép számú közönséget. Ezt kö-
vetően sor került a rajzpályázat és az aznapi 
vetélkedők eredményhirdetésére, valamint 
kisorsolásra kerültek a rendezvény főnye-
reményei azok között, akik a kampányhét 
alatt zajló programokon részt vettek. 

 A tombolasorsolás alkalmával fődíjként 
egy felnőtt Rockrider MBT kerékpárt, egy 
Gyerek MBT Kerékpárt  és egy Oxelo gyer-
mekrollert, valamint számos sportfelszere-
lést lehetett nyerni.

Köszönjük a programok sikeres megva-
lósításában részt vevő helyi intézmények 
és szakemberek segítő együttműködését, 
az eseményeken részvétvevőknek a lelkes 
aktivitást! Gratulálunk a szerencsés nyer-
teseknek! 

Péterné Kiss Petronella

Sétálj Velünk! 

Jó hajdúkhoz híven az idén is gasztro-
nómiai és kulturális bemutatóval képvi-
seltette magát Polgár a „Hajdúk a szigeten” 
fesztiválon, mely Tiszaújváros önkor-
mányzatának szervezésében immár ötö-
dik éve került megrendezésre. A 2015-ben 
hagyományőrző szándékkal útjára indított 
rendezvény célja, hogy „összehozza” a kö-
zös, hajdú gyökerekkel rendelkező tele-
püléseket, megismertetve egymással és az 
odalátogató vendégekkel a kultúrájukon, 
hagyományaikon túl a kulináris különle-
gességeiket is.  A családbarát programnak 
az időjárás is kedvezett, így gyorsan bené-
pesült a Tisza-sziget. 

Városunkat a gasztronómia területén két 
szervezet képviselte. A Polgári Lokálpat-
rióta Mozgalom Egyesület négykolbászos 
lecsó rizzsel ételre és babgulyásra invitálta 
a fesztiválozókat,  a Polgáriak Polgár Város 
Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület az 
ízletesen és hagyományos forgatási tech-
nikával elkészített slambuccal és a már 
szinte védjegyükké vált hájas süteménnyel 
kínálta a sátrukba betérő vendégeket. A 
rendezvény kulturális programját színesí-
tette a Polgári Mazsorett és Táncegyüttes, 
a Polgári Roma Hagyományőrző Zene- és 
Tánc Egyesület, valamint a Tiszavirág Ci-
tera zenekar színpadi produkciója. 

Molnár Jánosné, szerk.

Hajdúk a szigeten 
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Önkormányzatok Napja - Kitüntetések, 
elismerések átadása

Az Önkormányzatok Napja alkalmából 
évente megrendezésre kerül a Köztisztvise-
lők és Közalkalmazottak ünnepe, melynek 
keretében önkormányzati kitüntetések, 
polgármesteri elismerések átadására is sor 
kerül. Az Országgyűlés 2000-ben a helyi 
Önkormányzatok Napjává nyilvánította 
szeptember 30-át, annak emlékére, hogy 
1990-ben ezen a napon tartották az első 
helyhatósági választásokat Magyarorszá-
gon. E jeles időponthoz igazodva az idén 
szeptember 27-én került megrendezésre az 
ünnepség, melyen Tóth József polgármes-
ter mondott ünnepi beszédet. Bráz György 
Tiszaújváros polgármestere a tőle megszo-
kott kedélyes és baráti hangulatban kö-
szöntötte a rendezvény résztvevőit. 

A képviselő-testület döntése alapján 
„PRO-URBE Polgár” Emlékérem kitünte-
tésben részesült dr. Váliné Antal Mária, vá-
rosunk címzetes főjegyzője, „Önzetlen pol-
gár” díjat kapott Bán János, „Lokálpatrióta 
összefogás” díjban a Polgári Majorette és 
Táncegyüttes közössége részesült. 

„Polgár Város Közszolgálatáért” díjat 
ítélt a képviselő-testület: Dr. Borók Leven-
te háziorvos, Heinrichné Kovács Mónika 

a Polgári Szociális Központ dolgozója, Kiss 
Balázsné a Polgármesteri Hivatal köztiszt-
viselője, Létray Judit Ágnes a Polgári Vá-
sárhelyi Pál Általános Iskola pedagógusa, 
Soltész Lászlóné a Napsugár Óvoda és 
Bölcsőde titkára  részére.

A polgármester, hatáskörében megho-
zott döntése alapján „Polgár Város Ön-
kormányzata” Emlékérem elismerésben 
részesült  2 szervezet és 4 magánszemély. 
Közösségi munkájuk elismeréseként az 
Élet Virága Egészségvédő Egyesület, a 
Polgáriak Polgár Város Közéletéért és 
Fejlődéséért Egyesület, Antóni-Bodó Eri-
ka, Kövér Zsolt, Puskás János, valamint a 
lovas sport területén folyamatosan sikere-
ket elérő és ezzel városunk hírnevét öreg-
bítő polgári fiatal Horváth Kitti vehetett át 
emlékérmet.

Az ünnepség fő programeleme megható  
pillanatokat hozott, hiszen mindig jó érzés 
kiválasztott lenni a sok közül, illetve több 
kitüntetésben részesülő egyben a pályája 
lezárását is tehette a kapott elismeréssel. A 
kitüntetettek nevében dr. Váliné Antal Má-
ria címzetes főjegyző mondott köszönetet 
mindazoknak, akik lehetőséget biztosítot-

tak számukra, hogy kiemelkedő, elismerést 
kiváltó munkát végezhessenek. Gondolata-
iban kiemelte, hogy „Igaz, hogy ez a lehe-
tőség minden munkavállaló számára adott. 
De ha ehhez nem társul a hivatástudat, a 
kötelességtudat, a munka szeretete, az ön-
zetlenség, a szakmai tudás, az elhivatottság, 
a maximalizmus, akkor nincs kiemelkedő 
eredmény. Mindehhez egy ember nem elég. 
Szükséges az a közösség, az a környezet, 
ahova jó szívvel lehet nap mint nap, évek, 
évtizedek óta betérni. Szükséges a biztos 
családi háttér, mely megengedi a napi 8 órán 
túli munkavégzést, elfoglaltságot.. Úgy gon-
dolom, a mai elismerések újabb motivációt, 
biztatást adnak a fiatal generációnak, a 
nyugdíjba vonulók pedig egy pálya, az aktív 
dolgozói életszakasz méltó lezárását tehetik 
ezen az ünnepi délutánon. Köszönjük az el-
ismerések adományozását kezdeményezők, 
javalattevők, döntéshozók közreműködését, 
hogy a mai napon felejthetetlen perceket, és 
életeseményt szereztek számunkra!”

A kitüntető díjak és elismerések átadása 
után színvonalas táncos műsorral lépett fel 
a  Polgári Majorette és Táncegyüttes, majd 
Koós Réka zenés előadását élvezhették a 
jelenlévők. Azokról a közalkalmazottakról 
sem kell megfeledkezni, akik ezt az ünne-
pet is munkával töltötték, felelősségteljes, 
szorgos munkájukkal gondoskodtak az 
ünnep megszervezéséről, sikeres lebonyo-
lításáról.. Köszönet érte!

Molnár Jánosné, szerk.
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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 ·  
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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!

Időseinket köszöntöttük

Az ENSZ közgyűlésének döntése alapján 
1991. óta ünnepeljük az Idősek Világnap-
ját. Már hagyománnyá vált városunkban, 
hogy évente egy alkalommal ünnepséget 
szervezünk az idősebb generáció részére, 
hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, 
megbecsülésünket és szeretetünket azok 
iránt, akik hosszú, munkában eltöltött 
évek után városunk lakosaiként töltik 
megérdemelt nyugdíjas éveiket.

Az idén is közel négyszáz nyugdíjas 
vett részt a rendezvényen, akik egyrészt 
a nyugdíjas klubokon keresztül, másrészt 
pedig a művelődési központban igényel-
hettek részvételi jegyet és lehettek az ün-
nepeltek körében. A vendégeket jelképes 
ajándékkal, „Polgár Mosolyával” vártuk. A 
megnyitó perceit a Tiszavirág Citerazene-
kar, valamint a Naplemente Idősek Klubja 
meglepetésműsora tette színessé. 

A rendezvény első részében a Pol-
gár és Térsége Egészségügyéért Alapít-
vány térségi összefogással beszerzett 
csontsűrűségmérő eszközének átadására 
került sor, melyet a települések polgármes-
terei és az Egészségfejlesztési Iroda vezető-
je  vett át jelképesen Szrogh Károlyné dr. 
kuratóriumi elnöktől.

A megnyitót követően Maga László ró-
mai katolikus plébános és Kovács Imre re-
formátus lelkész emlékezett meg az elmúlt 
egy év alatt elhunyt polgári lakosokról, 
akik már nem lehettek velünk a rendezvé-
nyen.

Tóth József polgármester és Tiszaújváros 
képviseletében Kiss Zoltán önkormányzati 
képviselő köszöntő szavai után a nyugdíjas 
klubbok es a szociális intézmény javasla-
tára elismerések átadására is sor került, 
melyet Tóth József polgármester adott 
át. A nyugdíjas közösségekben, illetve az 
időskorú lakosság érdekében végzett ki-
emelkedő tevékenységért elismerésben ré-
szesültek a Polgári Idősügyi Tanács tag-
jai: Ekéné Tusi Gizella, Polonkai Gábor, 
Sánta József, Szalontai Sándor és Takács 

Károlyné. Az idősekért végzett kiemel-
kedő tevékenységéért elismerésben ré-
szesült: Bolgár Ferencné szociális segítő, 
Fekete Mária szociális gondozó, Nagy 
Anikó szakasszisztens, Pappné Krajczár 
Melinda szociális segítő.

A felemelő pillanatot a szórakozás percei 
vették át, az idősek kérésére László Attila 
énekes adott színvonalas műsort.  A Lo-
kálpatrióta Összefogás díjban részesült 
Majorette csoport valamint Kócsi Imre 
humorista fellépése okozott vidám perce-
ket. 

Ezután következett a nagy izgalom-
mal várt tombola sorsolás, mely az idén 
is önkormányzati képviselők és bizottsá-
gi tagok, intézmények, helyi szervezetek, 
közösségek, vállalkozók felajánlásából állt 
össze, melyet boldogan vettek át a szeren-
csés résztvevők. Ezúton is megköszönjük 
minden felajánlónak, a támogató, nemes 
gesztust! Bízva abban, hogy 2020. évben 
is sikerül megrendeznünk, ezt az immár 
hagyományos rendezvényt, ezúton is jó 
egészséget kívánunk kedves idős lakosa-
inknak

Andorkó Mihályné 

Anyakönyvi Hírek
Házasságot kötött:

Emődi Ágnes Anita – Balogh Alex Iván
Kártik Mónika – Kiss Mihály

Kosztrub Edit – Lády Krisztián
Sándor Valéria – Makó László

Akiket újszülöttként 
köszöntünk:

Pusztai Panna Karina
Lakatos Bence

Akiktől részvéttel 
búcsúzunk:
• Sirokai Gyuláné 

szül.: Szánóczki Erzsébet élt: 88 évet
• Lövey Bálint élt: 72 évet

• Fajta Lászlóné 
szül.: Kiss Anna élt: 80 évet

• Jávorszki Balázs élt: 65 évet
• Kiss Lászlóné 

szül.: Tuza Erzsébet élt: 68 évet
• Ferenczi Dezső élt: 72 évet

• Szitai Éva élt: 52 évet
• Makó Balázs élt: 84 évet

• Juhász Imréné 
szül.: Lőrincz Erzsébet élt: 86 évet

• Hadházi István élt: 74 évet
• Kovács Józsefné 

szül.: Kövér Anna élt: 91 évet
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250 éves a Kálvária kápolna

Színek, fények, hangulatok

Oláh Sándor festőművész munkáiból 
nyílt kiállítás 2019. szeptember 20-án az 
Ady Endre Művelődési Központ és Könyv-
tár Megyesi-fivérek termében. 

Oláh Sándor városunk szülötte. Bár, 
jelenleg Debrecenben él és dolgozik, gyö-
kerei ide kötik, így minden „itthonról” 
érkező megkeresést nagy örömmel fogad. 
Városunk jeles évfordulói alkalmával min-
dig jelen van egy-egy kiállítással. Kedves, 
intelligens, mégis szerény személye üdí-
tően hat minden társaságban. Ismerve 

„Az Úr áldásáért esengve emelte 
- igaz hite szerint -  Polgár hívő népe.”

/Pete Margit/

A Kálvária dombon lévő kápolnát 250 éve, 
1769. szeptember 15-én szentelték fel Szűz 
Mária tiszteletére. 

A pusztító járványoktól való szabadulás 
emlékére, fogadalomból építették őseink 
a Kálvária kápolnát, majd - alig több, mint 
száz évvel később - a Keresztutat, a Siralom 
völgyét és a Hármas-keresztet a szószékkel. 
A Polgári Római Katolikus Egyházközség 
Kálvária búcsú idején emlékezik meg erről 
minden év szeptemberében. Ilyenkor szent-
misét tartanak a Fájdalmas Szűzanya tiszte-
letére, és a hagyományokhoz híven minden-
ki fekete ruhában érkezik. 

A jubileumi évfordulóhoz a Polgári Telepü-
lési Értéktár is csatlakozott, hiszen a Kálvá-
ria-domb felépítményeivel együtt, városunk 
nyilvántartott nemzeti értéke. Az egyházi 

munkásságát és végigtekintve alkotásain 
méltán vagyunk Rá büszkék.

Főiskolai tanulmányait az Egri Tanár-
képző Főiskola Médiapedagógia Szakán 
végezte, ezt követően másoddiplomás 
képzésen vett részt a Nyíregyházi Főisko-
la Bölcsészettudományi és Művészeti Kar 
rajz szakán. Ismereteit, szaktudását a Deb-
receni Medgyessy Ferenc Képzőművészeti 
Körben bővítette tovább. Részt vett több 
alkotótábor és művészeti kör munkájában. 
Tagja az AKT Képzőművészeti Társaság-
nak és a Művészetbarátok Egyesületének. 
Alapító tagja a BalmazArt nemzetközi 
alkotótábornak. A festészet mellett szob-
rászként is alkot. Bőr- és bronzszobrai az 
anyag sajátosságai ellenére könnyűek, légi-
esek és igen kifejezőek.  Dr. Pogány Gábor 
művészettörténész szavaival élve: „mozdu-
latlanok, ám éppen mozdulatlanságuk ki-

ünnepnapok előestéjén, szeptember 13-án 
tartottuk megemlékező rendezvényünket. 
A késő délutáni órákban megkondultak a 
virágdíszbe öltöztetett kápolna harangjai, 
miközben az ünneplő közönség az épület 
homlokzatára emelte tekintetét. Ezt követő-
en Taskó Zsuzsanna tolmácsolásában, e jeles 
alkalomra íródott, fentebb idézett Kis kápol-
na a Kálvária dombon című vers hangzott el. 
A megemlékezésen a város képviseletében 
Tóth József polgármester, az egyház képvi-
seletében Maga László címzetes kanonok, 
esperes osztotta meg ünnepi gondolatait.

Tóth József polgármester az összefogás és 
együttműködés, a helyi közösségek közös 
gondolkodását emelte ki az értékeink védel-
mét, azok megőrzését, hagyományaink ápo-
lását illetően.

Maga László esperes a Kálvária üzenetéről 
beszélt a jelenlévőknek. Más üzenete van a 
keresztény ember számára: „[…]a Kálvá-
ria mindenekelőtt egy szakrális hely, ahol 
az ember találkozik az Istennel, ahol hálát 
ad Isten szeretetéért, ahol meg tudja bánni 
bűneit. Mást jelent Polgár életében: „[…]a 
Kálvária szól őseink hitéről, szól Polgár tör-
ténelméről, egyszerre lelki értéke is van, de 
ugyanakkor egy szép örökség, amit őrizni, 
óvni kell!

A Kálvária és a kápolna megépítése óta 
történt jelentősebb történelmi és társadalmi 
eseményeket C. Tóth János történész fog-
lalta össze előadásában. „[…]Csepregi János 
akkori plébános […] kérésének eleget téve, 

fejező, mint az ógörög és reneszánsz alle-
góriáké. (…)egyszerűek s emellett érzelem 
– és gondolatgazdagok. Mindegyik műve 
az a fajta műalkotás, amellyel jó érzés lehet 
együtt élni.”

„ Festményeinek vonzó szépsége, sajátos 
szín- és formavilágában rejlik, amely még 
a kevésbé műértő szemlélődőt is rabul ejti. 
Pozitív életszemlélete sugárzik képeiről, 
színesen látja a világot –valljuk be, titkon 
mindannyian erre vágyunk - festménye-
inek üzeneteit a ragyogó, meleg, életteli 
színek és fények hordozzák.” Ezen gon-
dolatok jegyében nyitotta meg a tárlatot 
Kovácsné Hamar Éva a Humánfeladatok 
és Ügyrendi Bizottság tagja és ajánlotta 
megtekintésre az alkotásokat. A kiállítás 
október 15-ig látogatható.

Péterné Kiss Petronella

az emberek 1768-ban » Egy kápolnátskának 
az temetőnk dombján való felállítását « ha-
tározták el. Az elhatározást tett követte, s a 
bejárat fölött lévő felirat tanúsítása szerint, 
POLGÁR MEZŐVÁROS LAKÓI ÁLTAL 
EMELTETETT KÁPOLNÁTSKA egy év 
alatt, 1769-re elkészült. Az egyszerű, népi 
barokk stílusban épült fogadalmi kápolna 
ugyan nem vethető össze a nagyhírű kated-
rálisok építészeti értékeivel, de nekünk, pol-
gáriaknak ugyanolyan értéket jelent, hiszen 
magában hordozza az elmúlt negyed évezred 
emlékét, örömét és bánatát egyaránt. […] ”

Mielőtt a Kápolna ódon falai között be-
rendezett imakönyv-kiállítást megtekintette 
volna a tisztelt közönség, néhány gondolat 
erejéig, az értéktár képviseletében én ma-
gam osztottam meg: milyen sokat jelentett 
a nagyfokú érdeklődés; hogyan éltük meg a 
gyűjtés örömteli perceit; fellapozva az ima-
könyveket milyen „kincsekre” és bensőséges 
sorokra bukkantunk.

Végül megköszönve a nemes felajánláso-
kat, a ritka és egyedi darabokat, családi erek-
lyéket, a tárlatot Reviczky Gyula: Imaköny-
vem című verse nyitotta Suhajda Sándorné 
előadásában. 

Az est a Savaria Barokk Zenekar, Johann 
Sebastian Bach műveiből összeállított kama-
rakoncertjével zárult. Felemelő érzés volt a 
Szent sír előtti völgyben a hangok és fények 
játéka.

Ferenczné Fajta Mária, PTÉB elnök

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk Kiss Lászlóné szül.: Tuza Erzsébet temetésén megjelentek, 

ravatalára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban részvéttel osztoztak.
a gyászoló család
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