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Városházi Hírek

Az Önkormányzatok Napja alkalmából 
évente megrendezésre kerül a Köztisztviselők 
és Közalkalmazottak ünnepe, melynek kere-
tében önkormányzati kitüntetések, polgár-
mesteri elismerések átadására kerül sor. Az 
Országgyűlés 2000-ben a helyi Önkormány-
zatok Napjává nyilvánította szeptember 30-át, 
annak emlékére, hogy 1990-ben ezen a napon 
tartották az első helyhatósági választásokat 
Magyarországon. E jeles időponthoz igazodva 
az idén október 1-jén került megrendezésre 
az ünnepség, melyen Molnár Gyula ország-
gyűlési képviselő osztotta meg a jelenlévőkkel 
az önkormányzatisággal kapcsolatos ünnepi 
gondolatait. 

A képviselő-testület „Polgár Büszkesége” 
kitüntető díjat adományozott Béke Kornél 
olimpikon részére a 2020-as Tokió-i Olimpián 
elért eredményéért.

A képviselő-testület döntése alapán „PRO-
URBE Polgár” Emlékérem kitüntetésben 
részesült Csépányiné Bartók Margit a pol-
gármesteri hivatal pénzügyi irodavezetője, 
valamint Icsu Ferencné a Napsugár Óvoda és 
Bölcsőde nyugalmazott intézményvezetője. 
„Önzetlen polgár” díjat kapott Szánóczkiné 
Sándor Katalin. „Lokálpatrióta összefogás” 
díjban részesültek a Trianon 100 Emlékmű 
állításának kezdeményezésében és megvalósí-
tásában közreműködő három helyi vállalkozó 
család: Sütő Balázs és felesége, Tóth Zoltán és 
felesége, Vámosi László és felesége. 

„Polgár Város Közszolgálatáért” díjat ítélt a 
képviselő-testület: Bokros Tiborné a Polgári 
Szociális Központ dolgozója, Csikósné Szél 
Mónika, a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vezető 
asszisztense,  Kissné Juhász Marianna a Város-
gondnokság pénzügyi vezetője,  Péterné Kiss 

Petronella az Ady Endre Művelődési Központ 
és Könyvtár közművelődési munkatársa, Pető 
Erika a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 
pedagógusa részére.

A polgármester, hatáskörében meghozott 
döntése alapján „Polgár Város Önkormány-
zata” Emlékérem elismerésben részesült Lády 
Józsefné, Nábrádi Benedek, Szabó Bertalan-
né, Dobó Viktor, Juhász Sándor, Tóth Krisz-
tina és Vadász Lajos. 

„Polgármesteri Dicsérő Oklevél” elisme-
résben részesült Kacsa Judit, Kiss Gyuláné, 
Krajczár Aladár és Szőke Béla.

Az ünnepség fő programeleme megható  
pillanatokat hozott, hiszen mindig jó érzés 
kiválasztott lenni a sok közül, illetve több 
kitüntetésben részesülő egyben a pályája le-
zárását is tehette a kapott elismeréssel. A ki-
tüntetettek nevében Icsu Ferencné az alábbiak 
szerint mondott köszönetet mindazoknak, 

Önkormányzatok Napja - Kitüntetések, 
elismerések átadása

akik lehetőséget biztosítottak számukra, hogy 
kiemelkedő, elismerést kiváltó munkát végez-
hessenek. „Köszönet a felterjesztőknek, akik 
gondoltak ránk és köszönet a döntést meghozó 
képviselő-testületnek, hogy méltónak találtak 
bennünket e rangos elismerésre. Köszönet illeti 
azokat a közösségeket, csoportokat, munkatár-
sakat, barátokat, családtagokat, ismerősöket, 
akik nélkül nem lennénk ma azok akik va-
gyunk, kitüntetettek. Elismerésre, tevékenysége 
pozitív megítélésére mindenki vágyik, így jó 
magam is. Ez ad számunkra megerősítést, mely 
elengedhetetlen az eredményes munkához. 
Rangos és fontos számunkra ez a kitüntetés, 
hiszen amit tettünk - ki-ki a maga területén 
– lakóhelyünkért, Polgárért, Polgár városáért, 
a polgári emberekért velük együtt tettük és re-
mélem Polgár hírnevét öregbítve ezzel. Ki más 
is tudná legjobban, hogy mit tettünk, mint 
azok, akikkel együtt élünk, dolgozunk napon-
ta, a polgári emberek, családok, kollégáink és 
vezetőink. Köszönő beszédemet gróf Széchenyi 
István ideillő szavaival zárom: „Nem tettem 
mást, mit tenni kötelességem volt, melyet el-
utasítani bűn lett volna”. Ez így igaz, tettük a 
dolgunkat szívvel, lélekkel, kötelességgel, melyet 
e jeles napon elismeréssel díjaztak. Köszönöm, 
köszönjük!”

A kitüntető díjak és elismerések átadása 
után Csézy zenés előadását élvezhették a je-
lenlévők. Azokról a munkatársakról sem kell 
megfeledkezni, akik ezt az ünnepet is munká-
val töltötték, felelősségteljes, szorgos munká-
jukkal gondoskodtak az ünnep megszervezé-
séről, sikeres lebonyolításáról.. Köszönet érte!

Molnár Jánosné

Polgár Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások
 Minisztériummal együttműködve 

2021. évre
„BURSA HUNGARICA”

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki

A. FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY HALLGATÓI SZÁMÁRA 
 („A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT)
B. FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYOKAT KEZDENI KÍVÁNÓ 
 FIATALOK SZÁMÁRA („B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT), 
 akik Polgár területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek

A részletes pályázati feltételek megismerhetők a www.emet.gov.hu, a 
www.polgar.hu weboldalakon, valamint a Polgármesteri Hivatalban 
Lukácsné Oláh Kornélia munkatársunknál (parkoló felőli, hátsó be-

járat). Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Támogatáskezelő 
a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelését a Bursa 
Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rend-
szerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) teszi lehetővé. Az 
EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk 
rögzítik adataikat, így azokért a továbbiakban teljes büntetőjogi fele-
lősséget vállalnak. A személyes és pályázati adatok rögzítését követő-
en a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, a szükséges dokumen-
tumokkal (jövedelemigazolások, hallgatói jogviszony igazolás „A” 
típusú pályázat esetén) együtt a lakóhely szerint illetékes önkormány-
zathoz kell eljuttatni. 
Bővebb felvilágosítás az 52/573-531 telefonszámon kérhető.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 5. 
Elbírálás időpontja: 2021. december 6-ig 

Polgár Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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korú lakosság érdekében végzett kiemelkedő 
tevékenységért elismerésben részesültek a Pol-
gári Idősügyi Tanács tagjai: Kuczik Sándorné, 
Molnár Marianna, Varga Gáborné, Polonkai 
Gábor, Sánta József, Szalontai Sándor.  Az idő-
sekért végzett kiemelkedő tevékenységéért el-
ismerésben részesült: Nagy Lászlóné szociális 
segítő, Suhajda Lászlóné szociális segítő, Por-
kolábné Ábri Judit szociális gondozó, Hornyák 

Az ENSZ közgyűlésének döntése alapján 
1991. óta ünnepeljük az Idősek Világnapját. A 
2020. év ünneplését befolyásolja a COVID 19 
világjárvány, emiatt a tavalyi évben nem került 
megrendezésre a már hagyománnyá vált ren-
dezvény. Igy nagy izgalommal készültünk arra, 
hogy ünnepséget szervezzünk az idősebb ge-
neráció részére, hogy kifejezzük hálánkat, tisz-
teletünket, megbecsülésünket és szeretetünket 
azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött 
évek után városunk lakosaiként töltik megér-
demelt nyugdíjas éveiket.

Az idei, a XIII. Idősek Világnapja alkalmából 
megtartott rendezvényen közel 350 fő idősko-
rú polgári ember vehetett részt, akik a nyugdí-
jas klubokon keresztül, és a művelődési házban 
igényelt részvételi jeggyel lehettek az ünnepel-
tek körében. A vendégeket jelképes ajándékkal, 
adventi gyertyacsomaggal vártuk, melyből ké-
sőbb Adventi Koszorú készítő versenyen mé-
rethetik meg magukat. A megnyitó perceit a 
Tiszavirág Citerazenekar, valamint az Árvács-
ka Népdalkör közös nótázása tette színessé. 

A megnyitót követően Maga László római 
katolikus plébános és Kovács Imre református 
lelkész emlékezett meg az elmúlt egy év alatt 
elhunyt polgári lakosokról, akik már nem le-
hettek velünk a rendezvényen.

dr. Polonkai Mária, városunk Díszpolgárá-
nak köszöntő szavai után a Polgári Idősügyi 
Tanács javaslatára elismerések átadására is sor 
került, melyet Molnár János, a Polgári Idősügyi 
Tanács elnöke, önkormányzati tanácsnok adott 
át. A nyugdíjas közösségekben, illetve az idős-

Városházi Hírek

Október 1. - az Idősek Világnapja

A Polgári Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat testülete megköszöni mindazon 
személyek segítségét, akik közreműködtek a 
2021. szeptember 4-én megrendezett Roma 
Napon. Rontó István és feleségének, Vadász 
Istvánnak, Juhász Bertalannak, a Polgárőr-
ségnek és a Rendőrségnek.

A rendezvényen fellépett többek között 
Bódi Csabi.

Balogh Gusztáv elnök

Szeptember 16-án ülésezett a képviselő-
testület és hozta meg döntéseit a napirenden 
szereplő önkormányzati ügyekben. 

A polgármesteri jelentés keretében több aktu-
ális témáról kaptunk tájékoztatást. A június 10-
én megkezdődött kátyúzási folyamatban össze-
sen 1.423 m2 felületen 142 tonna aszfalt került 
beépítésre, melynek során minden ütőkátyú és 
nagyobb felületű hiba kijavításra került. Ez jel-
lemzően a Bem, a Bajza, a Dobó, a Gorkij fasor 
utcákat érintette, valamint közlekedési csomó-
pont aszfaltozás történt a Vereckei, a Gagarin és 
a Tarka-Barka üzlet kereszteződésnél. 

Kijavításra került a piacnál lévő büfé előt-
ti járdasüllyedés, felújításra, illetve pótlásra 
kerültek a közlekedésbiztonságot segítő táb-
lák, volt burkolatfestés, fekvőrendőr telepí-
tés, illetve a meglévő kerékpárút műszakilag 
legrosszabb helyei kerülnek még kijavításra. 
A kátyúzási munkálatokra 15 millió forintot 
saját pénzéből az önkormányzat. 

Pályázat útján és saját forrás biztosításával 
szeptember 13-án megkezdődött a Mátyás 
utca felújítása, melynek befejezési határideje 
október 15. Az útfelújítási munkálatok idejére 

kérte a polgármester a lakosság és az arra köz-
lekedők türelmét és megértését. 

A Területi Operatív Program keretében a 
leromlott, elmaradt, hátrányos helyzetű városi 
területek korszerűsítésére kiírt pályázaton el-
nyert 426.643.000 Ft-ból felújításra kerülhet 
a Kiss Ernő úti és a Bem úti önkormányzati 
ingatlan, valamint a felújítás érinti a Veres P., 
a Hajnal és a Bem utcákat is. 

Kissné Barta Piroska műszaki irodavezető a 
volt ÉVISZ épületével kapcsolatban elmondta, 
hogy a tulajdonossal történt egyeztetés után 
az ingatlanhoz tartozó közművek felújítása a 
nyár folyamán megtörtént, jelenleg a főépület 
teljeskörű felújítása folyik, mely várhatóan az 
év végére befejeződik. 

Megtudtuk továbbá, hogy a kerékpárút 
megvalósítására lefolytatott közbeszerzési el-
járás keretében kiválasztásra került a kivitele-
ző. Tekintettel arra, hogy időközben műszaki 
tartalom csökkentésre került sor (893 métert 
érintően), így a támogatási szerződés módo-
sítása még folyamatban van, illetve szükséges 
lesz még kiegészítő támogatási igény benyúj-
tása is, melynek pozitív bírálatát követően in-

dulhat meg a kivitelezés. A munkálatok előre-
láthatóan 2022. őszére befejeződnek.

Elfogadta a képviselő-testület a 2021-2025. 
évekre vonatkozó Gazdasági Programot, 
mely helyi szinten meghatározza mindazo-
kat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek 
az önkormányzat költségvetési lehetőségeivel 
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és 
gazdasági adottságok figyelembevételével az 
önkormányzat által nyújtandó feladatok biz-
tosítását, színvonalának javítását szolgálják. 

Napirenden volt továbbá a PÉTEGISZ 
Nonprofit Zrt. szakmai tervének módosítá-
sa, valamint a térítési díjairól szóló szabályzat 
módosításának jóváhagyása is. A napirend 
tárgyalásakor dr. Pásztor Ibolya vezérigazgató 
elmondta, hogy október 1-től a kardiológiai 
szakrendelés, heti 10 órában teljes kapaci-
tással működik, valamint folyamatban van a 
röntgengép elromlott alkatrészének külföldről 
történő beszerzése. 

Zárt ülés keretében az önkormányzat által 
adományozható kitüntetésekről és díjakról 
döntött a képviselő-testület.

Molnár Jánosné

Tünde, a Járóbeteg Szakellátó munkatársa. A 
díjakat Tóth József polgármester adta át.

Az estebédet megelőzően, melyet a Magya-
ros Izvilág Étterem és Kifőzde csapata készített,  
a felemelő pillanatokat a szórakozás percei 
követték, Csengeri Attila és Gregor Bernadett 
művészek adtak színvonalas műsort.  

Ezután következett a nagy izgalommal várt 
tombola sorsolás, mely az idén is önkormány-
zati képviselők és bizottsági tagok, intézmé-
nyek, helyi szervezetek, közösségek, vállalko-
zók felajánlásából állt össze, és igy 99 ajándék 
talált gazdára. Ezúton is megköszönjük min-
den felajánlónak, e támogató, nemes gesztust!

Bízva abban, hogy az elkövetkezendő évek-
ben is sikerül megrendeznünk, ezt az immár 
hagyományos rendezvényt, ezúton is jó egész-
séget kívánunk kedves idős lakosainknak.

Andorkó Mihályné
irodavezető
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Kultúrpercek
Kultúrházak éjjel-nappal

A Magyar Népművelők Egyesülete a pandémia okán, 2021-ben rend-
hagyó módon a szeptember 24–26-i hétvégén rendezte meg a 15. Kultúr-
házak éjjel-nappal programsorozatot, melyhez az Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár idén főként könnyűzenei programokkal csatlakozott.

A „Min-
dennap ér-
téket adunk” 
szlogennel a 
szervezők azt 
üzenik, hogy a 
közművelődés 
a hétközna-
pokban is ér-
tékes kultúrát 
közvetít és teremt. A helyi művelődési központ kétnapos rendezvény-
sorozattal kapcsolódott az országos eseményekhez. Szeptember 24-én, 
pénteken este az Új Bojtorján együttes jól ismert slágereivel nyújtott pá-
ratlan élményt a közönség számára. Mindenki jól érezte magát, hiszen 
a hatvanas korosztály nosztalgiázhatott, a fiatalabbak pedig élvezhették 
a zenekar megújult „New country & Eastern” stílusú előadását.  Az este 
folyamán is bebizonyosodott, hogy az egykori legendás Bojtorján együt-
tes gitárosa, énekese, dalszerzője, Pomázi Zoltán vezetésével 1999-ben 
újjászületett Új Bojtorján művészei a country műfaj legjobbjai. Az elő-
adást a Polgári Mazsorett és Táncegyüttes által koreografált „line dance” 
formatánc tette látványossá, igazi „country” hangulatot varázsolva a szín-
házterembe. 

A szombati napon két koncertre is vártuk a szórakozni, kikapcso-
lódni vágyókat. Elsőként, a szívünknek legkedvesebb, helyi Black Star 
zenekar máig kiváló zenészei nyújtottak ismét feledhetetlen élményt a 
közönség számára. Mindig öröm azt tapasztalni, hogy önfeledt boldog-

ság tölti be a termet, 
amikor a zene szár-
nyán visszarepülve, 
a jelenlévők újraélik 
ifjúkoruk legszebb 
időszakát. A kon-
cert fénypontjaként 
részesei lehettünk 
Struba Sándor éne-
kes, családi meg-
lepetés-szülinapi 

köszöntőjének. Bár, a kerek évforduló májusban volt, a nagy, közös ün-
neplés a járványhelyzet miatt idáig váratott magára. S, mi lehetett volna 
alkalmasabb időpont annál, mint a mostani, amikor a család és az éle-
tét végigkísérő zenésztársak is együtt vannak. A zenekar tagjai, a Struba 
családdal közösen előadott nagy kedvenc, a Hull a hó… című számmal 
búcsúztak a jelenlévőktől. Egy rövid technikai szünetet követően a szé-
kesfehérvári Caroline Street formáció mutatkozott be városunkban. A 
fiatalabb generációt célzó együttes a zalaegerszegi Lukács Sándor 30 éves 
munkásságából született dalait dolgozza fel. Leporolta, és újragondolta 
a régi szerzeményeket, hogy a mai közönség számára is befogadhatób-
bak legyenek. Stílusukat tekintve a klasszikus hangszerelésű, pop, rock és 
alternatív világ keverékét képviselik. A rendkívül jóhangulatú, családias 
koncerten a színpadon játszó zenekar tagjai legalább annyira élvezték a 
muzsikálást, mint a közönség tagjai a színvonalas előadást és az igényes 
dalokat. A délután folyamán, a koncertek ideje alatt a kisebbeket az intéz-
mény előcsarnokában kézműves játszóház várta.

Péterné Kiss Petronella

Hazánkban idén szeptember 16. és 22. között huszadik alkalommal 
rendezték meg az Európai Mobilitási Hetet, amelynek célja, a kör-
nyezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. Európa 
legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampánya évről évre egyre 
népszerűbb Magyarországon. Településünk negyedik alkalommal csat-
lakozott a  kampányhoz.

Az idei év mottója: Maradj egészséges, közlekedj fenntarthatóan! Ez-
zel a címmel rajzversenyt hirdettünk a Napsugár Óvoda és Bölcsődé-
ben, illetve a Polgári Vásárhelyi Általános Iskola alsó tagozatos diákjai 
között. A beérkezett csodaszép pályamunkák intézményünk ablakaiban 
megtekinthetőek 2021. október 20.-ig. 

Szabó Tiborné a Polgári Polgárőr Egyesület elnöke játékos KRESZ 
előadáson ismertette a biztonságos közlekedés szabályait az általános 
iskola 1-2. évfolyamos tanulói számára. Az oktatási intézmény további 
évfolyamán közlekedésbiztonsági totó kitöltésére került sor. 

Pocsai Zsuzsanna a Hajdúnánási Rendőrkapitányság közlekedésbiz-
tonsági szakelőadója pedig a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabá-
lyairól, veszélyeiről és az egészségre gyakorolt hatásairól tartott előadást 
az általános iskola felső tagozatos (5-6. évfolyam) és a BSZC JAGSZI 
tanulói számára. A középiskolások további ügyességi sorversenyekkel 
gazdagították a programsorozatot Sávolyiné Rudolf Ildikó testnevelő 
pedagógus vezetésével. 

Minden résztvevő, aki a kampány hét valamely programján részt vett, 
kapott egy szerencseszelvényt, amit tombolaládába bedobva összegyűj-
töttünk és a hét zárónapján értékes nyereményeket sorsoltunk ki.

A szeptember 22-ei Autómentes Nap délutánján számos program 
várta a gyerekeket. A „Mozdulj Velünk” felhívás jegyében Tóth Ildikó 
gyermek aerobic oktató közös testmozgásra invitálta a mozogni vágyó-
kat. Öröm volt látni, ahogy a város főterét benépesítették a boldogan 
gyakorlatozó gyerkőcök. 16 órától ügyességi pályává alakult a tér, ahol a 
vállalkozó kedvű gyerekek korosztályonként kerékpárral, gokarttal, rol-
lerrel, kismotorral versenyezhettek. A délután folyamán a Felnőni Tilos 
zenekar gyermekkoncertjével, csúszdás légvárral, arcfestéssel vártuk az 
ovisokat és a diákokat.

A nap végén Tóth József polgármester úr értékelte a hét eseményeit, 
majd, a programsorozat zárásaként átadásra kerületek a hét versenyein 
részt vett gyermekek, fiatalok helyezési díjai, valamint kisorsolásra ke-
rültek értékes nyereményeink is.

Bacsa- Kiss Evelin Beatrix

Európai Mobilitási Hét 2021.



2021. október PolgárTárs 5. oldal

Befogadás 
az óvodában

Az óvodáskor beköszönte az első olyan 
élethelyzet, mikor a gyermek kilép a meleg 
családi fészekből. Minden szülő számára ne-
héz, mikor a legféltettebb kincsét hagyja ott 
egy új intézményben, először engedi el a kis 
kezét. Az azonban vitathatatlan, hogy a gyer-
mek sokoldalú, harmonikus fejlődéséhez és 
személyiségük kibontakozásához nagyon 
fontos a kortársközösség és az óvodai légkör. 
Szeptembertől folyamatosan megkezdődött 
a gyerekek befogadása a polgári óvodában. 
A gyermekek szüleikkel érkeztek és velük 
is maradtak egész délelőtt, hogy minél gör-
dülékenyebben illeszkedjenek be az óvodai 
környezetbe. A szokásokat is a szüleikkel 
együtt ismerték meg, így ezeket a viselkedés-
módokat otthon is kérhetik gyermeküktől. 
A pandémiás helyzetre való tekintettel idén 
minden gyermeket egy szülő kísért el. Az 
épületben szájmaszkban és lábzsákban vagy 
váltó cipőben tartózkodtak.

Szeptember 
végére min-
den kis új ovis 
megérkezett 
csoportjába. 
A bölcsődéből 
érkező gyere-
kek foglalták 
el először a 
csoportszobá-
kat, nekik ez 

gördülékenyen ment, hiszen már egy kiala-
kult szokásrendet folytatnak tovább. 

A gyermekek először a jelükkel ismerked-
tek meg, majd az öltözővel, ahol megkeresték, 
hol van az ő fogasuk, cipőtartójuk. Felfedez-
ték a mosdót, nagyon tetszettek nekik a kis 
WC-k, a kis csapok, hiszen ilyenekkel otthon 
nem találkozhattak. 

Ezután jött a legjobb rész! Feltérképezték a 
csoportszobákat és a szebbnél szebb játékokat. 
A lányok a kialakított babaszobában és baba-
konyhában töltöttek több időt, a fiúkat inkább 
az autók és az építőkockák varázsolták el. A 
nyári élményeket felidézve állatkertet hoztak 
létre, sokat rajzoltak és gyurmáztak is közö-
sen. A délután folyamán pedig a nagymozgást 
fejlesztő játékokat az udvaron vették birtokba.

A „beszokás” időszaka minden gyermeknél 
másképp alakul, akad, akinél néhány hétig 
tart, de akár hónapokig is elhúzódhat. Ezt a 
folyamatot az óvónők és a szülők összefogása, 
közös gondolkodása és harmonikus együtt-
működése segíti. 

„Nincs két egyforma gyémánt
Mindegyikben más a szépség,
Nincs két egyforma gyermek
Mindegyikben más az érték.”
                       Benedek Elek

Soltész Petra
óvodapedagógus

Suli hírek
Eseménydús szeptember az 

általános iskolában

A 2021/2022-es tanévet hagyományos mó-
don indítottuk szeptember 1-jén. Az alsó ta-
gozaton két osztálynyi kisdiák kezdte meg ta-
nulmányait. Ünnepélyes módon avatták őket a 
Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola tanuló-
ivá. A rövid évnyitón tanítóikkal átléptek a dí-
szes kapun, mely azt jelképezte, hogy intézmé-
nyünk teljes jogú polgáraivá váltak.

Iskolánk tanulói is bekapcsolódtak az Euró-
pai Mobilitási Hét programjaiba: 2021. 
szeptember 20-án felsősök egy cso-
portja vett részt közlekedésbiztonsági 
előadáson, majd a megszerzett tudásuk 
alapján versenghettek totó kitöltésével. 
Alsósaink 22-én közös tornán mozgat-
ták át magukat városunk főterén.

Szeptember 23-án felsős tanulóink 
egy csoportja vett részt a Diákolimpia 
Mezei futóverseny körzeti döntőjén 
Hajdúnánáson, ahol eredményesen sze-
repeltek. Tanáraik: Bojti István és Szabó 

József testnevelők. A különböző kor-
csoportban helyezést elért diákok: 1. 
helyezett Lólé Ákos – 6.c, 3. helyezett 
Czakó Norbert – 7.a, 6. helyezett 
Mezei Annabella – 6.c,  szintén 6. 
helyezett Veres Laura Kitti – 7.a. A 
debreceni megyei döntőbe jutott: 
Lólé Ákos és Czakó Norbert. 

Szeptember 24-én az Európai Di-
áksport Nap jegyében a szokásosnál 
is többet mozogtunk: tornáztunk az 

udvaron, futottunk az iskola körül. Szeptember 
27-én a Debreceni Egyetem Zeneművészeti 
Karán jártunk felsős tanulók egy csoportjával 
a Mesés Ütősök című élménykoncerten. A 
SONUS ütőhangszeres együttes előadását hall-
hattuk. Az utat Kovács Erika Krisztina tanárnő 
szervezte, kísérőként Petrikné Sereg Ildikó vett 
részt az utazáson. 

Petrikné Sereg Ildikó pedagógus

Zene gyerekeknek
Az NKA Hangfoglaló Programnak köszön-

hetően szeptember 14-én Pomázi Zoltán, a 
legendás Bojtorján Zenekar alapító frontem-
bere, énekese szórakoztatta gyermekműsorával 
városunk csemetéit az Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár színháztermében. 

A délelőtti program során az Új Bojtorján 
együttes olyan örökzöld slágerei szólaltak meg 
a kicsik legnagyobb örömére, mint a Micimac-
kó, A nagyi dunnája, a Csudálatos Mary, me-
lyeket lelkesen énekeltek az előadóval együtt.  A 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde növendékei szer-
vezetten vettek részt a klubkoncerten, és öröm-
mel tapasztaltuk, hogy több, szülővel érkező, 
még nem óvodás korú kisgyermeket is kö-
szönthettünk a közönség soraiban. Öröm volt 
látni, hogy a műsor alatt milyen felszabadultan, 

vidáman szórakoztak a kicsik. Ám, ha jó 
a hangulat, gyorsan telik az idő, így bú-
csúzáskor sajnálatukat fejezték ki, hogy 
már vége a mókázásnak. A Halász Judit 
koncertjeit évtizedeken át kísérő zenekar 
énekese természetesen, nem hagyhatta 
figyelmen kívül az esetleges szülinapost 
sem, akinek köszöntésekor ezúttal egy 
egész teremnyi lurkó zengte, hogy „Ez a 

nap más, mint a többi…”.
Bízunk benne, hogy programunkkal sikerült 

még vidámabbá tenni a gyerekek számára a 
szeptemberi ovikezdés időszakát.

Péterné Kiss Petronella



2021. októberPolgárTárs6. oldal

Az Ady Endre Művelődési Ház és Könyv-
tár által szervezett Mobilitás héten a BSZC 
József Attila Szakkép-
ző Iskola tanulói is 
kivették részüket. Az 
Európai Mobilitási 
Hét 2021-es szlogenje:

„Fenntartható köz-
lekedés a biztonság és 
egészség jegyében”.

2021. 09. 20-án ta-
nulóink a Gyalogosan, 
kerékpárosan közle-
kedésbiztonsági elő-
adáson vettek részt, 
ahol elmélyíthették 
tudásukat és új isme-
retekre is szert tehet-
tek. A tanulók nagyon 
hasznosnak találták 
ezt az előadást, hiszen 
sokan közülük kerékpárral járnak iskolába.

JAGSZI hírek

Másnap Kresz totót töltöttek ki, amelyen 
lemérhették tudásukat, majd az iskola tor-

natermében sportve-
télkedőn mérhették 
össze erejüket. A totó 
és a sportvetélkedő 
első három helyezett 
tanulója ajándékban 
részesült, amit nagy 
örömmel fogadtak.
Mindhárom esemé-
nyért a résztvevők 
szerencse jegyet 
kaptak és a fődíjat, 
a kerékpárt Labancz 
Anna 5/13./A osztá-
lyos tanulónk nyerte, 
ezúton is gratulálunk 
neki.

Sávolyiné Rudolf 
Ildikó

testnevelő tanár

Európai Mobilitási Hét
2021. 09. 16 – 09. 22.

Magyar Diáksport Napja a JAGSZI-ban

2021. 09. 24-én volt a Magyar Diáksport 
Napja. A Berettyóújfalui SZC József Atti-
la Szakképző Iskola tanulói is részt vettek 
ezen a megmozduláson.

Pénteken, a harmadik órában az iskola 
összes tanulója közösen zenés gimnaszti-
kán bemelegítette izmait, hogy aztán a 4 
állomásból álló sportversenyen minél jobb 
eredményt érjen el. Az állomásokon ko-

Tanóra 
kihelyezés a 
JAGSZI-ban

Iskolánk, a BSZC József Attila Szak-
képző Iskola 2021. szeptember 30-án 
egy különleges tanítási napot szervezett 
diákjainak. A „Hajdú hagyományok 
nyomában” pályázatnak köszönhető-
en belépődíj nélkül tudtunk ellátogatni 
Debrecenbe, az Agóra Tudományos Él-
ményközpontba.

De, mi is az az Agóra? „Az Agóra 
Tudományos Élményközpont minden-
napi életünk csodáit magyarázza meg, 
mindenki számára közérthetően és él-
ményszerűen. A létesítmény új attrakció 
a régió kínálatában; minden korosztály 
számára izgalmas kalandot, életre szó-
ló élményt ígér. Az Agórában a játék 
és a szórakozás ötvöződik a tanulással; 
a gyerekek és felnőttek különleges esz-
közökkel, tudományos érdekességekkel 
ismerkedhetnek meg, rendkívüli és lát-
ványos kísérletek részesei lehetnek.” 

Az interaktív természettudományos 
játékok és eszközök kipróbálása minden 
tanuló számára újdonság volt.  A játékok 
kipróbálása előtt Debrecen egyik leg-
szebb helyén múlattuk az időt: Bejártuk 
a Nagyerdei Stadion környékét, lépked-
tünk az Óriás szökőkút kövezetén, etet-
tük a kacsákat a Békás-tóban.

A nap végét a Botanikus-kertben zár-
tuk. Gyönyörű őszi ruhába öltöztek a 
fák, még felbukkant egy-egy nyíló virág, 
láttunk búbos bankát, mókust: a kert 
megmutatta igazi élő arcát.

Reméljük maradandó élményt tud-
tunk nyújtani diákjainknak ezzel a 
rendkívüli tanítási nappal. Köszönjük 
a lehetőséget az Agóra Tudományos 
Élményközpontnak és az iskola alapít-
ványának, amely támogatta az utazás 
költségét.

Agócs Zsoltné
iskolatitkár, a program 

egyik szervezője

sárlabda dobás, kapura labdarugás, ping-
pongozás és ugrálókötélezés volt a feladat 5 
perces időtartamban. Az osztályok lelkesek 
voltak, igazi csapatmunkát végeztek. Végül 
a legkisebbek, az 1/9./Sz osztály nyerte a 
sportversenyt, amiért ajándékot kaptak.

Sávolyiné Rudolf Ildikó
testnevelő tanár
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A következő néhány napban többen is jelezték, hogy mindenképpen 
szeretnének csatlakozni kezdeményezésünkhöz. Akadt olyan, aki csa-
ládi kötődés miatt vállalt volna egy-egy keresztet, és akadt olyan is, aki 
csak annyit kérdezett: „- Maradt-e még „árván” kereszt?” 

Végül minden útmenti kereszt megtalálta gondos gazdáját! Bán csa-
lád - Basa-Rózsa-kereszt * Ferencz Árpád és felesége - Polgári hívek-ke-
reszt * Gulyás-Mecsei-Puskás család - Tardi-kereszt * Hornyák-Károlyi 
Andrea - Soltész-kereszt * Izsvák Roland és családja - Császár-kereszt 
* Kovács Dénes - Tanyi-kereszt * Kovácsné Hamar Éva és férje - Elek-
Szabó-kereszt * Lukácsné Molnár Mónika és Pappné Oláh Annamá-
ria - Juhász-kereszt * Mecsei Dezső és családja - Zsendovics-kereszt * 
Polgári Vízi Sportegyesület - Kártik-kereszt * Polgáriak Polgár Város 
Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület - Kocsis-kereszt * Tóth Csaba Fe-
renc és családja - Dobos-kereszt * Tóth József és családja - Dante-ke-
reszt. Kiállítottunk egy tiszteletbeli oklevelet is Tardi Józsefné, Boriska 
néni részére, aki ugyan nem jelentkezett örökbefogadónak, de a köz-
elmúltban újíttatta fel, és lelkiismeretes gondozója a Bacsó utcán lévő 
Tépei-keresztnek. A Tiszapolgári Mária Társulat-keresztjét pedig egy 
házaspár, - nevük felfedése nélkül - fogadták örökbe. Természetesen az 
örökbefogadás jelképes, és csak egy évre szól, ami utána átadható, vagy 
hosszabbítható. Bizottságunk nevében minden Örökbefogadónak  kö-
szönöm, hogy vállalásukkal segítik az értékeink gondozását. 

Ferenczné Fajta Mária
 a Polgári Értéktár Bizottság elnöke

Az útmenti kereszteket egykor módosabb gazdák, tehetősebb csalá-
dok, polgári hívek állíttatták, s hagyták örökül az utókornak. Ezek az 
építmények jelölték egy falu, egy tanya, egy szántóföld, egy földbirtok  
kezdetét, vagy a végét. Támpontot adtak. A település terjeszkedésé-
vel rendeltetése ugyan változott, azonban még ma is őrzik a lelki el-
igazodást, és az ember korlátainak fontosságát. Az útmenti keresztek 
manapság is, legalább egy-egy rövid imádságra, vagy egy egyszerű ke-
resztvetésre indítják az előttük elhaladót. A Polgár város közigazgatási 
területén lévő útmenti kereszteket, 2018-ban vette fel értékleltárába a 
Polgári Értéktár Bizottság. Értékként tartjuk nyilván, s adjuk tovább a 
felnövő nemzedéknek, mintegy jelképes emblémával ellátva, hogy ők is 
óvják, őrizzék, gondozzák.

A „Fogadj örökbe egy útmenti keresztet!” felhívásunk célja, amellett, 
hogy találjuk meg minden keresztnek a gondos gazdáját, az értékőr-
ző szemlélet és a közösségépítés erősítése volt. A 17 keresztből, azt a 
15 keresztet hirdettük meg, ami jól megközelíthető. Örökbefogadónak 
nem csak magánszemély, vagy család jelentkezhetett, hanem bármilyen 
közösség: baráti társaság, iskolai osztály, intézmény, cég, civil szervezet. 
A megadott - igen rövid - határidőn belül 9 kereszt talált gazdára, akik 
vállalták hogy tisztán tartják, gondozzák a kereszt körüli zöld területet, 
friss virággal, koszorúval látják el. A Polgári Nagyboldogasszony Egy-
házközség kiemelt napján, - a Kálvária búcsún - s egyben a Kulturális 
Örökség Napján, 2021. szeptember 19-én kerültek átadásra az Örökbe-
fogadói oklevelek. 

Útmenti keresztek örökbefogadása

A Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egye-
sület elsőként jelentkezett a felhívásra. A munkákat elkezdtük, 
amit kézi erővel meg lehetett oldani, annak az elejét elvégez-
tük. Azt szeretnénk, hogy az általunk örökbe fogadott kereszt-
nek sokkal elfogadhatóbb, szebb környezete legyen. Terveink 
között szerepel, egy komolyabb tereprendezés végrehajtása, 
ami gépi munkát igényel. A Polgármester úr és az Értéktár 
Bizottság elnöke támogatják terveinket, és ígéretet kaptunk a 
feltételek biztosításáról. 

A képek a munka kezdetét és folyamatát mutatják. Folytatá-
sa következik........... 

Papp Imre elnök

Tóth Csaba Ferenc és családja Polgári Vízi Sportegyesület Pappné Oláh Annamária és 
Lukácsné Molnár Mónika
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A Naplemente Idősek Klubja és a polgári 
Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület közös szerve-
zésében került megrendezésre az Idősek Vi-
lágnapja. A rendezvény színhelye a Szociális 
Konyha ebédlője volt, mely szépen feldíszített, 
megterített asztalokkal várta a kedves vendé-
geket.

Ünnepségünket Tóth József polgármester 
nyitotta meg. A köszöntő szavak után a Szoci-
ális Szolgáltató Központ gondozóinak megle-
petés műsora következett, amely egy humoros 
jelenettel „a trécselő asszonyokkal” indult. A 
műsor folytatásaként táncrészletet mutattak 

Ősz a Köztisztviselők – és Közal-
kalmazottak nyugdíjas klubjában
Ha ősz, akkor a programunk is ősziesre 

fordult. Megszerveztünk egy kirándulást Szol-
nokra, mely nagyon jól sikerült! A város kel-
lemes meglepetés volt számunkra, barátságos, 
tiszta, sok-sok látnivalóval és kedves udvarias 
emberekkel!

Elsőként a Reptár-t látogattuk meg, ami egy 
fantasztikus kiállítás régi repülőgépekből, har-
ci gépekből, vitorlázókból. Szakszerű és alapos 
idegenvezetést kaptunk egy kedves munka-
társtól  aki – bár bizonyára sokadjára mondta 
már el az ismertető szöveget-, nagyon élveze-
tesen adta át a megfelelő információkat!

Aztán a BICSKÁS SZÉKELY FOGADÓ-
BAN ebédeltünk, amiben dupla örömet lel-

tünk, hiszen maga a fogadó is egy látványosság 
mert,sok szép fazekastárggyal, kézzel festett 
kiegészitőkkel, faragott tárgyakkal diszítve! 
–A másik örömforrás a finom ebéd volt, ami-
vel vártak bennünket! Az ebéd utáni séta kissé 
hosszúra sikerült, de volt időnk meglátogatni 

a felújított Zsinagógát, ahol Bukta Nor-
bert kiállítását nézhettük meg. Aztán 
kinyitotta zárt kapuit kedvünkért egy 
csodálatos Belvárosi Nagytemplom, 
mely többévszázados múltra tekinthet 
vissza, melynek történetét a sekrestyés-
hölgy ismertette velünk. 

Az egész nap jó hangulatban telt, az 
idő csodálatos volt, bár úgy gondol-
tuk, a mi időnk (a Vénasszonyok Nyara 
),még nem jött el. Tervezzük a követke-
ző rendezvényünket október közepére, 
melynek a szüreti bál nevet adtuk 11 
évvel ezelőtt! Közben megtartjuk kéthe-
tente a találkozókat, mindig van mon-

danivalónk egymás számára!
Fájdalmas veszteség érte a klubot, el kellett 

búcsúznunk Lajtos Béláné Gizikétől, aki a 
kezdetektől velünk tartott. Készülünk a városi 
programokra is, igyekszünk képviseltetni ma-
gunkat, ha szerényen is.

Kellemes őszt kívánunk mindnyájunknak, 
köszönjük a figyelmet!

                        Ekéné Tusi Gizella
                           klubvezető

Idősek Világnapja közösen

Polgár Város Önkormányzatának Lapja
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• Hirdetés: 52/573-420 · polgartarshavilap@gmail.com • Grafika, tördelés, nyomda: GraFol Print Kft. · Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 5.
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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, 
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XV. Prevenciós Nap

2021.08.18-án újra sikerült mondanivalókat 
közölni az érdeklődő közönség számára.

Elsőként Fresz Zsuzsa előadását hallgathat-
ták meg, aki tapasztalatait,  javaslatait osztotta 
meg velünk. Beszélt a hitről, a megbecsülésről, 
az élet jobbításáról, a felelősségvállalásról, a 
magyar népmesékről, azok tanító jellegéről, a 
népművészet és néptánc szerepéről, valamint 
az életminőség javításáról a ma emberének.

Szakács Sándor,  kineziológiáról tartott ér-
dekfeszítő előadást. Megtudtuk, hogy az izmok 
emlékeznek. Bemutatta az izomtesztelést, ho-
gyan lehet az okokat megtalálni az életünket 
befolyásoló hatásokon, hogyan reagálunk egy 
élethelyzetre, stresszhelyzetre, miként tudjuk 
feldolgozni azt, és hogy a későbbiekben milyen 
hatást vált ki az életünkben. Hogyan hat ránk 
gyermeki megtapasztalásunk, hiszen minden 
reakciónkat ahhoz kapcsolunk, hogy a tudat-
alattink mit tárol.

Utolsó meghívott vendégünk Vesztergám 
Miklós gyönyörű tárogató szóval nyitotta elő-
adását. Ő Szent Korona-tanról tartott felnőt-
teknek történelem órát. Rá kellett jönnünk, 
hogy a Szent Korona csodás eszmét hordoz. 
Megtudtuk azt is, hogy háromféle korona van: 
Köznapi, Országló és Beavató korona. Beavató 
korona csak egy van, a mi Magyar Szent Ko-
ronák is az. Beszélt az Apostoli Királyságról, 
az Ősidőkből örökölt alkotmányról. Végezetül 
ismét tárogató muzsikával zárta le mondani-
valóját. A közlendője sok lett volna még, de 
megígérte, hogy ha hívjuk jönni fog. 

Sándori-Nagy Jenőné

be a gondozók az Apáca show című filmből, 
ami szintén nagy sikert aratott, nem beszélve a 

ködmöngulyásról, amit Molnár János készített 
lelkes segítőivel. A finom ételt megkoronázta a 
házias sütemények hosszú sora, amit a klubta-
gok készítettek. Ezúton is köszönjük a finom-
ságokat! Szeretett zenészünk által felcsendült 
muzsikaszó a jó hangulatot még tovább fokoz-
ta. A délután további részében élő zenés mu-
latságon vehettek részt a megjelentek.

Minden kedves megjelent vendégünknek 
örültünk és szeretettel várjuk máskor is!

Kívánunk nekik, és minden idős embernek 
jó egészséget!

Molnár Marianna
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HITÉLET
A nemzetközi Eucharisztikus 

kongresszusról

Szept. 1-12. között Budapest adott helyet az 
52. Eucharisztikus világkongresszusnak, ame-
lyen közel 50 fővel mi is bekapcsolódhattunk. 
Rövid megosztás a résztvevő felnőttek, fiatalok 
és gyermekek élménybeszámolóiból:

A mai napon felemelő érzés lett úrrá rajtam! 
Olyasmit élhettem át, amit még sosem! A hit-
nek az erejét, mely eltöltötte az embereket! Fel-
emelő érzés járta át szívemet hallva Isten földi 
helytartójának imáját! Hitemben megerősöd-
ve, lelkileg feltöltődve, szívemben hálával ér-
tem haza és így köszöntelek Titeket! „Részetek 
legyen a szentmisében! S Ti válaszoljatok: En-
gedje az Isten”! (Hajzer Sándorné)

Pénteken részt vettünk a Forrásponton ahol 
Palánki Ferenc püspöki áldásban részesített 
minket. A vasárnapi záró misén lehetőségünk 
volt teljes közelségből látni Ferenc pápát, aki 
a mise végén magyarul üdvözölte a magyaro-
kat, továbbá pápai áldásban részesített minket. 
(Gulyás Enikő, Mecsei Sára)

Akiket újszülöttként 
köszöntünk

Balogh Brendon Iván
Bori Rebeka

Jónás Hugó Péter
Jónás Zoé

Kovács Henrietta
Lukács Lilien

Mészáros Nina Roxána
Román Blanka
Rácz Marcell

Száva Szófia Hanna
Tóth Martin

Zámbó Krisztián Péter
Veres Alex

Akiknek gratulálunk 
házasságkötésükhöz

 Jakab Julianna Laura – Kis Zoltán
Juhász Henrietta – Kis László

Tyukodi Melinda – Taskó Tamás
Verbai Anita – Bukta József

Berde Éva – Bártfai Balázs István
Rácz Szabina – Barna Gergő
Balla Fanni – Rácz Levente
Szabó Kitti – Kovács Máté

Akiktől fájó szívvel 
búcsúzunk

• Nyikon Dezsőné 
szül. Léka Gizella élt: 91  évet
• Kovács András élt: 70 évet

• Papp Jánosné 
szül. Újhelyi Mária élt: 77 évet

• Szőke János András élt: 73 évet
• Lajtos Józsefné 

szül. Varga Rozália élt: 99 évet
• Oláh Sándorné 

szül. Prokkai Bernadett élt: 77 évet
• Pető Róbert élt: 33 évet

• Szebenyi Lászlóné 
szül. Pelyhe Erzsébet élt: 84 évet

• Szőke József élt: 66 évet
• Szarka István élt: 78 évet

• Nagy Józsefné 
szül. Tóth Gizella élt: 85 évet

• Zámbó Magdolna élt: 87 évet
• Lajtos Béláné 

szül. Vámosi Gizella élt: 80 évet
• Tanyi József élt: 84 évet

Anyakönyvi Hírek
A családommal elmentünk szept. 10-én Bu-

dapestre a NEK-re.  Pénteken Ákos koncerten 
voltunk, szombaton a Margit-szigeten családi 

napon, este pedig szentmisén 
és fáklyás körmeneten. Vasár-
nap mentünk a pápai szent-
misére. Nagyon örülök, hogy 
eljutottam, és sok szép élmény-
nyel gazdagodtam. (Gulyás 
Luca)

Az Eucharisztikus Kong-
resszus zárómiséje nagyon tet-
szett. Nagy élmény volt a pápát 
élőben látni. De a legjobb az 
volt, hogy több ezren együtt 
tudtunk imádkozni. (Lukács 
Kinga)

Nagy élmény volt az Eucha-
risztikus Kongresszus. Látni, 

hogy még mennyi emberben él a hit. Fiatal, 
idős, magyar, külföldi. Felemelő érzés volt 
együtt mondani, énekelni a szentmise imádsá-
gait! (Lukács Albert)

2021. szeptember 12. életem egyik legszebb 
napja volt. A Kongresszus záró szentmiséjén 
vettem részt. Ferenc pápa, s közvetlen előt-
tünk ment el kétszer is. Mosolyogva intege-
tett, öröm és békesség sugárzott felénk, s ezt 
az érzést szavakba nem lehet önteni, át kellett 
élni. Felemelő és szívet melengető érzéssel fo-
gadtam a Szentatya áldását, mely nagyon ritka 
pillanat az ember életében. Hálát adok a jó Is-
tennek, hogy részt vehettem ezen a csodálatos 
ünnepen, ahol Jézus földi helytartójával talál-
kozhattam. (Gulyás Istvánné)

Nagyon szép, felemelő, karizmatikus él-
mény volt. Részese voltam a nagy katolikus 
lelki közösségnek. Személyes jelenléttel éltem 
meg az összetartozás, a szeretet érzését Isten-
nel, Ferenc Pápa karizmatikus kisugárzása ál-
tal. (Taskó Zsuzsanna)

„Ha Isten velünk, ki lehet 
ellenünk?” Róm 8,31

A reformáció havában elidőzhetnénk a tör-
ténelem bugyraiban esetleg a különböző felfo-
gások mellett. De talán sokkal fontosabb az, 
amit Kálvin János genfi reformátor is zászlajá-
ra tűzött fel: Soli Deo Gloria – Egyedül Istené 
a Dicsőség. Mert ebben a gondolatban benne 
van az élet esszenciája. Ebben megfogalmazó-
dik az, Kinek adok hálát az életemben.  Ki az, 
aki minden helyzetben ott áll mellettem. Mert 
vannak olyan események, történések, amikor 
az ember azt érzi nincs tovább, de vannak 
olyan örömteli, boldog pillanatok, amikor azt 
szeretné, hogy soha ne legyen vége. Legyen 
bármelyik is, egy valamit nem szabad elfelejte-
ni, akár lelki mélységben, vagy lelki magasság-
ban van az ember: Isten az, aki meg tud segí-
teni és Ő az, akinek hálát adhatok mindazért, 
amim van. Nagyon fontos azt tudnom, hogy 
egyetlen percet sem kell egyedül töltenem 

ebben az életben, mert az én mennyei Atyám 
Jézus Krisztus által velem van. Nem véletlenül 
van a magyar református címeren is ez a bib-
liai Ige: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” 
Mert nincs semmi és senki, aki győzedelmes-
kedhetne az életünk felett, ha az Isten velünk 
van. Tudták ezt akkor a mi őseink, és bízom 
abban, hogy ma számunkra is biztos Alapot 
ad. A reformáció havában halljuk meg Isten 
hívó szavát. Engedjük, hogy az Ő szava és Igéje 
által lelkünkben felébredhessünk és megújul-
hassunk. Szánjuk oda az időt az Istennek, ad-
junk hálát mindazért, ami az életünknek része 
lehet. Egyedül Istené a Dicsőség!

Református istentiszteletre, szeretettel hí-
vunk és várunk mindenkit kétheti rendsze-
rességgel: októberben 10-én, 24-én és a refor-
máció ünnepén október 31-én 10:00 órától! 
Református óvodai hitoktatásra lehetőség van 
mind a két óvodában! 

Kovács Imre
ref. lelkész
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Eljött egy nap, amikor újra bú-
csút kell vennünk egy nagyon  
kedves klubtársunktól!

Ő közülünk való volt, bár sok 
dologban jobb volt nálunk! Türel-
mesebb, bölcsebb, elfogadóbb! Út-
mutatást kaptunk tőle, hogyan kell 
együtt gondolkodni, együtt csele-
kedni! Sokszor úgy tűnt, hogy ő 
elfogadja a nagy többség döntését, 
hiszen gyakran mondta, Tudjátok, 
nekem úgy jó, ahogy a többségnek! 

És ezt nem azért mondta, hogy nem volt saját véleménye, hanem 
azért, hogy minél előbb közös döntés szülessen. Legyen szó, kirán-
dulásról, városi rendezvényről, bármilyen alkalomról, ahol a nyug-
díjas köztisztviselők megjelentek.  Kedves volt, nagylelkű és törődő! 
Amikor már kevésbé volt alkalmas neki, hogy személyesen is eljöj-
jön közénk, akkor is érdekelte, mi történik a klubban, mi történik 
velünk. Amikor párját elveszítette, odalett életének egy darabja, sze-
retett támasza .  Mi nagyon akartuk őt erősíteni, támaszai lenni, bár 
tudtuk, hogy a családja is maximálisan mellette állt. Néha sikerült, 
néha nem. Tavaly még eljött a Köztisztviselői Klub megalakulásá-
nak 10. évfordulójára és még egy-két alkalommal a közös főzésekre. 
De nem volt már az igazi , szomorú volt – de legalább nem magá-
nyos. Hiszen nem hagytuk el halála napjáig egy hétre sem, mindig 
volt valaki, aki telefonon beszélt vele, vagy időnként személyesen 
meglátogatta. Az utóbbi egy hónapban, egy alkalommal azt mond-
ta, csak ne hagyjatok el, ne hagyjatok magamra.  Mondtuk neki, 
hogy soha nem tennénk ilyet.  És Gizike! Látod itt vagyunk,szinte 
mindnyájan, veled vagyunk és maradunk, mindig, ameddig csak a 
klub létezni, lélegezni fog. Nyugodjál békében!

Ekéné Tusi Gizella
                           klubvezető

Búcsú Gizikétől!Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
Lajtos Béláné szül. Vámosi Gizella  

temetésén megjelentek, ravatalára 
virágot helyeztek, gyászunkban 

részvéttel osztoztak.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 

Tanyi József 

Köszönetnyilvánítás

Hosszú évek óta a kajakos szülők, gyermekek és néhány 
erdő melletti lakos aggódva, alázattal gyűjti össze felelőtlen 
emberek szemetét! Az idén szeptember 11-én, hasonlóan a 
többi évekhez, a Selypes-part és a termál melletti erdőben egy 
teherautónyi hulladék került elő! Tisztelet, köszönet ezeknek 
az EMBEREK-nek, akik mindezt megcselekedték!

Annak ellenére, hogy szeptember-
ben megtörtént a szemét összegyűj-
tése, sajnos egy héten belül egy nagy 
zsák kinőtt ruhát szórtak szét a Selypes 
partján.

Reménykedem, talán egyszer méltó 
“elismerést “ kap érte a megfelelő ha-
tóságtól!

Sóvágó Mihály

Teherautónyi szemetet „termel” a Selypes-parti erdő!

Fájó szívvel búcsúznak 
Pető Róberttől 

egyik versének részletével, 
az Ady Endre Művelődési Központ 

és Könyvtár dolgozói.   

„ Majd angyalok szállnak alá Menny magasából,
Érintésük balzsam,

Éltet fakaszt a halálból...”

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték. Mély gyá-
szunkban osztoztak, sírjára az emlékezés virágait elhelyezték.

A gyászoló család
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Az Ázsió Könyvszakértő, Gazdasági tanácsadó, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Zrt. (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. 
B. ép. 1. em. 2., Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 54., Cg.szám: 01-
10-141396), mint a „MOROTVA” Vadásztársaság „végelszámolás 
alatt” (4090 Polgár, Selypesköz 24., asz.: 18550627-2-09, nyilván-
tartási szám: 09-02-0001630, végelszámoló: Székelyhidiné Veres 
Ilona) a Debreceni Törvényszék a 16.Pk.61.630/1997/48. számú vég-
zésével kijelölt végelszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a végelszámolás alatt álló társaság alábbi 
ingatlanait: 

 
Ingatlanok felsorolása:

Minimálár meghatározása: a becsérték 50 %-a.

A pályázaton való részvétel feltétele:
A felsorolt ingatlanokra együttesen és külön-külön tételenként is 

lehet ajánlatot tenni. Az együttesen történő ajánlattétel esetén a téte-
lekre külön-külön is meg kell jelölni az ajánlott vételárat. A pályázati 
kiírásban szereplő nettó becsérték 5 %-ának megfelelő összegű bá-

natpénz megfizetése a végelszámoló szervezet ÁZSIÓ ZRT. Polgári 
Bank Zrt. nyíregyházi fiókjánál vezetett 61200412-10056875 számú 
elkülönített számlájára. A bánatpénz akkor tekinthető megfizetettnek, 
ha azt a megadott bankszámlán jóváírták. A bánatpénz a vételárba 
beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól szá-
mított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. Amennyi-
ben a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a 
vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

Kérjük a tisztelt pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy magyar 
nyelvű példányban, zárt, a pályázóra való utalás nélküli, „”MOROTVA” 
Vadásztársaság V.A. PÁLYÁZAT — INGATLANOK” jeligével felira-
tozott borítékban, személyesen vagy postai úton a Nyíregyháza, Dózsa 
György út 3/A. 4. emeleti irodába nyújtsák be, 2021. október 30. napjáig. 

A zárt borítékban kell elhelyezni a bánatpénz megfizetésének igazolását. 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat, a vételár meg-

fizetésének módját és határidejét. A pályázati ajánlatokat a benyúj-
tás helyszínén, bontjuk fel. A pályázatbontáson azok az érdeklődők, 
akik a bánatpénzt a kiírás szerint megfizették és határidőben ajánlatot 
nyújtottak be, részt vehetnek. A pályázati ajánlatokat a végelszámo-
ló az árajánlatok nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik 
megfelelő ajánlat, és a legjobb ajánlati árat követő ajánlati ár a leg-
magasabb ajánlati ár 90 %-át eléri, a végelszámoló a pályázók között 
közjegyző jelenlétében nyilvános ártárgyalást tart. A végelszámoló a 
pályázat eredményéről a pályázat bontásától számított 30 napon belül 
írásban értesíti az ajánlattevőket. Eredményes pályázat esetén az adás-
vételi szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül 
kell megkötni. Az ajánlott vételárat átutalással vagy készpénzben, az 
adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül kell megfi-
zetni. Az elővásárlásra jogosultak elővásárlási jogukat kizárólag a je-
len eljárás keretében jogosultak gyakorolni. A jelen pályázati felhívás 
a végelszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, meg-
felelő ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség.
Bővebb felvilágosítás kapható Székelyhidiné Veres Ilona végelszá-

molótól a 42/500-264 telefonszámon. 

Település Hrsz. Terület (m2)

Morotva 
Vadásztársaság 

Tulajdoni 
hányada

Becsérték 
(Ft) ÁFA 

nélkül

Polgár 079/5 5.1248 1/1 956.000,-

Polgár 0142/38 2850 1/1 53.000,-

Polgár 0142/40 2.591 1/1 484.000,-

Polgár 0142/42 4.5848 1/1 855.000,-

Polgár 0142/43 5828 1/1 109.000,-

Összesen: 2.457.000,-

4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós 1. sz. • Tel: 52/219-489
e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu; 

titkarsag@hhgkft.hu; web:www.hhgkft.hu

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük Polgár Tisztelt lakosságát és a jogi személyeket, 
hogy 2021. november 1-én (hétfőn) a hulladékszállítás az 

ünnepre való tekintettel elmarad!
Helyette: 2021. október 30-án, szombaton történik a hul-
ladékszállítás. A megszokott helyen az elszállítani kívánt 

hulladékot kérjük reggel 6 óráig helyezzék ki.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

AKCIÓS ŐSZI VÁSÁR !!
VÖRÖSHAGYMA: 190 Ft/kg

KÁPOSZTA: 180 Ft/kg (FEJES/GYALULT)
BURGONYA: 170 Ft/kg (DESIREE „B”)

ALMA: 290 Ft/kg
(JONATÁN/GÁLA/MUTSU/GOLDEN, télálló IDARED/

JONAGOLD)
A CSEMETE SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET TELEPHELYÉN
(Móricz Zs. utcai Általános Iskola mellett, volt óvoda helyén)



HIHETETLEN,
DE IGAZ!

Napelemre, fűtéskorszerűsítésre,
nyílászárók cseréjére

2,9 - 11,5 
MILLIÓ FORINT

INGYEN, BÁRKINEK!

Önerő nem szükséges!
Mindent mi intézünk!
Hívjon a részletekért!

30/3454724; 30/8760112
52/950-955


