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A polgármester 2022. április 12-én ünnepélyes keretek között 
vette át a megyeházán a Terület-és Településfejlesztési Operatív 
Program Plusz pályázat keretében „Élhető település” kategóriá-
ban elnyert 500 millió forintos támogatásról szóló tanúsítványt. 
A képviselő-testületi ülésen a polgármesteri jelentés keretében 
elmondta, hogy a támogatási összegből a pályázati felhíváshoz 
illeszkedően a város több területén is fejlesztések fognak történ-
ni, négy pályázati elem szerint. A pályázat „kék infrastruktúra” 
(víz) elem keretében rekonstrukcióra kerül a Kiss Ernő úti 60 
lakásos társasház vízelvezető rendszere, mely jelenlegi állapo-
tában nagyobb esőzések esetén jelentős problémát okoz az ott 
élőknek. Áttervezésre kerül a  Hősök-Bacsó-Rákóczi utcák ke-
reszteződésénél (volt Barna Presszó) elhelyezkedő vízelvezető 
kapacitása, a jelenlegi szűk keresztmetszet miatt. 

A „zöld infrastruktúra” elem a közterületek rendbetételére 
irányul, ezen belül a Zólyom és Kiss Ernő utcák zöld területe-
ire, járdáira, zöld szigeteire, valamint újabb zöld területek ki-
alakítása és fásítás fog megtörténni. Ez a tevékenység érinti a 
Millenniumi parkot és a volt orvosi rendelő melletti zöld terület 
rendbetételét is.   

A „közlekedésfejlesztés” elem keretében a Móricz-Munkácsy-
Barankovics tér által határolt útkereszteződés közlekedés fej-
lesztése és csapadékvíz elvezetésének korszerűsítése történik. 

A „közösségi kulturális infrastruktúra” elem az okos település 
kiépítésére irányul. 

Molnár Jánosné 

A képviselő-testület április 28-án tartotta soron következő ülé-
sét, melyen több napirendi pont is egy-egy szervezet előző évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját tartalmazta.

Közrend, közbiztonság
A város közbiztonsági helyzetéről Hajdúnánás Rendőrkapitány-
ság vezetője számolt be. 

Dr. Vincze István r. ezredes szóbeli kiegészítőjében elmondta, 
hogy 2021. évben is jelentős mértékben határozta meg a rendőr-
kapitányság munkáját a koronavírus járvány, melyhez párosult 
még a migrációs feladat, a határon teljesített szolgálat és a kül-
szolgálat is. A járványhelyzet miatt keletkezett többletfeladataik 
mellett is törekedtek a napi szolgálati feladatok maradéktalan 
ellátására, az állandó közterületi rendőri jelenlét biztosítására, 
a bűncselekmények megelőzésére, a jogbiztonság megteremté-
sére, és a közlekedésbiztonság szavatolására. Kiemelte, hogy 
a rendőrkapitányság illetékességi területén kirívó, a lakosság 
nyugalmát jelentős mértékben felkavaró bűncselekmények nem 
történtek. Csökkent a regisztrált közterületen elkövetett bűncse-
lekmények, a testi sértések, a garázdaságok, a lakásbetörések és 
a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma, 
illetve emelkedett a lopás bűncselekmény nyomozáseredmé-
nyessége. Dr. Vincze István kapitányságvezető elismerően és 
köszönettel említette a Polgári Polgárőr Egyesülettel, illetve a 
mezei őrszolgálattal való együttműködést.

A város közrendjének témájához illeszkedve nyújtott tájékoz-
tatást éves tevékenységéről a Polgári Polgárőr Egyesület. A je-
lenleg 56 főből álló civil szervezet rendvédelmi tevékenységével 
áll a város és a lakosság szolgálatában. Az országoson is elismert 
egyesület fő célkitűzése a bűnmegelőzés, a városban élő embe-
rek nyugalmának fokozása, a bűnelkövetések és szabálysértések 
megakadályozása, visszaszorítása. Mindannyiunk számára meg-
szokottá vált, hogy jelenlétükkel biztosítják a városi rendezvé-
nyek zavartalan lebonyolítását, az iskolakezdés időszakában a 
gyalogos átkelőhelyeken a biztonságos áthaladást, rendszeresen 
figyelőszolgálatot, járőrözést folytatnak. Irodájukban ügyeleti 
rendszert alakítottak ki a város lakosságával való szorosabb kap-
csolattartás érdekében. Közös szolgálatot teljesítenek a mezőőr-
séggel és természetvédelmi őrséggel. 

Az elmúlt egy év alatt összesen 7.956 munkaórát töltöttek 
szolgálattal. Működési kiadásukhoz a képviselő-testület is éven-

te hozzájárul. 
Az önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termő-

földek őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodhat, 
melynek alapján városunkban 2016. január 1-től működik a 
mezei őrszolgálat. A szolgálat szakmai irányítását Gulyás Sza-
bolcs vezető mezőőr végzi, aki éves munkájukról adott számot 
a képviselő-testületnek. A mezőőri szolgálattal érintett terület 
nagysága 8.654 ha. A mezőőrök a hét minden napján teljesítenek 
szolgálatot, naponta átlagosan 45-65 km-t tesznek meg. Napi 
szinten kapcsolatban vannak a vadásztársaságok hivatásos vadá-
szaival - a vadbetegségek megelőzése, koordinálása érdekében 
- a helyi rendőrséggel, akivel az elmúlt évben 32 alkalommal vé-
geztek közös járőrszolgálatot, a Polgárőrséggel 49 alkalommal, 
a közterület-felügyelettel 47 alkalommal, a természetvédelmi 
őrszolgálattal 54 alkalommal és a halőrséggel 51 alkalommal. 
Munkájuk során folyamatosan figyelemmel kísérik a fakiterme-
lést, cserjeirtásokat, a dűlőutak állapotát, közreműködtek illegá-
lis hulladéklerakás felszámolásában, folyamatosan ellenőrzik a 
területek parlagfű szennyezettségét és szükség esetén felhívással 
élnek a területgazda felé.  A mezei őrszolgálat feladata sokrétű 
és összetett. Nagyon fontos a szervezet életében a „közös hang” 
megtalálása a természetben járó, és ott gazdálkodó személyek-
kel, hiszen legtöbb esetben a célok közösek. Aki a természetben 
jár attól elvárható, hogy óvja azt, legyen az gazdálkodó, horgász, 
vadász vagy csak természetjáró. Ezzel a céllal járják a mezőőrök 
nap mint nap a polgári külterületet. 

Közfoglalkoztatás
Elfogadásra került a 2021. évi közfoglalkoztatási beszámoló. A 
közfoglalkoztatás a jelenlegi társadalmi és gazdasági környezet-
ben szinte egyetlen lehetőséget jelent a halmozottan hátrányban 
lévő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, illetve álláske-
resési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők átmene-
ti jellegű, határozott időtartamú foglalkoztatására.

A Startmunka Mintaprogramok alapjaiban a hosszabb időtar-
tamú közfoglalkoztatási programok mintaprogrammá nyilvání-
tott típusai, de speciális, a települések fejlesztésével kapcsolatos 
feladatok ellátására irányulnak, melyek két fő csoportra bontha-
tóak:

- értékteremtő programok (mezőgazdasági és helyi sajátosság)
- szociális programelemek.

Képviselő-testületi hírek

500 millió forint pályázati támogatás
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Településünkön a magas létszámú közfoglalkoztatás ellenére 
a munkanélküliség aránya a 2021. decemberi adatok szerint 7,98 
%. A városban élő munkaképes korú népesség 5.253 fő, álláske-
resőként nyilvántartott 419 fő, melyből 281 fő volt jogosult vala-
mely álláskeresői támogatásra, jellemzően az aktív korúak ellá-
tására. A tavalyi évben a közfoglalkoztatási programban összesen 
133 fő vett részt, melynek megvalósításához az önkormányzat a 
kormányzati támogatás mellett 11 millió forint önerőt biztosított. 

Bizottság a helyi értékeink megmentéséért
A Polgári Települési Értéktár Bizottság is beszámolt a 2021-ben 
végzett tevékenységéről. A 2016-ban létrejövő szervezet feladata 
a településen fellelhető nemzeti értékek azonosításának szerve-
zése, az értékek adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozása, va-
lamint azok megyei értéktárba történő megküldése. A beszámoló 
tartalmazta a bizottság szakmai munkáját, az értékelt időszakban 
érkezett értéktári javaslatot, valamint részletesen bemutatta az 

elmúlt év értéktári rendezvényeket. Az elmúlt évben 1 értékkel 
(„Polonkai-ház”) bővült az értéktár, mely immár 16 nemzeti ér-
téket tart nyilván. A bizottság munkájáról az összegyűjtött helyi 
értékekről bővebben lehet tájékozódni a www.polgar.hu webol-
dalon, a Polgári Települési Értéktár fül alatt.  

Kinevezett intézményvezető 
a Városgondnokság élén

Lezárult a Városgondnokság intézményvezetői álláspályázata. 
A pályázatban meghatározott benyújtási határidőig egy pályázat 
érkezett be, melyet a törvényi előírás alapján létrehozott szak-
értő bizottság is véleményezett. A kialakított vélemény alapján 
Csibi Lajos pályázót a pályázata alapján alkalmasnak ítélte a 
magasabb vezetői állás betöltésére. A döntést meghozó képvi-
selő-testület az elkövetkező 5 évre Csibi Lajost nevezte ki az 
intézményvezetői feladatok ellátására.

 Molnár Jánosné 

Két év kihagyás után megrendezésre került 
a Polgári Hurka-pite és Böllér Fesztivál

De mi is az a hurka-pite? A hurka-pite egy helyi ételspe-
cialitás. Polgár és szűkebb környékére jellemző sajátos 
ételkülönlegesség, amely egyedi recept szerint készül a 

véreshurkából.
A fesztivál megrendezésével szándékunk volt, hogy őrizzük, 

ápoljuk helyi kulturális értékeinket, hagyományainkat. Erősítsük a 
polgári emberek lokálpatrióta szellemiségét, a helyi közösséghez 
tartozás érzését, s felhívjuk a figyelmet az összefogás jelentőségé-
re. Azt terveztük, hogy az előző évek hagyományira, tapasztalata-
ira alapozva a Polgár Városért Alapítvány szervezésében, Polgár 
Város önkormányzatának támogatásával, a városunkban működő 
Civil Szervezetek, Egyesületek közreműködésével, egy gazdasági 
társaságot, a környező települések köréből egy-egy önkormányza-
tot, mint díszvendéget vendégül látva, megszervezzük a fesztivált. 
A rendezvény kiegészült  a város főutcájára tervezett kirakodó 
vásárral,  különböző programokkal: színpadi műsorokkal, gaszt-
ronómiai bemutatókkal, ügyességi versenyekkel, gyermek játszó-
házzal, kulturális és szórakoztató színpadi előadásokkal. 

Ez a fesztivál nem jöhetett volna létre, ha nincs az a szervező, 
előkészítő stáb, akik láthatatlanul a színfalak mögött dolgoztak. 
Ennek a stábnak az összehangolt, jól koordinált munkája nélkül 
nem tudott volna e rendezvény hatékonyan működni.  Köszön-
jük nekik ezt az óriási, nem kis erőfeszítést, logisztikát igénylő 
munkát.  Hogy beláttam a színfalak mögé, most tudom már mi-
lyen fontos munkát végeztek ők.  De kik is ők? 

Gondolok itt a Polgármesteri Hivatal apparátusára, a Város-
gondnokság dolgozóira, a Polgár Városért Alapítvány tagjaira, 
az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár csapatára, a 
Polgárőrökre, és a közfoglalkoztatásban dolgozókra.

Örömmel tölt el  és köszönöm a kuratórium nevében is, 
hogy elfogadták a meghívásunkat,  jó hangulatot, egészséges 
életzsivalyt és finom illatokat, ízeket varázsoltak a térre: Görbe-
háza Önkormányzatának csapata, mint a fesztivál díszvendége, 
Tiszaújváros, mint testvérváros csapata, Polgári lokálpatrióta 
Mozgalom Egyesület csapata, Élet virága Egészségvédő Egye-

sület csapata, Polgáriak a város közéletéért Egyesület csapata, 
akik gyönyörű tojásfáit megcsodálhatjuk a téren, továbbá a 
Mentőállomás és Járóbeteg szakellátó csapata.

Köszönöm a kuratórium nevében az Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár dolgozóinak együttműködését, kiváló szó-
rakoztató programokkal emelték a fesztivál fényét, hangulatát. 
Köszönet minden fellépőnek, hogy szabadidőjükben színvona-
las műsorukkal szórakoztatták az érdeklődő közönséget. 

Dicséret illeti meg a Pro Urbe díjas nyugdíjas és aktív óvó-
nőkből álló Kacagó  bábcsoport tagjait, akik  külön erre az al-
kalomra álltak ismét össze és játszották el a fesztiválra látogató 
gyerekeknek az ideillő  „Kiskondás” népmesét. Szívet melen-
gető látvány volt műsoruk. Köszönjük a kézműves műhely ve-
zetőinek, a JAGSZI és a Napsugár óvoda csapatának, hogy sza-
badidőjükben a gyerekeknek színes elfoglaltságot szórakozást 
szerveztek. 

Köszönjük a Naplemente és az Őszirózsa nyugdíjas klubok 
alkotó közreműködését, akik csigapöndörgetésben és dekoráció 
készítésben jeleskedtek. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük az itt egybegyűlt lelkes 
közönségnek, a fesztivál összes résztvevőjének, hogy itt voltak 
és együtt fesztiválozhattunk  szórakozhattunk, beszélgethettünk, 
együtt tölthettük el ezt a napot, s finom házias ízeket, hurkapi-
tét kóstolhattunk. A VII. Polgári Hurka-pite és böllér fesztivál  
fesztivál fináléjában  jóleső érzés volt látni, hogy milyen sokan 
összegyűltünk.  

Záróakkordként elmondhatom, hogy a zord idő ellenére egy 
sikeres napot tudhattunk magunk mögött.  Jövőre ugyanitt, 
ugyanígy, együtt! Reméljük napsütésben! Állunk elébe! 

Icsu Ferencné 
Polgár Városért Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Képes beszámolónk a 12. oldalon.
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Megkezdődtek a fejlesztések a Polgári Városi Strandfürdőn

Feszített tempóban folynak a munkálatok a strandfür-
dő korszerűsítése érdekében. Az idei szezon már felújí-
tott medencékkel  és  bővített fürdőélményekkel indul. 

Az üzemeltetővel, Béres Lászlóval - a BÉRES-AQUA Kft. ügy-
vezetőjével – április 30-án, a Nyárindító fesztiválon beszélget-
tem a jelenlegi fejlesztésekről és a további elképzelésekről.

- Nem kis fába vágta a fejszéjét, amikor közel egy éve pá-
lyázott a strandfürdő üzemeltetésére. Voltak kétségei, vagy 
azonnal meglátta a benne rejlő lehetőségeket?
- Azonnal beleszerettem a környezetbe, a medencéket körülvevő 
parkos-ligetes zöldövezetbe, de természetesen mindenekelőtt a 
gyógyvízben rejlő lehetőségek voltak meghatározóak az elkö-
teleződésre. A Magyar Fürdőszövetség honlapján bukkantam 
rá Polgár Város Önkormányzatának pályázatára, miszerint bér-
be adná üzemeltetésre a strandfürdőt. Minden nagyon gyorsan 
történt. Mivel a határidő éppen lejárt, így versenyt futottunk az 
idővel. Mindössze 15 nap alatt döntöttünk az előttünk álló 15 
évről! Természetesen nem felelőtlenül, hiszen 30 éves szakmai 
múlttal rendelkezem ezen a területen.
- Mindig a fürdőszolgáltatás területén dolgozott?
- Vegyipari-gépészmérnökként végeztem a 80-as években, 
majd megszereztem az élelmiszer-technológus, és az ásvány-
gyógyvíz, termálvíz technológus képesítéseket is. Igen fiatalon, 
24 évesen kerültem a Borsodi Ásvány és Gyógyvíz Palackozó 
üzem élére, amit közel 20 éven keresztül  vezettem. Ezt köve-
tően vállalkozóként szakmai tanácsadó és vízjogi szakértői fel-
adatokat láttam el. Több, mint 10 éve vagyok a fürdőszolgálta-
tás közvetlen közelében, mint a Miskolci Fürdőket üzemeltető 
önkormányzati cég szakmai irányítója, majd a Miskolctapolca 
Barlangfürdő vezetője, később a Diósgyőri Várfürdő vezetője, 
illetve a Selyemréti Strandfürdő vízjogi szakértője. Többek kö-
zött részt vettem a Demjéni Tófürdő fejlesztésében és beindítá-
sában is.
- Hogyan indult a tavalyi szezon? Milyen tapasztalatai vol-
tak az első évben?
- Sajnos a tavalyi évben el kellett dönteni, hogy zárva tartjuk 
a strandot míg megtesszük a szükséges fejlesztéseket, vagy a 
meglévő hiányosságok és műszaki problémák mellett, nyit-
va tartunk. Az elöregedett, korszerűtlen technika sok akadályt 
gördített elénk, de próbáltuk a folytonosságot fenntartani, míg 
kerestük a pályázati lehetőségeket. Nagyon sok kritika ért ben-

nünket, teljesen jogosan. 
- A várva várt fejlesztés szemmel láthatóan elindult. Azt 
gondolom nyugodtan kijelenthetem, hogy mindannyiunk 
örömére. Milyen korszerűsítés várható? Lesznek-e új szol-
gáltatások?
- A jelen pályázati konstrukció a „Polgári Strandfürdő gépé-
szeti és építészeti felújítása 2022”  néven  szerepel. A projekt 
kapcsán a legfontosabb és legsürgetőbb műszaki-technikai, tech-
nológiai fejlesztéseket végezzük el, mely lényegesen megemeli 
majd a fürdőszolgáltatás minőségét és a fürdőzés élményét. 
A legfontosabb fejlesztések, egyebek mellett: - a termálkút 
komplett felújítása, melynek kapcsán kicseréljük a régi búvár-
szivattyút, a régi termálvezetékeket, a hagyományos szivattyú-
vezérlést frekvenciaváltós elektronikus szabályozásra cseréljük; 
- a termálmedencék teljes felületének burkolása (20x20 mm-es 
olasz üvegmozaik csempével), hidromasszázs fúvókák beépíté-
se, 3 különböző hőmérsékletű medencetér (36-38 °C, 34-36 °C 
és 32-34 °C) kialakítása; - a gyermekmedencék teljes felületé-
nek burkolása (szintén olasz csempével), vízgépészeti rendszer 
felújítása, az összes burkolandó felület meghaladja a 880 m2 
nagyságrendet;- a tanmedence vízforgató gépházának felújí-
tása, ezen belül lecseréljük a hőcserélő berendezéseket, rendbe 
tesszük a homokszűrő berendezéseket, automata vegyszer-ada-
goló mérő és szabályozó műszereket építünk be; - az építészeti 
felújítás keretén belül kicseréljük a nyílászárókat, elvégezzük a 
belső épületgépészeti és elektromos felújításokat, rendbe hozzuk 
a szaunát és a konditermet és  kialakítunk egy masszázs helyisé-
get. A várható fejlesztések összköltsége meghaladja a bruttó 
100 millió forintot, melynek 80%-a pályázati támogatás, a 
20% pedig önerő.
- A gyógyvíz palackozására vonatkozó tervéről már tett em-
lítést korábban. Elképzelhető, hogy hamarosan fogyasztható 
is lesz a polgári gyógyvíz? Esetleg gondoltak egy ivókút ki-
alakítására, ahonnan a lakosság és a strandra látogató ven-
dégek vihetnének otthoni fogyasztásra?
- Valóban szerepel a rövidtávú céljaink között a palackozó üzem 
létesítése, a polgári gyógyvíz palackozása, a termékek belföldi 
és külföldi értékesítése. Az ivókút ötletét mindenképpen támo-
gatom, kialakítása akár közeli megvalósítás terve is lehet.
- Mikorra várható a nyitás? A fürdőszolgáltatás mellett mi-
lyen új kiegészítő elemekkel bővül a szolgáltatások köre?
- Először a termálmedencék felújítását fejezzük be, azok haszná-
latát május közepén már a vendégek rendelkezésére szeretnénk 
bocsátani. A tanmedencét és a gyermekmedencéket pedig előre-
láthatólag május végére tudjuk befejezni. Még az idén beindít-
juk az éjszakai fürdőzést, aminek rendszerességét az igényekhez 
fogjuk alakítani, továbbá készülünk az őszi, illetve téli használat 
lehetőségének megteremtésére. 
Szeretettel várunk minden kedves pihenni, kikapcsolódni, spor-
tolni vágyó vendéget! A fürdőzés élménye mellett, a tó és a park 
kellemes feltöltődést kínál főzési-, horgászati lehetőségekkel, a 
labdajátékok hódolóinak pedig továbbra is rendelkezésükre áll 
az aszfaltos-, a homokos- a műfüves és a gumibevonatú pálya. 
A legkisebbek modern játszóparkban élvezhetik a játék örömét.
- Köszönöm a beszélgetést és a tájékoztatást. Kívánom, hogy 
a fejlesztések a várt ütemben tudjanak teljesülni és minél 
több látogatót vonzzon a megújult strandfürdő!

        
Ferenczné Fajta Mária



Versek és illusztrációk 
A könyvtárban idén gyerekekkel ünnepeltük a magyar köl-
tészet napját, míg a felnőtteket a közösségi oldalunkon szó-
lítottuk meg. 

A magyar versek kincsestárában rendhagyó könyvtári órán 
tallózgattunk április 11-én, az általános iskola második évfolya-
mos osztályaival. Neves költőink verses köteteit forgatva, szám-
talan költemény részleteiben elmerülve kutattak a gyerekek. A 
feladatlapon megjelölt hiányzó szavak keresése közben  talál-
koztak különböző versformákkal, ritkán használt kifejezésekkel 
és nem utolsósorban gyakorolták a könyvtárhasználatot, illetve 
a könyvekből való információkeresést.

A nagyobbaknak versillusztrációs pályázatot hirdettünk. Pe-
tőfi Sándor születésének 200. évfordulója emlékére, a költő egy 
szabadon választott verséhez vártunk képi megjelenítést a 3-8. 
évfolyamos diákoktól. Az illusztrációkat többnyire az általuk 
ismert versekhez - a kisebbek az Anyám tyúkja és az Arany La-
cinak című vershez, a nagyobbak A Tisza és a Nemzeti dal című 
vershez - készítették el. Összesen 73 pályázatot kaptunk. A zsűri 
tagjai, Icsu Ferencné a Polgár Városért Alapítvány Kuratóriumá-
nak elnöke, Kovács Tamás középiskolai tanár, valamint a zsűri 
elnöke, Matolcsi Ilona professzionális rajzoktató tréner és alkotó 
művész, csak hosszas mérlegelés után tudták kiválasztani díja-
zásra az egyetlen ábrázolást évfolyamonként. Mivel a pályáza-
tok több, mint a fele a negyedik évfolyamból érkezett, így azok 
közül hármat jelöltek meg nyertesként. Az eredményhirdetésre a 
legjobb és legötletesebb munkák készítői kaptak meghívót. Áp-
rilis 21-én, az illusztrációkból rendezett kiállítást fürkészve, iz-
gatottan várták vajon kik lesznek a díjazottak? A zsűri elnöke az 
értékelés mellett, egy-két új rajzeszközt is bemutatott, továbbá 
néhány technikai tanácsot is megfogalmazott.

Díjazottak: 2. évfolyam Mészáros Bianka 2.c, 3. évfolyam 
Héjjas Babita Karolina 3.a, 4. évfolyam Lakatos Valentin Nor-
bert  4.a, Létrai Balázs 4.c, Lukács Mirkó  4.c, 5. évfolyam Va-
dász László  5.c, 6. évfolyam Berki Viktória Bianka 6.b.
Különdíjasok: 1. évfolyam Hajnal Tímea  1.a, 7. évfolyam Ma-
kula Zoltán  7.a.

A felnőtt verskedvelőket online eseményre hívtuk. A könyvtár 
facebook oldalán virtuális ”Versbőrönd”-öt hoztunk létre, melybe 
az érdeklődők legkedvesebb verseit vártuk. Annak dacára, hogy 
technikai nehézségekbe ütközött az eseményhez való csatlakozás, 
mégis többen rábukkantak a megosztásoknál a Versbőröndre és 
kommentben tették közzé a számukra leginkább tetsző költeményt. 
Legtöbben a költő nevét és a vers címét írták le, de a megosztások 
között lehetett teljes terjedelmében olvasni, vagy videófelvételen 
hallgatni neves előadók közlésében a kiválasztott kedvenceket.
    Ferenczné Fajta Mária

      könyvtárvezető
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Magyar Költészet Napja az Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtárban

Városi versmondó verseny
A köznevelési, közoktatási intézményekkel egyeztetve, idén a 
tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon tartottuk a városi 
versmondó versenyt. 

Öt korcsoportban lehetett pályázni, melyből a 7-8. évfolyam-
ról sajnos nem érkezett jelentkező, az óvodás kategóriában pe-
dig mindössze 4 fő vállalkozott a megmérettetésre.
I.korcsoport (óvodás korosztály) 
1. helyezés: Csató Lia (Felkészítő: szülő)
Különdíjas: Veress Zsófia (Felkészítő: szülő)
II. korcsoport (1-2. o.) 
1. helyezés: Görömbei Dominik (Felkészítő: Tóthné Rente Ildi-
kó pedagógus és a szülő)
2. helyezés: Kondás Imola (Felkészítő: Tóth Istvánné pedagógus 
és a szülő)
3. helyezés: Vígh Henrietta (Felkészítő: Elek Krisztina pedagó-
gus és a szülő)
Különdíjasok: Szitai Regina (Felkészítő: Szülő)
Oláh Csenge Zsófia (Felkészítő: Tóth Istvánné pedagógus és a 
szülő)
III.korcsoport (3-4.o.)
1. helyezés: Lakatos Valentin Norbert 
(Felkészítő: Létrai Judit pedagógus és a szülő)
2. helyezés: Horváth Sándor 
(Felkészítő: Hamar Józsefné pedagógus és a szülő)
3. helyezés: Tóth László Bence 

(Felkészítő: Hamar Józsefné pedagógus és a szülő)
IV. korcsoport (5-6.o.)
1. helyezés: Pál Fanni Napsugár 
(Felkészítő: Petrikné Sereg Ildikó pedagógus)
2. helyezés: Rezes Melissza 
(Felkészítő: Petrikné Sereg Ildikó pedagógus)
3. helyezés: Tóth Gabriella 
(Felkészítő: Petrikné Sereg Ildikó pedagógus)

A zsűrizés szünetében a gyerekek a versenyen való részvételért  
jutalmul,  A világgá ment Csacsi és Bari c. bábjátékot tekint-
hették meg az Ákom-Bákom Színház előadásában, melyre idén 
meghívást kapott a Polgári Napsugár Óvoda és Bölcsőde, illetve 
a Polgári Vásárhelyi Általános Iskola alsó tagozata is, így több 
mint 350 fő tekinthette meg az előadást.

Bacsa-Kiss Evelin Beatrix
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Húsvéti hagyományőrzés az Oviban

A hagyományokhoz híven locsolkodással és tojásfestéssel 
ünnepeltük a húsvétot a Méhecske csoportban. Már elő-
ző héten elkezdtük a készülődést, megbeszéltük a húsvéti 

szokásokat, elkészült a tojás fa, a csoportszoba és az öltöző is 
húsvéti díszeket kapott. 

Az ilyenkor hazánkban is egyre inkább elterjedt szokást, a to-
jáskeresést sem hagytuk ki. A gyerekek nagy izgalommal vág-
tak bele az udvaron elrejtett tojások keresésébe. Majd később 
tojásokat festettek a csoportok, melyeket a saját maguk által 
készített kosárkába raktak, ezzel köszöntve szüleiket az ünnep 
alkalmából. Óvodánkban fontosnak tartjuk a jeles napokat, a 
hagyományőrzést, hiszen azt gondoljuk, hogy ezzel erősítjük a 
gyermekek szociális érzékenységét. Megtartva a régi szokásokat, 
kifújt tojásokat festettünk, a gyerekek nagyon élvezték, hogy iga-
zi tojásokat festhetnek és hatalmas feladatnak érezték azt, hogy 
bizony nagyon kellett rá vigyázni, hogy össze ne törjék. „Óvták, 
mint a hímestojást”. A locsolkodást megelőző napokban a kisfiúk 
szorgalmasan tanulták a locsolóverset a lányoknak, a kislányok a 
locsolást megköszönve szintén verseltek. A locsolkodás napján a 
gyermekek a hétköznapitól elegánsabb öltözetben, a fiúk rózsa-
vízzel, a lányok tojásokkal és teli izgalmakkal érkeztek reggel az 
óvodába. A locsolkodást délelőtt tartottuk, a fiúk együtt elmond-

ták a tanult locsolóverset, majd a kislányok verssel megköszön-
ték azt, aztán jöhetett a locsolkodás. 

A fiúk boldogan és sok tojással tértek haza aznap az óvodából 
és persze a kislányok sem csüggedhettek, hiszen a fiúk jóvoltából 
már biztosan nem fognak elhervadni.

Körmöndi Noémi Zsuzsanna
óvodapedagógus

Ovis élet

Nyárindító Fesztivál 

Két év kihagyás után újra jókedvű, majális hangulat töl-
tötte meg a Városi Strandfürdő területét. Polgár Város 
Önkormányzata és az Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár szervezésében idén, Polgári Nyárindító Fesztiválként 
április 30-án, szombaton került sor a hagyományos ünnep meg-
tartására.

A szép időnek köszönhetően sokan kilátogattak az esemény-
re és a nap folyamán mindenki megtalálta a számára tetsző el-
foglaltságot, kikapcsolódási formát. Délelőtt gyermek- és csa-
ládbarát programok várták a látogatókat, melyek a strandfürdő 
különböző részein zajlottak. A csónakázó-tó körüli filagóriáknál 
korán reggel már sercegett a szalonna, a hagyma a bográcsokban, 
szorgos kezek aprították a hozzávalókat az ínycsiklandó, szabad-
tűzön készülő ételekhez. A kézilabdapályát teljesen belakták a 
gyerekek, itt több versenyszámban is kipróbálhatták magukat. 
Nemcsak a kisfiúk, de a leánykák körében is népszerű volt a go-
kart verseny, és sokan neveztek az aszfaltrajzversenyre is, ahol 
színes, fantáziadús alkotások születtek. Az épített kerékpáros 
pályán kisgyerekek, kamaszok és felnőttek két keréken ügyes-
kedték végig a cseppet sem egyszerű akadályokat. A kerékpáros 
KRESZ-totót kitöltők között pedig, egy értékes kerékpár került 
kisorsolásra. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkatársai azon 
túl, hogy biztosították a helyszínt tűzvédelem szempontjából, a 
gyerekek legnagyobb örömére tűzoltóprogramokkal is készül-
tek. Így a legkisebbek is kipróbálhatták magukat tűzoltóként, 
beöltözhettek kis egyenruhába, volt céltáblás oltás, fotózkodás 
a tűzoltóautóban, és természetesen annak felszereléseit is meg 
lehetett tekinteni. 11 órától Farkasházi Réka és a Tintanyúl zene-
kar koncertje nyújtott egy órás felhőtlen szórakozást az aprónép 
számára. Délben a Fesztivál megnyitója alkalmával Tóth József 
polgármester köszöntötte a vendégeket, majd a Strandfürdőt üze-
meltető Béres László, a Béres Aqua Kft. ügyvezetője osztotta 
meg a jelenlévőkkel a felújítási munkálatokkal kapcsolatos ese-
ményeket, gondolatokat és jövőbeni terveit. A megnyitót követő-
en a Tiszavirág Citerazenekar hagyományőrző muzsikája hangol-
ta jókedvre a közönséget. A Polgári Mazsorett és Táncegyüttes 
ezúttal is látványos produkciókkal lépett színpadra, csoportos, 

duett és szóló műsoraikban pomponos koreográfiákat mutattak 
be. A Polgári Roma Hagyományőrző Zene és Tánc Egyesület 
énekesei, Békési-Krajczár Doroti és Lakatos Kevin előadásában 
ismert slágerek hangzottak el, ezt követően a lányok mozgalmas 
táncaikkal jelenítették meg a népcsoportra jellemző életérzést. 
Az autentikus műfajnál maradva, a színpadi programok a Lente 
Lajos Magyarnóta Egyesület értékőrző műsorösszeállításával 
folytatódtak. Az Egyesület tagjai csoportos és szóló előadásaik-
kal nyújtottak színvonalas ízelítőt a magyarság gazdag zenevilá-
gából. A zenekari szerelés szünetében megtartott „7 próbás csa-
ládi vetélkedő” keretében olyan ügyességi számokban mérkőztek 
meg a vállalkozó szellemű családok, mint pl. fafűrészelés, csi-
kósostor pattogtatás, íjjal való célba lövés.  A programot követő-
en a Fesztivál sztárvendége, Tolvai Reni előadása vonzotta vissza 
a színpadhoz a látogatókat. A versenyek eredményhirdetése után 
a helyi Bridge zenekar adott bravúros koncertet. A csapattól meg-
szokott igényes színvonalon, örökzöld és mai magyar slágerek 
szórakoztatták a népes közönséget. Az estébe nyúló, mozgalmas 
Fesztivál izgalmas tombolasorsolással zárult. 

A rendezvény a Polgár Város Önkormányzata által elnyert „Hu-
mán szolgáltatás fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében” 
című pályázat finanszírozásának köszönhetően valósult meg. 

Péterné Kiss Petronella
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Suli hírek

Sport, történelem, költészet a JAGSZI-ban

Áprilisi összefoglaló

A Lázár Ervin Program tavasszal is folytatódott: március 
11-én a nyolcadik évfolyamosok jártak Budapesten az 
Eiffel – Műhelyházban, Operakoktélt tekintettek meg. A 

hetedik évfolyamosok pedig március 30-án a Hadtörténeti Mú-
zeumban ismerkedtek a háborúk történetével, fegyvereivel.

Április 5-én a 4. évfolyam tanulói vehettek részt Gymstic 
edzésen Tóth Ildikó csoportos edző és gyerek aerobic oktató 
közreműködésével.

A felső tagozaton szeptember óta működik a Digitális szakkör, 
ahol tanulóink heti egy órában legó robotok összeszerelésével és 
programozásával foglalkoznak. A felső tagozaton Kovács Zsó-
fia tanárnő irányításával lego spike prime, mindstorms és Wedo 
fajtájú robotokat szereltek. A gyerekek szívesen és kitartóan jár-
nak a foglalkozásokra, hiszen játékos formában sajátíthatják el a 
programozás alapjait.

A Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny megyei forduló-
jába iskolánkból Pál Fanni Napsugár került be, amit április 27-
én online formában írt meg. 

Felkészítője: Petrikné Sereg Ildikó
A Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen eredmé-

nyesen szereplő tanulóink:
2. évfolyam: Oláh Csenge Zsófia 2. a ;Rácz Attila Károly 2. a; 
Pöstényi Regina 2. a Felkészítőjük: Pozsa Dóra

3. évfolyam: Horváth Sándor 3. a 
és Szilvási Lili 3. a 
Felkészítőjük: Pozsa Dóra
4. évfolyam: Suhajda Péter 4. a; 
Felkészítője: Vitányiné Struba Rita                                                  
Bacsa János 4. c  és Tunner Attila 4. c                                                                                                                 
Felkészítőjük: Zsipi Gyuláné

Legeredményesebben szereplő tanuló: Horváth Sándor 3. a 
osztályos, aki a harmadik évfolyamon szereplő  209 tanuló kö-
zül a 18. helyezést érte el.  

Felkészítője: Pozsa Dóra
A Természet- és környezetvédelmi feladatmegoldó verse-

nyen a 4. évfolyamon 2 csapatunk vett részt, mindkét csapat 7. 
helyezést ért el. 
Kobrák: Bacsa Attila, Bacsa János, Létrai Balázs 4. c    
Skorpiók: Kovács Réka Panna, Skabla Ákos, Tunner Attila 4. c  

Felkészítőjük: Zsipi Gyuláné     
A felsorolt versenyek mellett tanulóink eredményesen szere-

peltek a Városi Versmondó versenyen, valamint a Versillusztrá-
ciós pályázaton.

Minden tanulónak és felkészítőiknek gratulálunk!
Petrikné Sereg Ildikó

pedagógus

2022. április 12-én 
iskolánk, a BSZC 
József Attila 

Szakképző Iskola egy 
különleges programot 
kínált tanulóinak. A 
sportot, történelmet és 
a költészetet kapcsol-
tuk össze.

A történelemköny-
vek méltatlanul keve-
set említik a 75 évvel 
ezelőtt történt megrázó 
történelmi eseménye-
ket. Iskolánk fontosnak 
tartja, hogy minden 
évben méltóképpen 
emlékezzen meg arról 
a több tízezer magyar-
ról, akik a Benes dek-

rétumok által állampolgárságuktól, munkájuktól, vagyonuktól 
megfosztva, sok esetben családokat szétszakítva szülőföldjük 
elhagyására kényszerültek. Ez a nap nem a klasszikus értelem-
ben vett tanítási nap volt, de hiszem, hogy sokkal több ismerettel 
gyarapítottuk kamaszainkat, mint egy átlagos tanórán.

Először egy 30 perces dokumentumfilmet vetítettünk le, ahol 
személyes tapasztalataikat mondták el a visszaemlékezők. A 
sokszor nehezen fegyelmezhető gyerekek csendben nézték a 
kivetítőt. Majd a csapatok 7 állomáshelyen adhattak számot 
tudásukról, ügyességükről, s küzdhettek egymással a legjobb 
helyezésekért. Élvezték a csapatban való munkát, inspirálták, 
kiegészítették egymást.

Minden állomáshelyen volt sportos, történelmi és költészet-
tel kapcsolatos feladat. Sportos feladatok voltak többek között: 
helyből távolugrás, kapura lövés-és rúgás, többfajta sorverseny, 
tollaslabdázás, különböző ügyességi feladatok. A Felvidékről 
Kitelepítettekkel kapcsolatban totót kellett kitölteni a dokumen-

tumfilmben látottakról, villámkérdések a témával kapcsolatban, 
fogalom meghatározás pl.: mit jelent a dekrétum szó, szöveg-
értelmezés és feladatlapok kitöltése. Mivel a magyar költészet 
napja és a felvidékről kitelepítettek emléknapja egymást köve-
tik, így a költészettel kapcsolatos kérdések is fellelhetőek voltak 
a vetélkedőn: József Attila versek felismerése, word wall játék, 
puzzle, „Hol írta a költő a verset?” feladatok színesítették a já-
tékokat.

A tanulók aktívak voltak, alig akadt olyan csapat, akik a szel-
lemi megmérettetésen hibát ejtett volna, az ügyességi, sportos 
feladatok döntötték el a csapatok helyezését.

A több órás játék, szellemi vetélkedő után a tanulók ugyan 
elfáradtak, de nagy élvezettel vettek részt a megemlékezésen, 
melynek különleges formáját választottuk.

A pontok összesítése után következett az eredményhirdetés és 
az állófogadás. A versenyben minden résztvevő tanulót megven-
dégeltünk. Minden csapat ajándékcsomagban részesült helyezé-
sének megfelelően.

Az állófogadásra elkészített ételeket mi felnőttek készítettük 
el a tanulók számára, akik jóízűen fogyasztották el azt. Közben 
kötetlenül beszélgettek egymással és oktatóikkal is. E beszél-
getés keretében dolgozták fel a nap eseményeit, történéseit is, 
de kiváló alkalom volt arra is, hogy a csapatban munkálkodást 
erősítse, élvezzék egymás társaságát, ami nagyon fontos a mai 
kor gyermekének. Nem kerültek elő a telefonok, ezt olyan jó 
volt megtapasztalni, csak beszélgettek. Beszélgettek egymással 
és velünk.

Nagyon hálásak vagyunk a Rákóczi Szövetségnek, hogy meg 
tudtuk valósítani ezt a különleges napot iskolánk tanulóinak. Az 
elnyert támogatásból a csapatok ajándékozását és állófogadását 
valósítottuk meg. Köszönet érte! Reméljük, hogy a következő 
évben is hasonlóan, egy különleges esemény megszervezésével 
tudunk megemlékezni a Felvidékről Kitelepítettekről. 

Agócs Zsoltné
iskolatitkár
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Roma kulturális nap a 
JAGSZI-ban

Iskolánk 2022. április 13-án rendezte meg a diákönkormányzati 
napot, melyben helyet kapott a Roma kulturális program is. A 
roma kultúra, hagyományok megismertetésével/megismeré-

sével elő kívánjuk segíteni a más nemzetiségekhez tartozás elfo-
gadását, az esetleges negatív megítélés csökkentését. A program 
a roma hagyományokat, kultúrát bemutató rendezvény melyre 
elfogadták a meghívásunkat a helyi Roma Önkormányzat kép-
viselői Balogh Gusztáv elnök és Vadász Lajos képviselő. Balogh 
Gusztáv köszöntőjében kitért az oktatás fontosságára, mint kitö-
rési pontra a fiatalok számára, csökkentve ezzel a középiskolai 
lemorzsolódást. A zene, a tánc egy közös nyelv, mely segít össze-
hozni a különböző népcsoportokat, nemzetiségeket. A színpadon 
fellépett a Polgári Roma Hagyományőrző Zene- és Tánc Egye-
sület, tánccsoportja. Főként a roma kultúrából származó dalok 
csendültek fel, a fellépők cigány és magyar nyelven is énekeltek. 
A közös mulatozáshoz gasztronómiai élmény is társult. A roma 
hagyományoknak megfelelően készült étellel a vakaróval kínál-
tuk meg a résztvevőket, melyet a Roma Önkormányzattól kaptuk 
ajándékban. A hagyományos ételek készítésével az ősi receptek 
fenntartása, a gyerekekkel és a nem roma lakossággal való meg-
ismertetése, a gasztronómiai kultúránk megőrzése a célunk.

Struba Levente, Mályi Lászlóné , Bálintné Dovák Andrea
kapcsolatépítő munkacsoport

Hagyományainkhoz híven 
Polgár Város virágosítása 

folyamatosan zajlik 
a közterületeken

A sokszínű virágok ne-
velését és az ágyások 
tervezését Juhász Sán-

dor főkertész felügyeli szak-
értő csapatával. A kiültetést 
megelőző munkálatok már 
február elején elkezdődnek a 
városgondnokság fóliasátrai-
ban, és nagyon sok szeretettel, 
odafigyelő gondoskodással 
elvégzett munka szükséges 
ahhoz, hogy ezek a növények 
ilyenkor színes pompába öl-
töztessék a közterületek vi-
rágágyásait. Óriási öröm szá-
munkra, hogy a nagy számban 
termesztett növények nem 
csak a mi városunkat díszítik, 

de más települések is nagy megelégedettséggel vásárolnak saját 
köztereik díszítésére, és a lakosság körében is egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend a piaci napokon történő értékesítés is.

Fóliasátrainkban idén is 80.000 egynyári virág neveléséről 
gondoskodnak munkatársaink. Ezek közül a legnagyobb ked-
vencek a teljesség igénye nélkül: a május királynője, a Muskátli, 
Dragon Begónia, Büdöske, Díszcsalán, Sanvitalia, Bársonyvi-
rág, Sétányrózsa, Pistike, Celosia, Petúnia, Kanna virág, Leven-
dula, Salvia, Bakopa, Vanília virág. A közterületeken elhelyezett 
virágosládák beültetése is a végéhez ért. A belvárosi villanyosz-
lopokra Muskátli koszorút helyezünk ki. Augusztusban az egy-
nyári virágokat 25.000 darab árvácska váltja a fóliában, hogy 
nyár végén ők díszítsék a város közterületeit. 

Csibi Lajos intézményvezető

A 2022-es „az Év Tájépítésze Dí-
jat„ Bardóczi Sándor, Budapest 
Főtájépítésze nyerte. Zöldi Anna újság-
író többek között e szavakkal méltatta 
munkáját:”… Felelősség, megkérdő-
jelezhetetlen szakmai tudás, kommu-
nikáció és kooperáció – ezek azok a 

pillérek, amelyekre Sanya pályája épül, tégláról téglára, vagy 

inkább stílszerűen, gyeptéglára. A téglák kötőanyaga a türelem 
és a szakmai alázattal párosuló eltökéltség, amellyel a célt soha 
nem tévesztve szem elől a köz érdekében munkálkodik… „

Bardóczi Sándor nemcsak Budapest Főtájépítésze, hanem 
Polgár város szülötte is. Gratulálunk e nívós díj elnyeréséhez 
valamint még sok ilyen szép sikert kívánunk az elkövetkező 
években is.

Az év Tájépítésze, Bardóczi Sándor 
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HitéletAnyakönyvi hírek
Akiket újszülöttként

 köszöntünk:
Horváth Nina Lili

Ládi Alíz
Rontó János Zsombor

Rostás László Raul
Kiss Noel Martin

Akiknek gratulálunk 
házasságkötásükhöz:

Keresztény Szilvia Viktória 
– Reszegi Roland

Szarka Anikó Katalin – Tőszegi István

Akiktől fájó szívvel 
búcsúzunk:

Rente Jánosné 
szül: Sugár Erzsébet                  

 élt: 72 évet

Kovács Jánosné 
szül: Siska Rozália                    

élt: 85 évet

Nyikes Tivadar Sándor                                            
élt: 65 évet

Lovász Gáborné 
szül: Gergely Ottillia Ildikó            

élt: 66 évet 

Bíró Jánosné 
szül: Lamos Elvira                             

élt: 86 évet

Horváth András                                                        
élt: 74 évet

Várkonyi Istvánné 
szül: Makó Veronika                   

élt: 76 évet

Horváth Istvánné 
szül: Császár Lenke                    

élt: 81 évet

Hornyák Bálintné 
szül: Göllei Terézia                      

élt: 80 évet

Tardi József                                                             
élt: 87 évet      
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Református örömmondó

Ez év május elsején az anyákat ünnepelhettük, és lehettünk részesei az istentiszte-
leti alkalommal egybekötött gyermekműsornak. A Kelet-Magyarországi Refor-
mátus Gyermekvédelmi Központ is képviselte magát ezen a jeles eseményen. A 

gyermekek műsora előtt Dr. Kocsis Attila nagytiszteletű úr igehirdetésével töltekezhet-
tek lelkükben a jelenlevők. Nagytiszteletű úr hangsúlyozta, hogy milyen óriási feladat 
bízatott az édesanyákra, anyákra, hiszen a gyermek Isten ajándéka, áldása, az anyaméh 
gyümölcse. Nem könnyű feladat anyának lenni, hatalmas felelősség, hogy akiket az 
Úristen ránk bízott azokat megfelelő módon neveljük, tanítsuk az előttük álló életre. 
Ezért is fontos, hogy megbecsüljük az anyákat, mert azon túl, hogy az élet tovább adói, 
ők azok, akik meghatározzák életükkel, példaadásukkal a felnövekvő nemzedéket. Ter-
mészetesen az is kiderült, hogy bármennyire is fáradjanak el vagy érezzék nehéznek az 
Isten által rájuk bízott anyai szolgálatot, Isten jelenlétére mindenkor számíthatnak, de 
ezzel együtt számíthat minden ember, aki segítségül hívja az Úr nevét. Egy mindenki 
által jól ismert és meghatározó Igével zárta gondolatait: „Ha az Isten velünk ki lehet 
ellenünk?” Róm 8,31. Ezután pedig a nevelőszülői hálózatában résztvevő gyermekek 
szolgálhattak, melyre Juhászné Fülöp Andrea nevelőszülői tanácsadó készítette fel a 
gyermekeket, akik lelkesen, nagy izgalommal várták, hogy köszönthessék az anyákat. 

A tartalmas és megható gyermekműsort követően, minden anyának jutott egy szál vi-
rág a templomban, hogy ezáltal is kifejezzük mennyire fontosak számunkra és mennyi-
re megbecsüljük az értünk tett erőfeszítéseiket. Isten éltessen minden anyát!

Kovács Imre
ref. lelkész

„Hála neked, nő, aki édesanya vagy!” 

Újra itt van május, az esztendő egyik legszebb hónapja. A hónap 1. vasárnap-
ján azokra az édesanyákra emlékezünk, akiket a Teremtő és Gondviselő Isten 
munkatársául választott ki. Hálás szívvel emlékezünk meg az édesanyákról, 

akik még köztünk vannak, s azokról is, akik már eltávoztak. Megköszönjük, hogy Isten 
megajándékozott minket velük!

 Magyar nyelvünkben az anyákat édesnek nevezzük. A jelző utal arra, hogy 
ők életünket szebbé teszik, édesítik, gazdagítják! Gyöngéd, de erős szeretetük édes 
gyümölcsöket terem gyermekeik életében. A japán közmondás szerint: Az édesanya 
olyan, mint a fűzfa, amelynek ágai a lágy szellő suhogására is rezdülnek, de gyökerüket 
a legádázabb vihar sem tépheti ki.

A köszönet mellett kéréssel is fordulunk Istenhez, szívből kívánjuk, áldja meg a még 
köztünk lévő édesanyákat. 

Idézzük fel Szent II. János Pál pápa közel 30 esztendővel ezelőtt írt szavait: „Hála 
neked, nő, aki édesanya vagy, aki egyedülállóan örömteli és fájdalmas tapasztalattal 
anyaöllé leszel az ember számára; aki a világra jövő gyermek számára Isten moso-
lyává leszel, aki első lépéseit irányítod, gondját viseled, míg felnő, és olyan pontot 
jelentesz további életútján, ahová mindig visszatérhet.”

 László atya
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Megyénkben 30 helyszínen lehet voksolni 
a május 20-ai Agrárkamarai választásokon

Annak érdekében, hogy a kamarai tagok minél köny-
nyebben élhessenek szavazati jogukkal a 2022. má-
jus 20-án esedékes agrárkamarai választásokon, 

30-ra növeli a szavazási központok számát Hajdú-Bihar 
megyében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). A vá-
lasztási jogosultságról és a szavazás helyéről a tagok a NAK 
portálján is tájékozódhatnak, illetve postai úton választási 
értesítőt is kapnak. A tagoknak lehetőségük van arra, hogy a 
számukra – a lakóhelyük vagy telephelyük alapján – kijelölt 
szavazóközpontot az adott megyén belül módosítsák, és egy 
másik szavazóhelyen voksoljanak.

A legutóbbi, 2017. évi agrárkamarai választások alkalmával a 
kamarai tagok a megyénkben 22 szavazási központban adhatták 
le voksukat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) célja, 
hogy tagjai közül minél többen éljenek szavazati jogukkal, ezért 
az 5 évvel ezelőttihez képest több, összesen 30 helyszínen sza-
vazhatnak a választásra jogosult megyei kamarai tagok a 2022. 
május 20-ára kitűzött agrárkamarai választásokon. A szavazáson 
a NAK pártoló és tiszteletbeli tagjain kívül valamennyi kama-
rai tag voksolhat az Országos Kamarai Választási Bizottság által 
nyilvántartásba vett megyei küldöttjelölti listákra, így a jogosul-
tak száma Hajdú-Bihar megyében közel 31 ezerre tehető.A NAK 
minden választásra jogosult tag számára kijelölte a tagnyilván-

tartásban szereplő lakóhelyéhez vagy telephelyéhez legközelebbi 
szavazóközpontot.  Az alábbi lakóhellyel/székhellyel rendelkező 
kamarai tagok a polgári Falugazdász Irodában (Polgár, Baran-
kovics tér 5.) adhatják le szavazataikat május 20-án reggel 6 és 
este 19 óra között. • Polgár • Tiszagyulaháza • Újtikos • Folyás. 

Kérdés esetén a kamarai tagok bizalommal keresheti a helyi 
falugazdászt. Elérhetősége: Daróczi Mariann, 70 528 5759

A választási jogosultságról, illetve a szavazás helyéről a tagok 
a Kamara portálján (https://www.nak.hu/valasztas-2022) is tá-
jékozódhatnak, illetve postai úton választási értesítőt is kapnak.

A kamarai tagoknak lehetőségük van arra, hogy ugyanazon 
megyén belül, de más szavazókörben adhassák le szavazatukat. 
Az átjelentkezést kérvényezhetik elektronikusan (https://www.
nak.hu/valasztas-2022/valasztas-2022-urlap), illetve postai 
úton, az ehhez szükséges formanyomtatványt kitöltve, amely 
megtalálható a NAK portálján, vagy kérhető bármelyik falugaz-
dász irodában. A kitöltött formanyomtatványt a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara postacímére (1519 Budapest, Pf.: 285.) vagy 
a kamaraivalasztas@nak.hu e-mail címre kell az érintetteknek 
eljuttatniuk. A kérelemnek legkésőbb 2022. május 11-én éjfélig 
kell beérkeznie a Kamarához. Az agrárkamarai választásokkal 
kapcsolatos bővebb információk a NAK portálján érhetők el: 
https://www.nak.hu/kamara/kamarai-valasztas-2022

„Kiülünk a közös mennybolt alá”

Közös a múltunk, kö-
zös a nyelvünk, kultú-
ránk és gyökereink is 

közösek. Ezt a vallomást fo-
galmazzuk meg ebben az elő-
adásban, amelynek során Ady, 
Farkas Árpád, Gábor Ferenc, 
Kányádi Sándor, Lászlóffy 
Aladár,  Sajó Sándor, Szilágyi 
Domokos, Magyari Lajos, 
Wass Albert gondolatai ké-
pezik a forgatókönyv alapját. 
Szólunk a szülőföld szerete-
téről, az anyanyelv megtartó 
erejéről, az emberi értékek 
fontosságáról, elkoptatott 
szóval, az identitásunkról. Az 
előadás során egy férfi és egy 
női hang váltja egymást folya-
matosan, miközben tánc-moz-
dulatok és a gondolatoknak 
megfelelő zenei momentu-
mok teszik árnyalttá a szín-
padi helyzeteket, váltogatva 
a drámai magas hőfokot és a 
csönd pillanatait. A versek és prózarészletek, a míves mozgás és 
a lényeget sugalló zenei megszólaltatás úgy szolgálják a színpa-
di jelenlétet, hogy az előadás során egységes egésszé formálód-
nak művészi célunk megvalósítása érdekében: bebizonyítandó, 

hogy valóban közösek a gyökereink.  Hiszen így leszünk erősek, 
jövőt formáló egységes nemzet Közép-Európa eme meghurcolt 
földjén, így adhatjuk át a színpadi játék végén az üzenetet:

„kiülünk a közös mennybolt alá, s itt s most és mindörökké,
kérges reménnyel, várunk a hajnali csatlakozásig.”
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