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Polgár Város Önkormányzata augusztus 19-én tartott 
ünnepi megemlékezést államalapító Szent István király 
és az Új kenyér tiszteletére. A hagyományőrző ceremó-

niát követően, az esemény alkalmából, színvonalas kulturális 
programok várták a lakosokat, ünnepelni vágyókat. 

A nyári hőségre tekintettel, megszokottan késő délutánra szer-
vezett esemény a Polgári Mazsorett és Táncegyüttes felvezetésé-
ben, ünnepélyes vonulással vette kezdetét. Taskó Mária Zsuzsan-
na szavalatát követően Tóth József polgármester mondott ünnepi 
beszédet. Gondolatait Szent István személyéről, az Új kenyérről, 
a körülöttünk lévő világról, benne a magyar valóságról és a jö-
vőnk nagy kérdéseiről szövögette. „Megéltünk mi magyarok ne-
héz időszakot, történelmi viharokat, amikor megmaradásunk volt 
a tét. Ezer év során akkor ment jól, amikor nem széthúzás, hanem 
egyetértés volt közöttünk. És akkor voltunk bajban, amikor meg-
osztottság és ellenségeskedés volt a magyarok körében. Ma kife-
jezetten nehezen érthető, de bizonyos, mert a múló idő ezt igazolni 
fogja, hogy történelmi időszakot élünk. Problémákkal terhesek a 
napjaink, és aggódva figyeljük a világ forrongását, a belpolitikai 
helyzetet és persze a kormányintézkedéseket is. És mi tagadás, 
félelemmel, kétségekkel, szorongással tekintünk a holnapra. 

Nehéz idők következnek, s nagyon össze kéne kapaszkodni nekünk, 
magyaroknak.” – hangzottak városunk vezetőjének szavai. Az ün-
nepi gondolatok után testvérvárosunk, Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának képviseletében Pálnokné Pozsonyi Márta bizottsági 
tag köszöntötte a jelenlévőket, s örömét fejezte ki, egy számunkra 
is régóta vágyott fejlemény felett, mely lehetőséget ad arra, hogy 
Tiszaújváros felől is hamarosan elkezdődjenek a két várost össze-
kötő kerékpárút építésének munkálatai. Az ünnepség kiemelkedő 
elemeként, történelmi egyházaink helyi képviselői megszentelték 
a Balmaz Sütöde Kft. által felajánlott, frissen sütött, díjnyertes 
Gulyás kenyeret és áldást kértek a jelenlévőkre, városunk lako-
saira. A nemzeti színű szalaggal átkötött kenyér az élet és a haza 
összekapcsolódását szimbolizálja, így vált jelképévé az állami-
ság ünnepének. A ceremóniát követően városunk polgármestere 
megszegte az Új kenyeret, mely az áldomásra kínált pálinkával 
együtt szétosztásra került az ünneplők között.  A jeles esemény 
a továbbiakban zenei koncertekkel és családi, szórakoztató prog-
ramokkal folytatódott. A művelődési központ előcsarnokában 
kézműves játszóház, az épület előtti téren pedig, óriáscsúszda és 
mobil játszóház várta a kisebb-nagyobb gyermekeket. Kora este a 
Tükrös zenekar hagyományőrző, kulturális koncertjét élvezhette 
a közönség. Az 1986-ban Budapesten alakult zenekar célja, hogy 

a lehető leghitelesebben tolmácsolja a magyar nyelvterületek 
népzenéjét. Az előadást követő technikai szünet idejében Szűcs 
Ádám bűvész, show műsorát tekinthették meg az érdeklődők. A 
látványos, mágikus produkciók nagy tetszést arattak az össze-
gyűlt nézősereg körében. A legnépszerűbb hazai bűvészek között 
élen járó mester teljesen elkápráztatta nemcsak a gyermek, de a 
felnőtt szemlélőket is. A „varázslatos” program után egy újra re-
neszánszát élő zenei stílus, a swing népszerű hazai képviselője, a 
Vintage Dolls lépett színpadra. A ’30-as, ’40-es évek vokál for-
mációit idéző zenekar koncertjének hol andalító, hol táncba hívó 
dallamai nosztalgikus légkörébe burkolták a nyáresti teret. A két 
előadás között a Polgári Mazsorett és Táncegyüttes felnőtt cso-
portjának látványos, fluoreszkáló botos produkcióját tekinthette 
meg a közönség. Az ünnepséget Kocsis Tibor dalszerző, énekes 
kiváló hangulatú akusztikus koncertje zárta.

Péterné Kiss Petronella

 Államalapításunk ünnepe
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Városházi Hírek
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A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és 
november 28. között Magyarország területén teljes körű 
népszámlálást tart. 

A népszámlálás egy mindannyiunkat érintő, általában tízévente 
ismétlődő adatgyűjtés. Az egész országban egy időben, azonos 
tartalommal és egységes módszertani alapon hajtják végre, kiter-
jed minden lakásra és személyre. A népszámlálás révén pontos 
és részletes képet kaphatunk hazánk népességének nagyságáról, 
demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságá-
ról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, 
élet- és lakáskörülményeiről. Az adatszolgáltatás – az egészségi 
állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nem-
zetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező.

A népszámlálást megelőzően a KSH a népszámlálás részletei-
ről, a válaszadás módozatairól (pl. az online internetes kitöltéshez 
szükséges egyedi azonosítóról) felkérő levelet fog küldeni vala-
mennyi magyarországi címre. 

Annak érdekében, hogy a felkérő levelek minden háztartásba 
eljussanak, kérjük, még a népszámlálás előtt gondoskodjanak ar-
ról, hogy minden ingatlanon látható legyen a házszám. A felkérő 
levél nem névre szól, csak a lakás címe (házszámig) szerepel a 
címzésben.

A felkérő levélben a népszámlálásról szóló hasznos informáci-
ók mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, ennek segít-
ségével tudja minden háztartás önállóan, interneten kitölteni 
a kérdőívet.

Az adatszolgáltatás három módon teljesíthető:
• 2022. október 1. és október 16. között: internetes önkitöltési 

időszak (az online kitöltött kérdőíveket az adatgyűjtő rendszer 
2022. október 16. éjfélig fogadja el!)

• 2022. október 17. és november 20. között: számlálóbiztosok 
általi személyes adatgyűjtés (azon lakosok körében, akik nem 
töltötték ki az online kérdőívet)

• 2022. november 21. és november 28. között: pótösszeírás a 
Polgármesteri Hivatalban (azon kimaradt lakosok számára, 
akik az előző két lehetőség közül egyikkel sem éltek)
A népszámlálással kapcsolatos további információ elérhető a 

KSH hivatalos honlapján, a www.nepszamlalas2022.hu webol-
dalon. 

Molnár Jánosné 

 Tájékoztatás az október 
1-jén induló népszámlálásról

H I R D E T M É N Y

Polgár Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakos-
ságot és Partnereket, hogy a településképének védelméről 
szóló 20/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelete (a továb-

biakban: TKR.) felülvizsgálatot igényel, mely során a módosítás 
célja a rendelet szöveges részének a magasabb szintű jogszabályi 
változásokban történő módosítások átvezetése. A településképi 
rendeletet - a széleskörű nyilvánosság biztosításával- partnerségi 
véleményeztetésre kell bocsátani a Korm. rendeletben, valamint 
Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a település-
fejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiával 
és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati 
kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával 
kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 20/2017. 
(IX. 15.) önkormányzati rendeletében meghatározottaknak meg-
felelően. A jelenleg hatályos rendelet, az ezt módosító rendelet-
tervezet megtekinthető az önkormányzat honlapján, valamint pa-
pír alapon a Polgármesteri Hivatal (4080 Polgár, Barankovics tár 
5. szám) hirdetőtábláján, illetve a Műszaki Iroda 18. szobájában.  
A lakosság mellett ezúton tájékoztatjuk a Polgár város érdekkép-
viseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, egyházakat, valamint 
a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott – politikai 
pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő –, a hatásterületen 
folyamatosan működő egyesületeket, hogy a jelen TKR módosí-
tás partnerségi egyeztetéséhez fogadjuk a partnerségi körbe való 
felvételi kéréseket, melyet az elektronikus címmel rendelkezők 
e-mail útján legkésőbb 2022. szeptember 19-ig küldhetik meg a 
polgarhiv@polgar.hu e-mail címre.  Az e-mail címmel nem ren-
delkezők papír alapú kérelem formájában a Polgármesteri Hiva-
tal Ügyfélszolgálati Irodájában adhatják be személyesen, illetve 
postai úton is beküldhetik úgy, hogy az 2020. szeptember 19-ig 
beérkezzen a hivatalba.  A partnerségi körbe való felvételi kérés-
hez az elektronikus e-mail címét, vagy a postai értesítési címét, 
illetve szervezet/egyesület esetén csatolni szükséges annak szer-
vezet/egyesület alapító okiratának másolatát, illetve a szervezet/
egyesület képviselője nevét.

Tóth József, polgármester

Polgár Város Önkormányzata az alábbi pályázati felhívást 
teszi közzé: Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete értékesítésre hirdeti a Polgár, Rákóczi utca 61. szám 
alatti, 61 hrsz-ú 1449 m2 területű lakóház, udvar, gazdasági 
épületet. A pályázat tárgyát képező ingatlan minimum el-
adási ára: bruttó 3.000.000,- Ft
A pályázat benyújtásának határideje és helye: 
2022. október 25. 16:00 óra, Polgári Polgármesteri Hivatal 
Titkárság (11. számú iroda) 4090 Polgár Barankovics tér 5.  
További információk: 52/573-542 telefonszámon, vagy sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal (4090 Polgár, Barankovics 
tér 5.) 17. számú irodájában

MEGHÍVÓ
Polgár Város Önkormányzata

szeretettel hívja és várja
városunk nyugdíjas és szépkorú lakosait az

IDŐSEK VILÁGNAPJA

alkalmából tartandó ünnepségre.

Időpont: 2022. október 1. (szombat) 14.00
Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ és 
Könyvtár /4090 Polgár, Barankovics tér 6./

A RÉSZVÉTELI JEGYET KIZÁRÓLAG 
SZEMÉLYESEN LEHET IGÉNYELNI, 

AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS 
KÖNYVTÁR INFORMÁCIÓS IRODÁJÁBAN!

További információ: 52/573-420



A Polgáriak a Városért Egyesület augusztus hónapban 
megrendezett Sárkányhajó fesztiválon vett részt teljes 
létszámban. A rendezvény adta lehetőséget kihasználtuk 

és részt vettünk a szervezők által meghirdetett főzőversenyen. 
A menü orjaleves és rántott sertéskaraj. Az ebéd elkészítésében 
részt vett az egyesületünk minden hozzáértő tagja Papp Mária 
vezetésével. Az ebéd meghívásunknak eleget tett Tóth József 
polgármester úr is. Az ebéd után szívélyes beszélgetéssel töl-
töttük az időt a polgármester úrral. Nagy örömünkre többen is 
elfogadták ebéd meghívásunkat. A vendégek távozása után az 
egyesületünk taggyűlést tartott. Értékeltük az év eddig elvégzett 
munkáit és a további feladatokat beszéltük meg. A rendezvény 
zárása képpen átvettük a főzőverseny „harmadik” helyezésért 
járó jutalmat.

Papp Imre, egyesületi elnök

PolgárTárs4. oldal

Ismét suhantak a „Sárkányhajók”

Polgár Város Önkormányzata és a Tiszaújvárosi Kajak 
– Kenu és Sárkányhajó Egyesület szervezésében ke-
rült megrendezésre a Városi Strandfürdőn a Polgári 

Vizi Sport- és Sárkányhajó Fesztivál augusztus 13-án, szom-
baton. A verseny díszvendége Tóth Dávid olimpiai ezüstér-
mes és világbajnok kajakozó volt, a Kökény Attila Regioná-
lis Akadémia népszerűsítő programjának jóvoltából.

Négy vidám és lelkes csapat szállt sárkányhajóba és küzdött 
meg a győzelemért ezen a szép nyári napon. A legjobbnak bi-
zonyult a „Tóparti Fiúk” csapata, ők a megtisztelő I. helyezést 
érték el, II. az „Aqua Dragon” „hajósai” lettek és a III. helyezést 
a „Sárkányok” érték el. Miközben a „Sárkányhajó” evezősei 
minden tudásukat és erejüket megfeszítve suhantak a csóna-
kázótó víztükrén, addig más csapatok szorgosan készülődtek a 
„SÜSÜst főzőversenyre”. 

Amerre jártunk, ínycsiklandó illatok lengték be a strand terü-
letét. A  benevezett öt bográcsos étel közül, szinte mind a régi 
magyar konyha ízeit varázsolta elénk. Ám, amíg a Sárkányhajó 
versenynél egyértelmű győztes volt az, akinek a hajója elsőként 
siklott át a célmezőn, addig az elkészült ételek között választani, 
bizony már sokkal nehezebb dolognak bizonyult, mivel mind-
egyik nagyon finomra sikerült. Sok szempontot figyelembe véve 

született meg a döntés, így I. helyezett az „Aqua Dragon” csapat 
lett, II. helyezést a Gál-Kurucz házaspár érdemelte ki, a III. he-
lyet pedig a Polgáriak a Városért Egyesület „szakácsai” nyerték 
el.

A sport egészséges elfoglaltság, ahhoz pedig, hogy tudjuk, 
minden rendben van velünk, nem árt néha különféle vizsgálato-
kat elvégeztetni. Ebben nyújtottak segítséget a Pétegisz Nonpro-
fit Zrt. szakalkalmazottjai, akik a nap során komplex egészségi 
felmérést végeztek és türelmesen válaszolták meg az odalátoga-
tók által feltett kérdéseket. 

A gyerekekre is gondoltak a szervezők, vízi ügyességi játékok 
várták őket: vízihenger, vízidodgem, élő csocsó és rodeó szörf, 
amelyet a nap során ingyen használhattak kicsik és nagyok. Itt 
spontán csapatok jöttek létre, a bírók a szülők lettek és díjat sem 
kaptak a győztesek. Sebaj! A lényeg a játék volt!

Sportoltunk, ettünk, játszottunk… S hogy énekszó nélkül sen-
ki ne maradjon, a fellépő vendég ez alakalommal Patai Anna 
volt. A fiatal énekes előadót 11 éves korában ismerte meg az or-
szág, amikor 2010-ben feltűnt a Megasztár zenei tehetségkutató 
műsorában és vált a nézők nagy kedvencévé. E televíziós műsor 
után indult be a karrierje: sorra kapta a színházi felkéréseket és 
jelentek meg saját dalai. 

Az Ő fellépésével zárult a fesztivál hivatalos része. Ám csak 
kevesen indultak haza. Sok volt még a megbeszélni való a bará-
tokkal, ismerősökkel. Miről beszélgettek? Talán a következő év 
Sárkányhajó fesztiváljáról. 
A rendezvény a „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson 
és vonzáskörzetében” című pályázat támogatásával valósult meg.

Nagyné Erdei Judit
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Ovis élet Megújulva
„A gyermekeket elsősorban nem az neveli, 

amit mondanak nekik,
  hanem az, amit látnak, amiben élnek.” (Csögl János)

Átható érzés –az öröm járja át lényünket- természetes, 
hogy szeretném megosztani örömünket másokkal is. A 
mindennapjainkat sok-sok apró pici öröm hatja át, de ez 

az öröm maradandó. 
 Az óvodai nyári élet kicsit rendhagyó módon indult ebben a 

nevelési évben. A Móra úti telephely óvoda kis csapata a nyári 
hónapokban átadta helyét a felújítást végző munkásoknak, hogy 
megújulva várja vissza kis lakóit.  A felújítás kiterjedt a belső fa-
lak átfestésére, kicserélődtek a beltéri ajtók, megújult a padozat. 
Komfortosabbá váltak a mosdók. Modern bútorokkal, fektetők-
kel is gazdagodtunk, a gyermeköltözők új szekrényei teszik még 
szebbé, otthonosabbá óvodánkat.  Esztétikus, megszépült kör-
nyezet várja szeptembertől gyermekeket, szülőket, dolgozókat. 

Köszönet jár mindenkinek, aki a szervezésben, felújításban, 
takarításban részt vett. Köszönjük! 

Kívánom, hogy gondtalan gyermekzsivajtól, felhőtlen kaca-
gástól legyen hangos a mi kis birodalmunk.  

Dr. Baranya Györgyné
intézményvezető-helyettes

Városunkba látogatott Szapáry György

2022. augusztus 24-én városunkba látoga-
tott Szapáry György a Magyar Nemzeti 
Bank elnöki főtanácsadója, volt washing-

toni nagykövet. 
Szapáry György 1951-1953 között Polgáron 

végezte általános iskolai tanulmányait. Kérésére 
találkozót szerveztünk volt évfolyamtársaival, 
polgári kortársaival, akikkel jó hangulatú „em-
lékidéző” beszélgetést, visszaemlékezést foly-
tattak a Városi Könyvtárban. 

A nap folyamán ellátogatott a Kitelepítettek 
Lenin tanyai Emlékhelyéhez, és Tóth József 
polgármesterrel elhelyezték az emlékezés ko-
szorúját. 

Az Önkormányzat Kovács Istvánné Termé-
ben - városunk oktatását meghatározó - volt és 
jelenlegi pedagógusaival folytatott kerekasztal 
beszélgetést. A megjelent tanárok kendőzetlenül 
számoltak be az oktatás mai aktualitásairól, a 
helyi iskolai nehézségekről, problémákról, fel-
vázolva a lehetséges megoldásokat. 

Dr. Faragóné Béres Edit
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Suli hírek Csengőszó program- 
a sikeres iskolakezdésért

Minden család életében nagy mérföldkő az iskolakezdés. 
A gyermekek boldog várakozással, ugyanakkor izga-
lommal tekintenek az iskolára, ami hatalmas változást, 

új kihívásokat hoz az életükbe. Az iskola küszöbét átlépve sok 
kérdés megfogalmazódik bennük: „Vajon milyen nehéz felada-
tok várnak rám?” „Milyen lesz az új tanító néni?” „Lesznek-e 
ismerős gyerekek, barátok?”  „Lehet-e azért majd játszani is egy 
kicsit?” A szülők legalább ennyire szoronganak, felvetődik ben-
nük az aggodalom, hogy vajon gyermekük hogyan illeszkedik 
majd be az új környezetbe, milyen szintű felkészültséggel ren-
delkezik, mennyire 
van azon képességek 
és készségek birto-
kában, melyek szük-
ségesek az előtte álló 
iskolaévek sikeres 
teljesítéséhez.  

A megváltozott 
k ö r ü l m é n y e k h e z 
általában nem köny-
nyen alkalmazko-
dunk, ehhez egyfajta 
átmenet szükséges. 

Éppen ezért vető-
dött fel néhány éve a 
Hajdú Bihar Megyei 
Pedagógiai Szak-
szolgálat Hajdúná-
nási Tagintézmé-
nyének dolgozóiban 
egy olyan program 
kidolgozásának ötlete, mely ezt az óvoda-iskola átmenetet segíti 
elő. A program - amely a „Csengőszó” nevet kapta - ezt köve-
tően Hajdúnánáson meg is valósult, nagy érdeklődés kísérte, és 
évről-évre egyre sikeresebb lett. Így az idén Polgárra is kiter-

jesztettük a programot.
 A szakszolgálat munkatársai napi szinten jelen vannak a pol-

gári gyermekek életében, óvodás koruktól kezdve, egészen az 
iskolás éveken át, a nappali tanulmányok befejezéséig. A fej-
lesztőpedagógusok, pszichológusok, gyógypedagógusok, logo-
pédusok, és tehetséggondozó szakemberek végzik el a különféle 
szűréseket, méréseket, vizsgálatokat, az eredmények alapján 
pedig  fejlesztik, segítik a gyerekeket, olyan területeken mint 
pl.: kognitív képességek, mozgás, beszéd és nyelvi képességek, 
pszichés állapot, vagy éppen támogatják a tehetséges tanulókat.

A szakszolgálat 
dolgozói tehát egy-
fajta biztos pontot 
jelentenek a gyer-
mekek életében, 
hiszen már az óvo-
dában is találkoznak 
velünk, így amikor 
iskolába kerülnek, 
sem vagyunk idege-
nek számukra. Ezért 
gondoltuk, talán le-
hetnénk valamiféle 
híd, összekötő ka-
pocs az óvoda-iskola 
közötti átmenetben.

Kezdeményezé-
sünket az óvoda, és 
az iskola is egyaránt 
lelkesen támogatva 
fogadta, az óvoda 

segítette a kapcsolatfelvételt a szülőkkel, az iskola pedig biz-
tosította a helyet, és a megfelelő feltételeket, amiért ezúton is 
köszönetet mondunk nekik.

A programra, amelyet kísérleti jelleggel egy naposra tervez-
tünk, és amelyre önként lehetett jelentkezni, nagy volt az érdek-
lődés a szülők részéről.

Augusztus 26-án a gyerekek és a szülők boldog izgalommal 
érkeztek az iskolába, ahol rövid köszöntő után megismerkedhet-
tek az iskola épületével, a tantermekkel, találkozhattak a leendő 
tanító nénikkel, osztálytársaikkal, és különböző komplex fog-
lalkozásokon vehettek részt, játékos formában. A program célja 
nem az írás-olvasás tanítása volt, hanem olyan részképességek 
fejlesztése, melyek az írott nyelv, vagy éppen a matematika el-
sajátításához szükségesek. Három csoportban zajlottak a foglal-
kozások a szakszolgálat munkatársainak vezetésével: a kognitív 
(értelmi: vizuális, és verbális memória, figyelem, gondolkodás, 
stb.) a motoros (mozgásos: mozgáskoordináció, mozgásterve-
zés, szem-kéz koordináció, agyféltekék összehangolása) továb-
bá a verbális (anyanyelvi: beszédértés, beszédészlelés, artikulá-
ciós bázis, kommunikációs készségek, és a szabad önkifejezés) 
funkciók erősítésére fókuszáltunk. A foglalkozások rendkívül 
játékos formában, sok mozgással, zenével, színes eszközökkel, 
dramatizálással zajlottak, melyeken a leendő 1. osztályos tanító 
nénik is részt vehettek.  

A délelőtt végén a gyermekek feloldódva, örömmel, pozitív 
élményekkel, és megerősítésekkel tértek haza, és reméljük, hogy 
segíthettünk abban, hogy szeptember 1-jén már ismerősként, a 
szorongásukat leküzdve léphették át az iskola küszöbét.

Tiliczky-Molnár Erzsébet gyógypedagógus, logopédus
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Komoly adománnyal 
gazdagodott a PÉTEGISZ 

Nonprofit ZRt.

Meglepetésszerűen érte a Járóbeteg Szakrendelőt ez év 
tavaszán a hír, miszerint a „MOROTVA” Vadásztár-
saság a 2022.01.25. napján megtartott, végelszámolást 

záró taggyűlésén arról a javaslatról határozott, hogy a Vadásztár-
saság megszűnésének időpontjában rendelkezésre álló vagyonát 
a PÉTEGISZ Nonprofit ZRt. részére adja át.

Mivel a Vadásztársaság jogutód nélkül szűnt meg, így a jog-
szabályi előírások folytán a fennmaradó vagyont az alapszabály-
ban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy ha-
sonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell 
átadni. A taggyűlés döntése értelmében ez a közhasznú szervezet 
a PÉTEGISZ Nonprofit ZRt. volt, ami nyolc település lakossága 
részére nyújt járóbeteg szakellátást.

Ezt a munkát kívánta adományával elismerni és segíteni a Va-
dásztársaság, melynek tagjai úgy vélték, hogy a jelentős – több 
mint 10 millió forintos – vagyont a térség egészségügyének mű-
ködésébe fektetik.

Adományukkal hozzájárultak ahhoz, hogy az ellátás moderni-
zálásához szükséges forrásaink kibővüljenek, így már nem csak 
álom a korszerűbb eszközök beszerzése.

Az adomány sorsáról a PÉTEGISZ Nonprofit ZRt.  Közgyű-
lése a későbbiekben dönt majd, de az már most bizonyos, hogy 
a Vadásztársaság gáláns gesztusa révén hozzánk juttatott ado-
mány komoly segítség a minél magasabb színvonalú ellátást 
nyújtani kívánó munkánkban.

Ez a gesztus is remekül példázza a helyi közösségben lévő 
összetartást, tiszteletet és megbecsülést, amire építve tovább fej-
lődhet a település. Nem csupán a jelentős pénzösszeg, de a Va-
dásztársaság ily módon kimutatott – munkánkba vetett – bizal-
ma is támaszt és erőt ad ezekben a kihívásokkal terhes időkben 
Szakrendelőnk számára.

A PÉTEGISZ Nonprofit ZRt vezetősége és valamennyi dolgo-
zója nevében a „MOROTVA” Vadásztársaság minden volt tag-
jának ezúton is tisztelettel és hálával köszönjük felajánlásukat, 
melynek hozadékát az itt élő emberek ellátásának fejlesztésére 
fordítjuk!

Dr. Pásztor Ibolya 
a PÉTEGISZ Nonprofit ZRt. vezérigazgatója

2022. szeptember 1-jén a felső tagozaton Molnárné Kovács 
Judit megbízott intézményvezető a Zólyom úti iskola ud-
varán köszöntötte a tanulókat, míg az alsó tagozatosok, a 

Móricz úti épületben várták a tanévnyitást. Az 58 első osztályos 
kisdiák izgalommal lépte át az iskola kapuját, ahol a közössé-
gi teremben Mecseiné Gulyás Erika intézményvezető-helyettes 
avatta az iskola polgáraivá őket. „Nos, kedves első osztályosok, 
amikor most nekikezdtek az iskolának, Ti is elkezditek megtanul-
ni a magatok tudományát! Még nem tudjuk, hogy mi lesz belőle-
tek. Ezt úgyis nektek kell majd kitalálni. Mi, tanítók, szüleitekkel 
együtt fogjuk végig izgulni a következő nyolc esztendőnek azt a 
csodáját, amint növekedtek, s amint lassan rólatok is kiderül, 
hogy mihez van tehetségetek, miben vagytok ügyesek.”- hangzott 
el köszöntő beszédében.

Az ünnepségen Vitányiné Struba Rita, Lukács-Bökő Anna és 
Zsipi Gyuláné osztályfőnökök vezetésével lépték át új kisdiák-
jaink a jelképes kaput.

Eredményes 2022/2023-as tanévet kívánunk minden tanulónak!

TANÉVNYITÓ

Klubélet

Már a kirándulás során eldöntöttük, hogy közös főzés 
lesz a következő találkozónkon. Kedvenc főzőmes-
terünk javaslatára „Paprikáskrumpli gazdagon” lett a 

választott menü. Felkészültünk a klubnapon, ki miben tud segí-
teni, elosztottuk a munkát, a feladatokat. A klubtagok lelkese-
dése előhozott sok régi emléket, amiket sorra meghallgattunk. 

Augusztus 2-án már délben kimentünk a szép felújított kem-
pingbe - a belépési díjat Vincze Attila választott képviselőnk fi-
nanszírozta, melyet a főzés során személyesen köszöntünk meg 
neki. Nagyon jó hangulatú összejövetel volt. Bán János fantasz-
tikus paprikáskrumplit főzött nekünk, az üstöt simára töröltük- 
ahogy illik.

A nagyon kedves, jó hangulatú összejövetelen felbuzdulva, 
úgy döntöttünk a klubtársakkal, hogy kihasználva a szép nyári 
időt és a kemping nyújtotta lehetőségeket, egy újabb találkozót 
szervezünk.

Így terveztük meg, szeptember 6-ra a főzést, kedvenc szaká-
csunkkal és a választott étel neve Babgulyás gazdagon.  Muszáj 
írnom az összetevőkről, hogy mindenki érezze, milyen kulináris 
élvezetben volt részünk. Tehát a gulyás alapja, marhahús, füstölt 
bordaporc, tarka bab, tarhonya,  sok-sok zöldség és mindenféle 
fűszer. Receptet ne kérjetek, mert az a mennyiség, ami elkészült, 
nem adhat alapot még egy családi főzéshez sem. Már 11 órakor 
hozzákezdtünk a munkálatokhoz, a fiatalabb klubtagok hatalmas 
lendülettel álltak neki a hámozásnak, mosásnak, szeletelésnek. 
Egy-két órán belül már finom illatok szálldogáltak a levegőben 
és hogy elüssük a hátralevő időt, jóízűen csipegettünk a finom 
pogácsákból, sütikből és megkóstoltuk a hűs italokat is.

Megbeszéltük az őszi programunkat, szavaztunk egy kirándu-
lásról és egy szüreti összejövetelről. És elkészült a fantasztikus 
étel, amelyhez kaptunk egy hatalmas, finom nosztalgiakenyeret is. 

Tartozunk egy köszönettel is (a belépődíj mellé), a szép, tiszta 
rendezett kemping használatáért, ahol minden rendelkezésre áll.

Remélem, nem untattalak titeket a részletes beszámolómmal, 
nekem még az is jó volt, hogy újraélhettem azt, hogy együtt 
voltunk klubtagok, barátok a napfényes szép délutánon és még 
tervezhetjük a jövőt együtt.

                                                      Ekéné Tusi Gizella
                                                    klubvezető
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 „Minden Falat Egészség”

Garzó Galatea élelmiszermérnök és Garzó Gabri-
ella mezőgazdasági gépészmérnök testvérpáros, a 
VegiPont Kft. tulajdonosai, akik pár év alatt sikeres 

vállalkozást építettek fel. Mindketten kimagasló szakmai tu-
dással rendelkeznek, minden döntést és lépést, már a kezde-
tektől jól átgondoltan terveztek és valósítottak meg. Annak 
ellenére, hogy a Kft. eredményes és stabil a működése, ők 
folyamatosan új termékkoncepciókon dolgoznak. A közel-
múltban az egyik vezető Tv-csatorna – a Cápák között című 
show-műsorában nagy sikert arattak.

- Adja magát az első kérdés: Miért döntöttetek úgy, hogy sze-
rencsét próbáltok a Cápák között? 
5 éve foglalkozunk savanyúságok készítésével. Küldetésünk, 
hogy a nyírségi és hajdúsági termelők zöldségei egész évben 
elérhetőek legyenek a fogyasztók számára savanyúságok formá-
jában. Igazi háziasszonyok dolgoznak nálunk, akiknek a segítsé-
gével házias ízvilágú savanyúságok kerülnek a boltok polcaira. 
Büszkék vagyunk a termékeinkre, ezért szerettük volna széle-
sebb közönség előtt is megmutatni. A nemzetközi piacot elemez-
ve új csomagolási formát találtunk ki és ebben a formában vittük 
a termékeket a Cápák elé. 
- Mennyiben változott a vál-
lalkozás ennek köszönhetően, 
amely eddig is igen sikeres-
nek bizonyult?
Sokat tanultunk és tapasztal-
tunk már a műsorra való fel-
készülés során is. A műsorban 
Tomán Szabina a Toman Diet 
tulajdonosa és Balogh Levente 
a Szentkirályi ásványvíz Tu-
lajdonos -elnöke csatlakozott 
hozzánk. Magyarország top 
vállalkozói. Már bizonyítottak 
és sokat értek el az élelmiszer-
iparban. Minden hónapban ri-
portot készítünk nekik a vállalkozásban történt eseményekről és 
mentorálnak minket. 
- Az emberek egyre inkább az egészséges termékeket keresik 
a boltok polcain, fontosabbá vált a tudatos vásárlás. Hogyan 
sikerül megfelelni ezeknek a kritériumoknak?

Termékeinket hőkezelés nélkül készítjük, így megmarad vita-
min, és ásványi anyag tartalmuk. A savanyúságokban lezajló bio-
kémiai folyamatoknak köszönhetően felszaporodnak benne azok 
a jótékony baktériumok, amelyek segíthetnek emésztőrendszeri 
problémáink kezelésében a bélflóra pro-biotikus egyensúlyának 
fenntartásában. „Az vagy, amit megeszel” (Ludwig Andreas 
Feuerbach) és „a halál a belekben lakozik” (Paracelsus). Pon-
tosítva azok vagyunk, amit a bélbaktériumaink megesznek. A 
kulcs a kezünkben van. Támogassuk hát egészségünket minden 
nap savanyúság fogyasztással. A savanyított zöldségek alacsony 
kalóriatartalmú élelmiszerek. Szénhidráttartalmuk alacsony, 
rosttartalmuk viszont magas. Köretként fogyasztva, vagy a köret 
egy részét helyettesítve csökkenthetjük a napi szénhidrát bevi-
telt, rosttartalma eltelíti a gyomrunkat, így hamarabb jóllakott-
nak érezzük magunkat, ezáltal segít a fogyásban. A rosttartalma 
az emésztési folyamatokat, a bélrendszer működését is segíti. 

Testünk sokkal kevesebb energia árán sokkal több tápanyaghoz 
jut, mint egyébként. A savanyítási eljárásnak köszönhetően az 
alapanyagok vitamin és ásványi anyag tartalma megmarad, jól 
eltarthatóvá teszi ezeket az élelmiszereket, ezáltal a téli friss 
zöldség nélküli időszakban remek vitaminforrást jelentenek. 
A hideg hónapokban, amikor sok a felső légúti betegség, min-
denki köhög, tüsszög, természetes ellenszerként fogyasszunk 
sok savanyú káposztát, magas c-vitamin tartalma támogatja az 
immunrendszerünket a betegségek legyőzésében. Ezenfelül a 
baktériumok és gombák olyan ún. bioaktív hatóanyagok előál-
lítására is képesek, melyek közvetlenül táplálják és erősítik az 
emberi bélfalat, támogatják az idegrendszerünk optimális műkö-
dését, stimulálják az immunrendszerünket és gátolják a koroko-
zó mikroorganizmusok szaporodását. Az erjesztett élelmiszerek 
ízei tele vannak meglepetéssel: izgalmasak és sokszor már akkor 
rabul ejtenek, amikor először a szájpadlásunkhoz érnek. Ehet-
jük köretként, főétel mellé klasszikusan savanyúságként, kever-
hetjük friss salátával. Különleges szendvicseket is készíthetünk 
velük, vagy aki szereti, magában is fogyaszthatja. A nyár bekö-
szöntével eljön a kovászos uborka készítésének ideje is, amely 
fogyasztása igazán frissítő a kánikulában.

- A munkahelyi légkör a dol-
gozók szempontjából is igen 
lényeges szempont. Milyen 
vezetőnek tartjátok magato-
kat?
Folyamatosan képezzük ma-
gunkat, mint vezetők. Célunk, 
hogy családias hangulat le-
gyen az üzemben. Próbáljuk 
mindenkinek a legtesthezál-
lóbb feladatot megtalálni. A 
munka csak annyira jó, ameny-
nyire élvezni tudjuk. Rendsze-
resen tartunk pizza napot és 
csapatépítőket. 
- Milyen célt tűztetek ki ma-

gatok elé? Mi az, amit 5 esetleg 10 év múlva szeretnétek látni 
a cégre vonatkozóan? Mi az, amit minden körülmények között 
meg szeretnétek valósítani?
Szeretnénk, hogy a Vegi Pont savanyúságai országosan is ismer-
tek és kedveltek legyenek. Célunk, hogy országosan elérhetővé 
tegyük termékeinket. Az új csomagolásunk praktikus és tényleg 
bárhová magával tudja vinni az ember. Támogatja, hogy a ro-
hanó mindennapokban egy egészséges snack vagy köret legyen 
velünk.  Folyamatosan fejlesztjük az export piacunkat, már szál-
lítottunk Angliába, Hollandiába, Csehországba, Németországba, 
Litvániába, Szlovákiába és Romániába. Szeretnénk tovább nö-
velni külkereskedelmi kapcsolatainkat, hogy még több országba 
jussanak el a magyar készítésű savanyúságok ezzel is népsze-
rűsítve a magyar élelmiszereket és mezőgazdaságot világszerte. 

Mindemelett szeretnénk munkahelyet teremteni a polgári és 
a közelben élő lakosoknak. Célunk, olyan szervezet kialakítása, 
amiben öröm dolgozni és a munkatársak szeretik, amit csinál-
nak. Folyamatosan korszerűsítjük az üzemet. Szeretnénk a veze-
tőtechnológiákat használni. 

szerkesztők
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HitéletAnyakönyvi hírek
Akiket újszülöttként

köszöntünk:

Zsiga Lajos Levente
Balogh Zsófia

Rácz Noé László
Silye László Kristóf

Rézműves Gréta Dorka
Pecsenye Luca

Blach Elena
Bohács Annaróza

Akiknek gratulálunk 
házasságkötésükhöz:

Elek Kitti – Nyárádi István
Török Judit Kinga – Puskás Árpád

Kovács Daniella – Bálint Gergő
Lukács Dalma – Répási István
Bajnok Éva – Derzsényi Dénes

Akiktől fájó szívvel 
búcsúzunk:

Huszár Dezsőné 
szül: Sztaniszlai Piroska              

 élt: 86 évet

Tállai Ferenc      
élt: 68 évet

Nagy Istvánné 
szül: Török Judit                          

 élt: 65 évet

Kiss István     
élt: 59 évet 

Pöstényi Istvánné 
szül: Lakatos Margit          

élt: 89 évet

Az adatok tájékoztató jellegűek.

9. oldal

9. oldal

Szűz Mária és a templom

Szeptember 4-én, vasárnap délelőtt fontos esemény volt egyházközségünkben, a 
felújított Nagyboldogasszony templom megáldására került sor, amit főpászto-
runk, Palánki Ferenc megyéspüspök atya végzett. Az ünnep alkalom arra, hogy 

védőszentünkre, Szűz Máriára tekintve elgondolkodjunk, mit jelent számunkra az Is-
ten háza.

Mária volt az, aki méhében, testében otthont adott az Üdvözítőnek! Amikor kimond-
ta Isten angyalának e szavakat: „Legyen nekem a Te Igéd szerint”, akkor lakhelye lett 
Isten Fiának. A templom számunkra is otthon. Ide úgy jövünk haza, mint a gyermek a 
szüleihez. Innen száll fel hálánk és kérésünk az Egek Ura felé, itt nyugszik meg zakla-
tott lelkünk. Ezért énekeljük: „Uram, jó nekünk itt lennünk a Te szent hajlékodban!”A 
templomfelújítás emlékeztet, ez az a hely, ahol lelkünk templomát restaurálhatjuk, 
hogy Isten lakozzék bennünk.

Szűz Mária teste a megfogant Jézus számára a növekedés helye volt. Édesanyja 
szíve alatt növekedett a magzat, megformálódott keze, lába, szíve. A templom a növe-
kedés helye! Itt növekedhet hitünk, szeretetünk. Ez az a hely, ahol megtanuljuk, hogy 
kezünket kinyújtsuk Isten felé az imádságra, embertestvéreink felé a jótettek gyakorlá-
sára, ez az a hely, ahol megtanuljuk, hogy térdre boruljunk Isten előtt, mert aki térdel, 
soha el nem botlik, s itt tanuljuk meg, hogy elinduljunk embertárs felé.  A templom az 
a hely, ahol az Élet Igéje és az Élet kenyere táplál, hogy növekedni tudjunk, hasonlók 
legyenünk Jézushoz. 

Végül a fogantatás után 9 hónappal elérkezik a születés csodálatos pillanata. Kará-
csony éjszakáján felragyogott a világosság, Isten Fia ember lett, belépett világunkba, 
ahova üdvösséget hozott. A templom is ideiglenes otthonunk. De amint a magzat szá-
mára elérkezik a pillanat, hogy már a kicsiny és meleg anyaméh szűk lesz számára 
és születésével belép a hatalmas, színes, gazdag világba, úgy eljön a pillanat, amikor 
kilépünk ebből a földi világból. Adja az irgalmas Isten, hogy eljuthassunk a színes, 
csodálatos, végtelen gazdag világba, az Ő országába!

László atya

„Törekedjetek a szeretetre…” 1Kor 14,1

A nyár izgalmai, kirándulásai véget értek és kezdődik minden elölről! A gyer-
mekek újra visszatérnek az óvodákba, iskolákba, a szülők, felnőttek pedig a 
megszokott ritmust igyekeznek felvenni a szeptembert követően. A nappalok 

rövidülnek és egyre hűvösebbé, szürkébbé válnak. Egyre több kérdés, kétely, félelem 
fogalmazódik meg, a mindennapok forgatagában. Kilátástalan a jövő… Ez idáig nem 
túl derűs képet fest az előttünk álló időszakról. DE! Figyeljünk egy kicsit Isten Igé-
jére, mert üzenni szeretne mindnyájunknak! Ezekben a helyzetekben is megadatott 
számunkra az a csoda, hogy Isten akarja vezetni az életünket! Rá akar mutatni arra, 
hogyan is tudjuk másképp megélni s szebbé tenni a mindennapokat! „Törekedjetek a 
szeretetre…” minden helyzetben! Fordulj oda családodhoz, szomszédodhoz, ember-
társadhoz minden helyzetben és törekedj a szeretetre! Fordulj oda a minden kegyelem 
Istenéhez és törekedj a szeretetre! Nem kell viszálykodni, veszekedni, egyedül lenned, 
borúsan látnod a jövőt! Ezekben az időkben az emberség, a szeretettel való odafordulás 
embertársunkhoz lehet az, ami előrevisz és megszínesíti a mindennapokat. Ha ugyan-
annyi energia szükséges a rossz és a jó megcselekvéséhez, miért ne tehetnéd sokkal 
inkább a jót?! Isten megmutatta végtelen szeretetét Jézus Krisztusban, most rajtunk a 
sor hogyan tudjuk mi is megmutatni, hogy Isten a maga képmására és hasonlatosságá-
ra teremtett minket! Ne fukarkodjuk azzal, ami ingyen van és Isten ajándéka, merjük 
bátran szeretni s megmutatni, amit Jézus mondott az övéinek! „Szeresd az Urat, a te 
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből! Szeresd 
felebarátodat, mint magadat!” Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat.” Mk 12,30-
31 Törekedjünk életünk minden területén arra a szeretetre, amit ránk bízott az Úristen!

Református istentiszteletre, szeretettel hívunk és várunk mindenkit vasárnapon-
ként 10:00 órától! Református óvodai hitoktatásra lehetőség van mind a két óvo-
dában! Jelentkezni lehet a csoportokban, az Óvónőknél!
 Kovács Imre, ref. lelkész
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Könyvtári  hírek Könyvajánló

Felnőtt szépirodalom 
Abby Jimenez: Van helyem a világodban?;  
Benkő László: Viharlovagok; Borsa Brown: 
Párban Nápolyban; Charlotte Wood: Hétvé-
ge; Chatrine Miller: A nap amikor minden 
megváltozott; Corinne Michaels: Találj el 
hozzám; Emma Stone: A torony őre; Fejős 
Éva: Elhitted álmomat; Flora Harding: Erzsé-
bet és Fülöp – a kezdet kezdete; Gáli József: 
A püspök madarai; Ginger Scott: Varsity – 
Szívtipró bajnok; Jana Aston: Emeld a tétet!; 
Jean-Lue Bannalec: Halál Bregtagne-ban; 
Jo Thomas: Itáliai álom; Kasie West: He-
lye, ahol még sosem jártunk; Kiss Noémi: 
Balaton: novellák; Linda Castilló: Kárho-
zat; Logen T.M.: A gyanú; Mary Balogh: Az 
egyezség; Mary Balogh: Az útitárs; Melinda 
Bald: Harcolj érte; Mercedes Ron: Az én hi-
bám; Müller Péter: Szemenszedett igazság; Nicola May: Apró 
boltok az öbölből; Szentesi Éva: Merkúr a retrográdban; Tallér 
Edina: A negyvenkettedik széken ülő nő

Felnőtt szakirodalom
Cal Newport: Elmélyült munka: hogyan ér-
hetünk el sikereket; Daniel Kalder: A pokoli 
könyvtár; Felix Kreier: Hörcsög az agyban; 
Jane Nelsen: Pozitív fegyelmezés; Mérő Vera: 
Lúg; Silke Rose West: Hogyan meséljünk 
gyerekeknek; Thomas Lickona: Így neveljünk 
kedves gyereket; Vekerdy Tamás: Érzelmi biz-
tonság

Ifjúsági irodalom
Adam Kay: Testünk kívül-belül; Fiúk, akik 
Felnőttként megváltoztatták a Világot; 365 
intelligenciafejlesztő játék gyermekeknek; 
Méhek és darazsak; Mondjad még; Nico-
la Morgan: Vizsgadrukk; Dr.Tina Rae: Az is 
oké, ha nem minden oké; Balázs Ágnes: Az 
ügyetlen bohóc; Boldozsár Ildikó: Mesék az 
élet csodáiról; Bosnyák-Knézics-Dudás: A betűszörnyek szige-
te; Dietrich Grönemeyer: A kis medikus; Disney: Egy ifjú kacsa 
ballépései; Paula Hamison: Kitti és a bűvös kert; Robin Maccs: 
A minizsiráf megmentése; Stefanie Dahle: Nincs több veszeke-
dés!; Vadadi Adrienn: Kicsimackó a Balatonon
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Fizetett hirdetés

„...hogy nyomdai kérdésben ne legyen gondja!”

Digitális nyomtatás
Ofszet nyomtatás
Nagyformátumú nyomtatás
Fénymásolás
Arculat tervezés

Grafikai szerkesztés
Szkennelés
Laminálás, fóliázás
Spirálozás

Nyomdai szolgáltatások

Névjegykártya
Szórólap
Katalógus, brosúra
Dosszié
Puhatáblás könyvnyomtatás
Keménytáblás könyvnyomtatás

Levélpapír
Etikett címke
Plakát
Céges naptár
Speditőr naptár
Dobozok

Nyomdai termékek

Reklámeszközök
Belső dekoráció
Roll-Up
Molinó
One Way Vison
Autó matricázás
Épületháló

Reklámtáblák
Cégtábla
Citylight plakát
Pályázati táblák 
(Széchenyi 2020 táblák)
Világító táblák stb.
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A POLGÁRTÁRS ÚJSÁG 
HIRDETÉSI TARIFÁI

Fekete-fehér
95x65 mm (1/8 oldal)
grafikai tervezés

6.000 Ft+Áfa
1.000 Ft+Áfa

90x130mm (1/4 oldal)
grafikai tervezés

11.000 Ft+Áfa
2.000 Ft+Áfa

185x130 mm (1/2 oldal)
grafikai tervezés

21.000 Ft+Áfa
4.000 Ft+Áfa

255x185 mm (1/1 oldal)
grafikai tervezés

40.000 Ft+Áfa
6.000 Ft+Áfa

Színes
95x65 mm (1/8 oldal)
grafikai tervezés

9.000 Ft+Áfa
2.000 Ft+Áfa

90x130mm (1/4 oldal)
grafikai tervezés

17.000 Ft+Áfa
4.000 Ft+Áfa

185x130 mm (1/2 oldal)
grafikai tervezés

31.000 Ft+Áfa
8.000 Ft+Áfa

255x185 mm (1/1 oldal)
grafikai tervezés

60.000 Ft+Áfa
10.000 Ft+Áfa

Reklámriport 30.000 Ft+Áfa

Apróhirdetés 3.000 Ft+Áfa

Gyászjelentés, 
köszönetnyilvánítás, 25 szóig térítésmentes




