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„Polgár Város Közszolgálatáért” díj

„Csak tedd a dolgod csendesen
és szépítsd a kis világod!

S meglátod álmod létre kel,
s megnő apró „virágod”.”

/Aranyosi Ervin/

„Önzetlen polgár” díj „Lokálpatrióta összefogás” díj

„Polgár Város Önkormányzata” Emlékérem elismerés



PolgárTárs

Városházi Hírek

2. oldal

A képviselő-testület szeptember hónapban három alka-
lommal ült össze döntéshozatalra. A szeptember 1-jei 
soron kívüli ülésen döntött a víziközmű szolgáltatás 

2023. januártól történő ellátására vonatkozó közszolgáltató 
kiválasztásáról és a bérleti-üzemeltetési szerződés előkészí-
téséről. Munkaterv szerinti szeptember 8-ai ülésén az önkor-
mányzat 2022. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
napirend megtárgyalása során, a működőképesség fenntartása 
érdekében válság kezelését célzó intézkedési terv készítését 
határozta meg.

A benyújtott intézkedési tervet a képviselő-testület a szep-
tember 29-ei ülésén egyhangúlag jóváhagyta, mely egyértelmű 
iránymutatást ad az év hátralévő időszakára. Minden költség-
vetési kiadás - intézményi költségvetés, önkormányzati önként 
vállalt feladat – áttekintésre került és minden lehetséges bevételi 
többletforrást - hátralék, díjemelése, gép, eszköz és ingatlan ér-
tékesítés – számbavételre került annak érdekében, hogy a kö-
telezően ellátandó feladatok végrehajtása ne sérüljön. A belső 
átrendezést úgy kellett megtenni, hogy jelenleg sem külső forrás 
bevonására, sem kormányzat általi megsegítésre nincs lehető-
ség.  Így a szigorú takarékoskodás, a költségvetésekben lévő tar-
talékok feltárása, valamint az általános és céltartalékok részbeni 
felhasználása válik elkerülhetetlenné.

A legfontosabb feladat, az eredeti költségvetésben megterve-
zett bevételi és kiadási oldal egyensúlyban tartása, amely az el-
szabaduló energia és élelmiszer árak, valamint a szolgáltatások 
árváltozásai miatt teljességgel bizonytalanná vált. 

Az intézkedési terv három fő célja:
- többletforrás biztosítása az energia árak miatt, 
- bérkompenzáció az inflációs hatások miatt,
- szociális támogatás a településen élő rászorulóknak.

Az intézkedési terv érint olyan tételeket is, amelyek nem tar-
toznak szorosan a fenti célkitűzésekhez. Az eredeti költségvetés 
nem tartalmaz olyan gazdasági eseményekre, döntésekre vonat-
kozóan előirányzatot, amely az év folyamán merült fel, mivel a 
költségvetés készítés időszakában még nem volt ismert. Ezek 
az előre nem látható, de időközben bekövetkezett események 
szükségszerűen többletforrásokat igényelnek, melyek fedezete a 
céltartalékok terhére finanszírozható. 

Molnár Jánosné 

Elindult a népszámlálás, mely a jogszabályban meghatározottak 
szerint mindenkinek kötelező! Töltsék ki interneten a kérdőívet 
2022. október 16-ig! 

Önkormányzatok Napja 
- Kitüntetések, elismerések átadása

Az Önkormányzatok Napja alkalmából évente megrende-
zésre kerül a Köztisztviselők és Közalkalmazottak ün-
nepe, melynek keretében önkormányzati kitüntetések, 

polgármesteri elismerések átadására kerül sor. Az Országgyűlés 
2000-ben a Helyi Önkormányzatok Napjává nyilvánította szep-
tember 30-át, annak emlékére, hogy 1990-ben ezen a napon tar-
tották az első helyhatósági választásokat Magyarországon. Az 
idén pontosan a napján került megrendezésre az ünnepség, me-
lyen Tóth József polgármester osztotta meg a jelenlévőkkel ünne-
pi gondolatait. A képviselő-testület döntése alapján „Lokálpatrió-
ta összefogás” díjban részesült a Polgáriak a Városért Egyesület, 
„Önzetlen polgár” díjat kapott Kártik Antalné. 

 „Polgár Város Közszolgálatáért” díjat ítélt a képviselő-testü-
let: Lipcseyné Bartók Marianna Veronika a Napsugár Óvoda és 
Bölcsőde óvodapedagógusa, Mecsei Dezsőné a Polgári Polgár-
mesteri Hivatal köztisztviselője,  Mecseiné Gulyás Erika a Pol-
gári Vásárhelyi Pál Általános Iskola intézményvezető helyettese,  
Molnár Marianna a Polgári Szociális Központ Idősek Nappali El-
látásának szakmai vezetője, Taskó Mária Zsuzsanna a PÉTEGISZ 
Zrt. szakasszisztense részére.

A polgármester, hatáskörében meghozott döntése alapján 
„Polgár Város Önkormányzata” Emlékérem elismerésben része-
sült Nagyné Erdei Judit az Ady Endre Művelődési Központ és 
Könyvtár könyvtárosa, Bartók Imre a Polgári Szennyvíztisztító 
telep munkatársa, Kocsis Sándor a Városgondnokság munkatársa.

„Polgármesteri Dicsérő Oklevél” elismerésben részesült Antek 
Tamás, Bártfai Ferenc Gáborné, Csohán Róbertné, Oláh Ibolya 
Piroska, Simon Tünde, Tar Krisztina.

Az ünnepség fő programeleme megható pillanatokat hozott va-
lamennyi kitüntetett számára, hiszen mindig jó érzés kiválasztott 
lenni a sok közül. A kitüntetettek nevében Papp Imre, a Polgáriak 
a Városért Egyesület elnöke mondott köszönetet a döntéshozók-
nak, illetve mindazoknak, akik lehetőséget biztosítottak számuk-
ra, hogy kiemelkedő, elismerést kiváltó munkát végezhessenek. 

A kitüntető díjak és elismerések átadása után Polyák Lilla 
színésznő zenei előadását élvezhették a jelenlévők. Azokról a 
munkatársakról sem kell megfeledkezni, akik ezt az ünnepet is 
munkával töltötték, felelősségteljes, szorgos munkájukkal gon-
doskodtak az ünnep megszervezéséről, sikeres lebonyolításáról. 
Köszönet érte!

Molnár Jánosné
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Október 1. - az Idősek Világnapja

Az ENSZ közgyűlésének döntése alapján 1991. óta ün-
nepeljük az Idősek Világnapját. 2022. évben az Idősek 
Világnapját október 1-én ünnepeltük. Nagy izgalommal 

készültünk arra, hogy ünnepséget szervezzünk az idősebb ge-
neráció részére, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, meg-
becsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munká-
ban eltöltött évek után városunk lakosaiként töltik megérdemelt 
nyugdíjas éveiket.

Az idei, a XIV. Idősek Világnapja alkalmából megtartott ren-
dezvényen több mint 300 fő időskorú polgári ember vehetett 
részt, akik a művelődési központban történt regisztráció után 
vehették át belépőjüket. A vendégeket ajándékkal, egy üveg, 
erre az alkalomra palackozott finom borral és virággal vártuk. A 
megnyitó perceit a Tiszavirág Citerazenekar meglepetésműsora 
tette színessé. Ez idő alatt filmvetítést láthattunk az elmúlt év 
eseményeinek pillanatairól.

Tóth József polgármester megnyitóját követően Maga László 
római katolikus plébános és Kovács Imre református lelkész em-
lékezett meg az elmúlt egy év alatt elhunyt polgári lakosokról, és 
kértek áldást a jelenlévőkre.

Molnár János idősügyi tanácsnok, képviselő, a Polgári Idős-
ügyi Tanács elnöke mondott ünnepi köszöntőt. Elismerések át-
adására került sor: nyugdíjas közösségekben, illetve az időskorú 
lakosság érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért elisme-

résben részesültek a Polgári Idősügyi Tanács tagjai: Kuczik Sán-
dorné, Molnár Marianna, Varga Gáborné, Polonkai Gábor, Sánta 
József, Szalontai Sándor.  Az idősekért végzett kiemelkedő te-
vékenységéért elismerésben részesült: Pallaginé Varga Julianna 
szociális segítő, Ruha Sándorné szociális gondozó, Rónahátiné 
Polonkai Erika, a Járóbeteg Szakellátó munkatársa. A díjakat 
Tóth József polgármester adta át.

Az estebédet megelőzően, melyet a Magyaros Ízvilág Étterem 
és Kifőzde csapata készített,  a felemelő pillanatokat a szórako-
zás percei követték, Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita művé-
szek mutatták be színvonalas produkciójukat, melybe a közön-
séget is bevonták.

Ezután következett a nagy izgalommal várt tombolasorsolás, 
mely az idén is önkormányzati képviselők és bizottsági tagok, 
intézmények, helyi szervezetek, közösségek, vállalkozók fel-
ajánlásából állt össze, és így 82 ajándék talált gazdára. Ezúton 
is megköszönjük minden felajánlónak, e támogató, nemes gesz-
tust!

Bízva abban, hogy az elkövetkezendő években is sikerül meg-
rendeznünk, ezt az immár hagyományos rendezvényt, ezúton is 
jó egészséget kívánunk kedves idős lakosainknak.

Andorkó Mihályné
irodavezető

a Polgári Idősügyi Tanács tagjai

Vissza az időben

2020. augusztus 18-án a Facebook közösségi oldalon, Pol-
gár a múltban elnevezésű, nyilvános csoport jött létre.  A 
nosztalgiázós oldalhoz egyre többen csatlakoztak Polgár 

városát szerető, ahhoz szép emlékekkel kötődő emberek.  A 
csoport szakértője Bálint János, aki mindig megörvendezteti a 
csoportot szép emlékekkel, adminisztrátora Mihalyik Balázsné 
Zsóka. A csoport alapító tagja Mózes Andrea, aki Franciaország-
ban él. Nagyszüleinél a Hunyadi utcán töltött szünidők, ünnepek 
varázslatos emléke visszahúzza Polgárra.  
Gyakorta a facebookon tartotta a csoport a kapcsolatot, de szinte 
a kezdetektől szóba került a személyes találkozó lehetőségének 
keresése. Sok egyeztetést követően 2022. szeptember 24-én egy 
kellemes délutánt tölthettünk együtt a Valentin cukrászdában. 
Reményeink szerint lesz folytatás!

Kiss Balázsné
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KultúrpercekGyöngyök és fonalak 
bűvöletében

A hajdúnánási Kéky Lajos Művelődési Központ 
gyöngyfűző és hímző szakkörének munkáiból nyílt 
kiállítás 2022. szeptember 26-án 17 órától az Ady 

Endre Művelődési Központ és Könyvtár Megyesi fivérek 
termében.

A hajdúnánási gyöngyfűző és hímző szakkör az elmúlt év 
októberében alakult a Nemzeti Művelődési Intézet ASzakkör 
pályázatának keretében. Pályázati elvárás szerint, zárásként a 
csoportok a nyolc hónap munkájának terméseit egy kiállítás ke-
retében mutatták be városukban. Ez alatt az idő alatt a tagok nem 
csak mesterfogásokat sajátítottak el, és szemet gyönyörködtető 
dolgokat készítettek, hanem egy igazi közösség tagjaivá is vál-
tak, akik a program végeztét követően is tovább folytatják az 
alkotómunkát. A tematikáját tekintve népművészeti, népi ipar-
művészeti kategóriába tartozó tárlatot Darócziné Bordás And-
rea etnográfus, a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény igazgatója nyitotta. Beszédében bemutatta a szak-
kör tevékenységét, méltatta a szakkör tagjainak kitartó munkáját 
és egy kis betekintést nyerhettünk a 18-19. századi népi kultú-
ra világába is. „Egy tárgy sohasem csak önmaga, mindig több 
mélységet, rejtelmet zár be, mint amit első pillantásra látunk. 
Hiszen, mögötte van az a tudás, az a közvetítő szerep, amit meg-

mutat, amiről mesél; ahogy elmeséli a történetét, ahogy elmeséli 
annak a népnek a történetét is, ahonnan származik. S, mindezek 
mellett az alkotó és az alkotó közösségek ereje is benne van.” – 
hallhattuk igazgató asszony szavait. Gondolatai között kiemelte 
még a szakkört vezető Vargáné Papp Julianna meghatározó sze-
repét a kis közösség sikeres működésében. Az eseményen Tar 
Mária színvonalas előadásában a népi életet megjelenítő, annak 
gazdag érzelemvilágát tükröző, csodás népdalokat hallgathattak 
meg a jelenlévők. A megnyitót követően pedig alkalom nyílt 
arra, hogy a jelenlévők megismerkedjenek a gyöngyfűzők és a 
hímzők munkáját segítő eszközökkel, felpróbáljanak különböző 
gyöngyékszereket, illetve kipróbálják a hímzés előkészítéséhez 
szükséges drukkolást, a minta anyagra vitelének folyamatát. 

Mindenkit arra bíztatunk, hogy tekintse meg ezt a gazdag és 
szép kiállítási anyagot, amely október 19-ig látogatható intéz-
ményünkben. S, ha kedvet kap az alkotáshoz, önmegvalósítás-
hoz, vagy egyszerűen csak kikapcsolódásra vágyik, jelentkez-
zen most induló szakkörünkbe. A csodás termékek mellett egy 
közösség tagja lehet, melyben egyszerre élheti meg saját alkotó 
szabadságát és azt, hogy tartozik valahová.

Péterné Kiss Petronella

Hajdú Kati meséi 

Az Országos Könyvtári Napok keretében, a polgári 
Városi Könyvtár Hajdú Katalin meseíró interaktív 
könyvbemutatójára invitálta meg az alsó tagozatos 

kisiskolásokat, ahol a szerző ízelítőt adott, új és már megje-
lent mesekönyveiből.

Eddig hat csodálatos mesekönyvet írt Hajdú Katalin, aki min-
dig személyesen hozta el legújabb alkotását, ennek köszönhető-
en mindegyikből megtalálható egy-egy példány a könyvtár pol-
cain. A gyermekek személyesen is találkozhattak október 5-én a 
nagy meseíróval. Katalin a történeteit hol elbábozta, hol meg is 
személyesítette. Elmesélte például, hogy ő Rút, a nagyon gonosz 
boszorkány, akit megbüntetett a sok rossz tettei miatt testvére, 
Hel a jó tündér. A kisdiákok nagyon élvezték, hogy egy „való-
di” boszorkánnyal beszélgethettek. Az Írónő arra bíztatta őket, 
hogy olvassanak minél többet: „Képzeljétek csak el gyerekek! 
Azt tudtátok, hogy a könyvtár egy nagy-nagy kincsesláda, ahol a 
kincsek pedig maguk a könyvek! Olvasás közben egy más világ-
ba csöppenhetünk bele, csak ki kell nyitni a könyvet.„

Hajdú Kati meséi, mind arra világítottak rá, hogy jónak és 
kedvesnek kell lenni, mert a gonoszság előbb-utóbb elnyeri mél-
tó büntetését.

Nagyné Erdei Judit

Fotók: Sávolyi György
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Európai Mobilitási Hét 2022

Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi 
kampányhetéhez huszonegy éve csatlakozhatnak az 
országok, szeptember 16-22. között. A szemléletfor-

máló szándékkal meghirdetett akcióhoz kapcsolódó tudás-
élmény alapú programok, vetélkedők, versenyek megren-
dezését idén is pályázattal segítette a Technológiai és Ipari 
Minisztérium Magyarországon.

Városunk ez évben is különböző környezetkímélő közlekedést 
népszerűsítő és az egészség megóvására ösztönző programokkal 
csatlakozott a kampányhoz. 

A kampányhét nyitónapján Pocsai Zsuzsanna rendőr 
törzsszázlós, általános iskolásoknak tartott előadást a biztonsá-
gos gyalogos és kerékpáros közlekedésről, valamint a KRESZ 
vonatkozó szabályairól a Művelődési Központ konferencia ter-
mében. Az ott hallottak és a már meglévő ismereteik alapján 
KRESZ TOTÓ-t töltöttek ki, amit két kategóriában értékeltünk.

A következő napon a Könyvtárba vártuk az alkotni vágyó csa-
ládokat. A kreatív délelőttön „elektromos autót” és „napelemes 
házat” barkácsolhattak újrahasznosított anyagokból, illetve a 
quilling technika alkalmazásával, színes papírcsíkokból, egyedi 
kerékpárokat komponálhattak a résztvevők.

Szabó Tiborné, a Polgári Polgárőr Egyesület elnöke az óvodá-
ba látogatott el, ahol az alapvető KRESZ-táblákkal gyakoroltatta 
a gyerekekkel a helyes közlekedést. 

A középiskolásokat frissítő mozgásra invitálta Tóth Ildikó 
csoportos edző, a JAGSZI díszudvarán. Bár nem mindenki tudta 
(vagy akarta) felvenni igazán a „ritmust”, a pezsdítő zene és az 
oxigéndús levegő mindenképpen frissítőleg hatott a diákokra és 
tanáraikra egyaránt.

A hét zárónapján, - az autómentes napon - főtéri programokkal 
készültünk. „Bringás reggelivel” indítottuk a napot. A két keré-
ken munkába és iskolába indulókat friss pogácsával, almával és 
meleg teával vártuk. Napközben, a térre kilátogató iskolásaink 
ügyességi pályán kerékpározhattak, gokartozhattak, trambuli-
nozhattak. Az előző évekhez hasonlóan, most is eredményhirde-
téssel és tombolasorsolással zárult a polgári mobilitási hét, de mi-
előtt kiderült volna, hogy kik lettek a fotópályázat, a rajzverseny 
és a KRESZ TOTÓ díjazottjai, valamint azok a szerencsések, 
akiknek a programokon való részvételért járó szelvénye nyert a 
tombolán, Varga Feri és Balássy Betty énekesek szórakoztatták a 
közönséget vidám gyermekdalaikkal. 

Köszönjük a programok sikeres megvalósításában részt vevő 
helyi intézmények és szakemberek segítő együttműködését, az 
eseményeken részvétvevőknek a lelkes aktivitást! Gratulálunk a 
szerencsés nyerteseknek!

 Ferenczné Fajta Mária

Mobilitás nap az óvodában
Mindennapi életünkben kiemelt szerepet kap a közlekedés, már 
egészen kicsi korunktól kezdődően, ezért óvodai nevelésünkben 
is különös figyelmet szentelünk ennek a területnek.  Szeptember 
20-án óvodánkba ellátogatott egy polgárőr- Eszti néni, aki elő-
ször interaktiv előadást tartott a gyermekeknek a helyes közle-
kedésről, majd bemutatott különféle jelzőtáblákat is. Azért, hogy 
kicsit gyakorolják a gyermekek a helyes közlekedést, Eszti néni 
berendezett az óvoda udvarán egy kisebb gyakorlópályát, ahol a 
gyerekek megismerték a STOP tábla és a gyalogosátkelő helyes 
használatát. A délelőtt fő attrakciója a biciklis ügyességi pálya 
volt, ahol az apróságok megcsillogtathatták ügyességüket, gya-
korolták a szlalomozást, majd a zebrán való helyes áthaladást bi-
ciklivel. Óvodásaink nagy örömmel vettek részt a programokban, 
rengeteg élménnyel és új ismerettel gazdagodtak a délelőtt alatt.

Sebők Zsuzsa, óvodapedagógus
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Suli hírek JAGSZI hírek

2022. szeptember 1-jén elindult a 2022/2023-as tanév a Berety-
tyóújfalui SZC József Attila Szakképző Iskolában. Sikeresen 
indítottuk a 9. évfolyamot, jelenleg 29 fővel, melyből 17 fő ke-
reskedelem ágazatban, 12 fő turizmus-vendéglátás ágazatban 
kezdte meg középiskolai tanulmányait. Rugalmas tanulási utak 
keretében dobbantó osztályban 14 főt, műhelyiskolában 3 fő bol-
ti előkészítő és 4 fő szakácssegéd tanulót iskoláztunk be. Sikerrel 
nyugtáztuk a felnőttek részére hirdetett képzésinket, ahol gyer-
mek és ifjúsági felügyelőnek 13 főt, logisztikai technikusnak 17 
főt, érettségit adó képzésre 20 főt, kereskedelmi értékesítőnek 
61 főt és dobbantó évfolyamra 8 főt iskoláztunk be. Mindezen 
beiskolázási tevékenységünk eredményeként iskolánk tanulói 
létszáma 228 fő jelenleg. A tanév során célunk a lemorzsolódás 
megakadályozása és a tanulók motiválása a sikeres tanulmányi 
eredmények elérése érdekében. Színes diákélettel, változatos 
programokkal, rendezvényekkel és családias légkörrel biztosít-
juk diákjainknak, hogy iskolánkat második otthonukként érez-
zék.

Strubáné Fenyves Anita
igazgató

Iskolánkban 2022. szeptember 29-én tartottuk a kilencedikes év-
folyamos tanulók Csibeavató rendezvényét. Mindig nagy izga-
lommal várják a kilencedikes csibék az avatást, nem volt ez most 
se másként. Az előző napokban már festették az osztályzászlót, 
próbálták a műsort.  Bemutatkozásként Lakatos Mihály Kevin 
énekelt a többiek cigányruhába öltözve táncoltak. A közönség 
tapsolt. Tovább pörögtek az események, a csibetűzés követke-
zett.  10. osztályosok ötletes csibés kitűzőt készítettek, ezt kaptak 
meg az avatottak. Az eskü letétele után már az ügyességi felada-
tokra került a sor. A lufival táncolás, a csoki evés késsel-villával, 
az akadálypálya, vagy a gyufásdoboz célba juttatása nem fogott 
ki az újoncokon. Mindenki sikeresen teljesítette a megmérette-
tést. A kilencedikesek iskolánk teljes jogú tagjaivá váltak.   

 Gulyásné Lovász Mária
 DÖK segítő tanár

Magyar Diáksport Napja a JAGSZI-ban

Csibeavató a JAGSZI-ban 

Tanévindítás a JAGSZI-ban

Október 1-jén indul a népszámlálás, hazánk legnagyobb, 
mindenkire kiterjedő statisztikai adatgyűjtése!

Keresse a kitöltéssel kapcsolatos információkat tartalmazó 
postai levelet 2022. szeptember 26-tól a postaládájában!

A kérdőív kitöltése közös érdekünk, és minden 
Magyarországon élő ember számára kötelező!

Töltse ki egyszerűen, interneten a kérdőívet  
október 1. és 16. között a nepszamlalas2022.hu oldalon, 
és nyerjen 100.000 Ft-os ajándékutalványt!

További információt a 

nepszamlalas2022.hu 

oldalon talál.

06 80 080 143 kapcsolat@nepszamlalas2022.hu

2022. szeptember 30-án pénteken, az 1. tanítási órában a Ma-
gyar Diáksport Napja alkalmából iskolánk tanulói sportvetélke-
dőn vettek részt. Páros sportversenyek voltak a tornateremben. 
A diákok lelkesen gyűjtötték a pontokat tollaslabdában, kapura 
lövésben és kosárra dobásban. Az összetett versenyben az alábbi 
tanulók értek el dobogós helyezéseket:

1. helyezés: Kosztolnik Alex – Rontó Máté 10./Sz
2. helyezés: Horváth Krisztián – Kovács Levente 10./SZ
3. Helyezés: Horváth Richárd – Hadari Ernő Dobbantó

Mindhárom páros ajándékcsomagban részesült, amit a nagy-
szünetben adtunk át. A többiek süteményt kaptak. A diákoknak 
jól indult a napjuk, az energiaital helyett az egészséges mozgás 
ébresztette fel őket az álmosító esős időben.

Gratulálunk a győzteseknek és a résztvevőknek!

Sávolyiné Rudolf Ildikó
testnevelő oktató
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Múltidéző rovat A Polgár környéki páncélos-
csata 1944 októberében

Polgártól nem messze zajlott le 1944 októberében a világ-
történelem egyik legnagyobb páncélos ütközete. A szov-
jet csapatok Polgárt a Tiszán átívelő hídja miatt stratégiai 

fontosságú pontnak tulajdonították és minél gyorsabb elfogla-
lásáról döntöttek. A német Feldherrnhalle páncélgránátos had-
osztály egységei állást foglaltak a város környékén, hogy utolsó 
erejükkel védjék a polgári hídfőt az előrenyomuló szovjet csa-
patok ellen. A német egységeket több Tigris és Panther páncé-
los is segítette, akik a Görbeháza-Folyás-Újszentmargita vonal 
mentén húzták meg magukat. Ezen a környéken folyt le a több 
napos heves ütközet, melynek mementói, a kiégett páncélosok 
még évek múlva is a közeli földeken maradtak. A csatában kö-
zel 1000 darab páncélost semmisítettek meg a harcoló felek. A 
Polgár környéki csaták 1944. október 24-én, kedd délután vették 
kezdetüket, amikor is Tarczay Ervin főhadnagy Panther harc-
kocsijával Polgártól délre a szovjet páncéltörő ágyúkat heves 
támadással lerohanta, közülük pedig hármat foglyul is ejtett. A 
csata hevében azonban két szovjet T-34-es harckocsi megkerülte 
a Panthert, ám Tarczay kis távolságra bevárva őket, mindkettőt 
kilőtte. Majd a német gyalogsághoz csatlakozva egészen Tisza-
csegéig törtek előre. Másnap a szovjet egységek Tiszacsege felől 
támadást indítottak, amellyel az előző nap elvesztett területüket 
vissza is foglalták. Néhány nap múlva, 1944. október 28-án, 
szombaton este a Polgártól délre fekvő, Bivaly-tanya területén, 
Tarczay Ervin főhadnagy Panther harckocsijával a szovjet pán-
célosok gyűrűjében találta magát. A hosszú harcban a magyar 
páncélosok nem törődve saját épségükkel, támadásra indultak, 
rövid idő alatt egy zászlóaljnyi szovjet egységet semmisítettek 
meg, majd egy éppen felvonuló szovjet tüzérüteget vettek célba. 
A parancsnoki páncélos egy találatot kapott ugyan, ám a jármű 
harcképes maradt, így folytatták az előnyomulást. Október 29. 
és 30-án a német-magyar csapatok már csak utóvédharcokat 
folytattak Polgár előterében, melynek célja a visszavonuló né-
met-magyar csapatok fedezete volt. Miután a hídfő tarthatat-
lanná vált a német-magyar csapatok számára, a városban levő 
német parancsnokok kiadták az utasítást a település stratégiai 
pontjainak aláaknázására. Ekkor aknázták alá a vasútállomást, a 
dohánybeváltó épületét, a Tisza partján levő többemeletes mag-
tárat, a Tisza-hidat a Selypes-hídjával együtt, a városi malom 
épületét, a római katolikus templom tornyát és a közeli folyá-
si templomot is. Mivel olyan gyorsan vonultak vissza a német 
egységek, hogy az utászok elfelejtették felrobbantani a folyási 
templomot, ezért 1944. október 31-én délután, zuhogó esőben 
három fiatal német katona oldalkocsis motorkerékpáron, szovjet 

tüzérségi tűz közepette száguldott el a templomhoz, ahol sike-
resen elvégezték a robbantást, majd Polgáron a már aláakná-
zott épületeket is sikeresen felrobbantották. A robbantásoknak 
voltak civil áldozatai is, három kisgyermek a malom környé-
kén játszott, amikor a robbantás történt, mindhárman életüket 
vesztették. A szovjet felderítők október 31-én este, a Maros utca 
házaihoz érve léptek be először Polgár területére. Másnap már a 
teljes szovjet sereg a város utcáin vonult keresztül a Tisza vonala 
felé. A város körüli csatákban több százan vesztették életüket. 
A hősi halottak száma pontosan nem ismert, kutatásaim során 
azonban több, mint 300 főt tudtam név szerint is beazonosíta-
ni. Magyar részről a Polgáron, illetve a határában eltemetett név 
szerint is ismert halottak száma 48 fő, német részről 64 fő, szov-
jet részről pedig 192 fő volt. A városban azonban több civil is 
életét vesztette, az ő pontos számuk 49 fő volt. A város környé-
kén levéltári adatok alapján több helyre is temettek katonákat. 
Magyar és német katonákat nagyrészt a köztemetőbe temették, 
azonban német katonákat temettek a régi református temetőbe (3 
fő) és a kálvária dombra is (kb. 6 fő). Név szerint is ismert szov-
jet katonákat temettek a vasútállomás mellé (1 fő), az általános 
iskola udvarára (4 fő), a templomkertbe (3 fő), a köztemetőbe 
(kb. 80 fő), a Taskó és Rákóczi utca ismeretlen részére (6 fő), a 
tiszai-tanyákhoz (kb. 8 fő,), a Kálvária domb elé és mellé (kb. 
80-90 fő) és a Tisza-hídtól nem messze az út mellé (kb. 6 fő, 
ők valószínűleg felderítés közben az aláaknázott úton vesztették 
életüket, ugyanis 1944. november elsején egy szovjet felderítő-
jármű aknára futott a Tisza-hídtól nem messze). 

Makó Kristóf, hadtörténész

Polgár Város Önkormányzatának Lapja
Megjelenik havonta 3100 pld-ban, minden hónap 10. napján

Lapzárta: minden hónap 1-jén

Felelős kiadó: Polgár Város Önkormányzata • Főszerkesztő: Ferenczné Fajta Mária 
• Szerkesztőség tagja:Nagyné Erdei Judit, Péterné Kiss Petronella

Hirdetés: 52/573-420, polgartarshavilap@gmail.com • Grafika, tördelés, nyomda: Litográfia Nyomda, Debrecen Vágóhíd u. 3/A
Terjesztés: Polgármesteri Hivatal, Polgár • ISSN: 1217-8799

Közzétéve: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár honlapján /mkkpolgar.hu/ és a Facebook oldalán
Meg nem rendelt fotókat, kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! 

Az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal.

PolgárTárs
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HitéletAnyakönyvi hírek
Akiket újszülöttként

köszöntünk:
Tállai Gergő
Ládi Botond
Deák Bence

Kártik Noel Antal
Lajtos Mátyás

Fajta Janka Léda
Balog Sára
Gál Zsófia

Akiknek gratulálunk 
házasságkötésükhöz:

Juhász Evelin Matild – Medve Gergő
Lázár Vivien – Dudás Ádám

Magyar Bettina Andrea – Rontó Pál
Oláh Gabriella – Kiss Lajos

Karafa Dorina – Szilágyi Levente
Berkes Krisztina – Sipos Tamás

Szabó Nikolett – Menyhért Dávid
Bori Barbara Erika – Újhelyi Kristóf

Akiktől fájó szívvel búcsúzunk:
Kis Gábor       élt: 55 évet
Dávid Antal    élt: 78 évet
Kun István      élt: 75 évet
Szabó István   élt: 76 évet

Szánóczki Lászlóné  
szül.: Kovács Bernadett    élt: 84 évet

Király Istvánné 
szül.: Varga Ilona  élt: 75 évet

Bodnár Béláné 
szül.: Lovász Ágnes  élt: 78 évet

Kovács Tivadarné 
szül.: Márk Marianna élt: 59 évet

Zsólyomi Andrásné  
szül.: Daka Gizella Mária   élt: 72 évet

Az adatok tájékoztató jellegűek.

9. oldal

9. oldal

Zarándok nép 
vagyunk

Az elmúlt napokban idei harmadik 
zarándokúton járt egyházközsé-
günk: tavasszal Máriabesnyőre, 

nyáron Máriapócsra, Szeptember végén 
pedig Szentkútra mentünk el. Miért is kel 
az ember zarándokútra?

A történelem során Isten számtalanszor 
mutatta meg különleges erővel az Ő jelen-
létét, művelt csodákat, nyúlt bele az em-
ber életébe közvetlenül vagy választottjai 
által. Már a Biblia is tanúskodik arról, 
hogy azokon a helyeken, ahol a válasz-
tott nép fiai találkoztak Urukkal, ott több 
esetben emlékköveket állítottak, szentélyt 
emeltek. 

Az egyháztörténelem sok kiválasztott személy élte át különleges erővel, csodák-
kal kísérve Szűz Máriának, Jézus édesanyjának és minden keresztény édesanyjának 
közelségét, segítségét. Ezekre a helyekre kezdetben sokan siettek imádkozni, majd 
később templomokat is építettek. Ezekre a helyekre, a csodák helyszínére ma is so-
kan zarándokolnak, hogy testi-lelki gyógyulást, erőt nyerjenek, és ott imádkozzanak 
önmagukért, övéikért. Ahogy igaz, hogy Isten és szentjei szeretetét, segítségét bárhol, 
bármikor megtapasztalhatjuk, úgy az is igaz, hogy ezeket a helyeket megszentelte ott 
elmondott számtalan imádság is, és minden ég felé nyitott szívű ember itt erősödhet, 
tiszta, mély lelki élményeket élhet át a helyeken.

Ugyanakkor a zarándoklatnak van egy másik értelme, jelentősége is. A földön élő 
keresztényeket „zarándok Egyháznak” is nevezzük, mert úton vagyunk. Nemcsak kö-
zeli és távoli céljaink vannak az életben, hanem van végső célunk is, aki az Isten. A 
mindennapi élet kihívásai, feladatai közepette elfeledkezhetünk a végső célról, de ezek 
a zarándokutak emlékeztetnek, hogy ne álljunk meg az úton, életünk rossz irányt ne 
vegyen! A zarándoklatok segíthetnek abban, hogy életünk szilárd menetel legyen Őfe-
lé, Akitől életünket kaptuk, Aki haza vár, hiszen nem a „semmiből a semmibe” tartunk, 
hanem „Tőle jöttünk és Hozzá akarunk visszatérni”.

László atya

Csendesedjünk el szívünkben, lelkünkben 
és imádkozzunk a Zsoltáros szavaival:

„Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek 
velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét! Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől 
rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott az elesett, az Úr meghallgatta, és minden bajából kisza-
badította. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, 
aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti, szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de 
akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az 
az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csa-
lárdságot! Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt! Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja ki-
áltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiirtja a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti 
őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből 
kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Halálos veszedelem éri utol a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyű-
lölik az igazat. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül.” Zsolt 34,2-23

A reformáció hónapjában, a minden kegyelem Istene adja, hogy valóban vágyakozó szívvel, megújult lélekkel rátaláljunk az Is-
tenre, aki Krisztus Jézusban új életet ad az övéinek!
 Kovács Imre, ref. lelkész
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Barkó Imrét 90. születésnapja alkalmából 
Dr. Faragóné Béres Edit alpolgármester 

kereste fel otthonában és tolmácsolta 
az önkormányzat jókívánságait. 
Még sok erőben és egészségben 
eltöltött boldog évet kívánunk.

A Szerkesztők

Szépkorú köszöntése

F E L H Í V Á S
Polgár Város Önkormányzata 

az alábbi pályázati felhívást teszi közzé: 
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete érté-
kesítésre hirdeti a Polgár, Rákóczi utca 61. szám alatti, 61 
hrsz-ú 1449 m2 területű lakóház, udvar, gazdasági épületet.
A pályázat tárgyát képező ingatlan minimum eladási 

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: 
az 52/573-542-es telefonszámon, 
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 
(4090 Polgár, Barankovics tér 5.) 17. számú irodájában

Útmenti keresztek 
gondozása

Városunk értéktárában, nemzeti értékként tart-
juk nyilván a Polgár közigazgatási területén lévő 
útmenti kereszteket. A 2021-ben meghirdetett „Fo-

gadj örökbe egy útmenti keresztet!” program jóvoltából 
minden kereszt egy évre gondos gazdára talált, akik  vál-
lalták, hogy tisztán tartják a kereszt körüli zöld területet, 
ellátják koszorúval és friss virággal. 

   A Kulturális Örökség Napján, szeptember 19-én volt az 
örökbefogadás fordulónapja. Azt megelőzően szinte minden 
örökbefogadó nyilatkozott arról, hogy folytatni kívánja a ke-
reszt gondozását a bizottságunk által meghatározott további két 
évben. Puskás János, a Polgári Értéktár Bizottság tagja és a 
Polgári Nagyboldogasszony Egyházközség képviselője, a Kál-
vária búcsún hirdette ki a keresztek gondozóit: Bán család - 
Basa-Rózsa-kereszt * Béke Vadásztársaság – Kasziba-kereszt 
* Ferencz Árpád és felesége - Polgári hívek-kereszt * Gulyás-
Mecsei-Puskás család - Tardi-kereszt * Hornyák-Károlyi And-
rea - Soltész-kereszt * Horváth Zoltán és neje – Tiszapolgári 
Mária Társulat-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 Annamária - Juhász-kereszt * Mecsei Dezső 
és családja - Zsendovics-kereszt * Polgári Vízi Sportegyesület 
- Kártik-kereszt * Polgáriak a Városért Egyesület - Kocsis-ke-
reszt * Tóth Csaba Ferenc és családja - Dobos-kereszt * Tóth 
József és családja - Dante-kereszt. A Bacsó utcán lévő Tépei-
keresztet Tardi Józsefné, Boriska néni tartotta rendben éveken 
keresztül, amíg egészségi állapota engedte. Az elmúlt évben fel 
is újíttatta. A kereszt további gondozását Balla Gizella vállalta. 
Köszönjük az Örökbefogadók önzetlen munkáját!

            
  Ferenczné Fajta Mária 

   a Polgári Értéktár Bizottság elnöke

Csendes megemlékezés október 6-án, az Aradi Vértanúk 
emléknapja alkalmából
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Könyvtári  hírek

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

Szabó István 

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, 
virágot helyeztek, és mélységes bánatunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Emlékezzünk

Már egy éve, hogy eltávozott közülünk 
Oláh Sándorné, született Prokkai Bernadett és Oláh Sándor. 

57 évet éltek kiegyensúlyozott, szeretetteljes, 
örömteli házasságban.

Sosem felejtünk Drága Szüleink.

Köszönetnyilvánítás

Őszi eredmények

Sport Hátralévő meccsek

Góllövőlista
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POLGÁR,
MINDEN SZÁLAT

MEGMOZGATTUNK
és elhoztuk nektek
a gigaerős otthoni netet!

Lépj előre digitálisan!

telekom.hu/gigaeros
Optikai hálózaton, műszaki felmérés alapján.

Miklós
Hálózatépítő  
vezető technikus
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Fizetett hirdetés




