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Önkormányzati 
támogatások

Városházi Hírek

A Képviselő-testület a 35/2016. (III. 17.) számú határo-
zatában a Polgár és Tiszaújváros közötti kerékpárút meg-
építésével kapcsolatos döntéseit hozta meg. A döntés tar-
talmazza a két település közötti kerékpárút megépítésére 
vonatkozó együttműködési megállapodás jóváhagyását 
is, mely a támogatási kérelem egyik szükséges eleme.  

Előzmény: Tiszaújváros Város Önkormányzata és Pol-
gár Város Önkormányzata 2015. november 18-án, a test-
vérvárosi kapcsolatok elmélyítése érdekében, ünnepélyes 
keretek között testvárvárosi együttműködési megálla-
podást írt alá, melyben kifejezésre juttatták, hogy a ha-
tékony, közös érdekeken alapuló együttműködés egyik 
fontos alappillére a két település közötti kerékpárút meg-
építése.

2015. december 23-án – a Széchenyi 2020 keretében – 
megjelent a TOP-3.1.1-15 kódszámú, „Fenntartható tele-
pülési közlekedésfejlesztés” című felhívás, melynek értel-
mében önállóan támogatható kerékpárosbarát fejlesztés  
a települések, vagy településközpont és lakott területen 
kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgal-
mi útvonal kialakítása.

A Képviselő-testület által jóváhagyott kerékpárút háló-
zat nyomvonalának tanulmányterve értelmében a kiala-
kításra kerülő kerékpárút-szakasz a Vasútállomás terü-
letén lévő buszmegállótól indulna, majd a Hősök útján 
keresztül a Rákóczi utcai kereszteződésig tart, ahol is  
a tervezett útszakasz kettéválik. Az egyik tervezett nyom-
vonal tovább haladna a Hősök útján, a Dózsa György 
úton egészen a Király-ér csatornáig – ahol szükséges egy 
kerékpáros híd építése –, majd tovább folytatódna a Tiszai 
úton egészen a 35-ös sz. útba becsatlakozva a megyehatá-
rig. A másik útszakasz a korábban tervezett nyomvonalat 
követné, amely a Rákóczi utca és a Hősök útja kereszte-
ződésétől haladna tovább, egészen a Rákóczi utca végéig, 
ráfordulva a Taskó utcára, majd a Dózsa György utcára, 
egészen a Király-ér csatorna hidjáig.

A támogatási kérelem benyújtási határideje Borsod-
Abaúj-Zemplén megye tekintetében 2016. március 31. 
Hajdú-Bihar megye tekintetében pedig 2016. július 31.  

Polgármesteri Hivatal

Együttműködési  
megállapodás 
Tiszaújváros Város  
Önkormányzatával

Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és 
ügyrendi bizottsága átruházott hatáskörben a 2016. márci-
us 16-án megtartott ülésén döntött a civil és sportszerve-
zetek, illetve alapítványok 2016. évi támogatási keretének 
felosztásáról. 

A városban több éve működő civil és sportszervezetek – 
az idén ez a kör bővült az alapítványokkal - évente egyedi 
kérelem alapján az önkormányzathoz támogatási igénnyel 
fordulhatnak a működésük, sportprogramjaik, rendezvé-
nyeik lebonyolításához szükséges pénzügyi forrás kiegészí-
tése céljából.

A támogatás keretösszegét (sportszervezetek részére 
6.292.000 Ft, civil szervezetek részére 1.808.000 Ft, alapít-
ványok részére 1.500.000 Ft) a Képviselő-testület az önkor-
mányzat 2016. évi költségvetésében  határozta meg és an-
nak felosztásáig céltartalékba helyezte. 

A döntés alapján a településen működő szervezetek, ala-
pítványok az alábbi támogatási összeggel gazdálkodhatnak 
2016. évben.  

Sport szervezet megnevezése Támogatási összege
Polgár Városi Sport Egyesület 4.867.000 Ft
Polgári Vízi Sportegyesület 350.000 Ft
FUKU-DO Sportegyesület 450.000 Ft
Polgár Város Kézilabda Sport Klub 625.000 Ft
Összesen: 6.292.000 Ft        
Alapítvány megnevezés      Támogatás összege
„Polgár Városért” Alapítvány 1.200.000 Ft
POR LINGVO Alapítvány 110.000 Ft
Polgár és Térsége Egészségügyért 
Alapítvány  190.000 Ft
Összesen:  1.500.000 Ft

Civil szervezet megnevezése    Támogatás összege 
Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 400.000 Ft
Polgári Polgárőr Egyesület 400.000 Ft 
Életvirága Egészségvédő Egyesület 100.000 Ft
Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar 
Megyei Szervezet, helyi szervezete 250.000 Ft
Polgári Vásárhelyi Diáksport Egyesület 200.000 Ft 
Polgáriak Polgár Város Közéletéért és 
Fejlődéséért Egyesület 100.000 Ft
Polgári Lokálpatrióta Mozgalom 
Egyesület 358.000 Ft           
Összesen: 1.808.000 Ft  

Polgármesteri Hivatal
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Településünkön a magas létszámú közfoglalkoztatás elle-
nére a munkanélküliség aránya 11,66 %, 2015. decemberi 
adatok szerint. A településen élő munkaképes korú népes-
ség 5.643 fő, álláskeresőként nyilvántartott 658 fő, melyből 
587 fő volt jogosult valamely álláskeresői támogatásra, jel-
lemzően az aktív korúak ellátására.

A 2015. évben indult közfoglalkoztatási programok 
2016.02.29.-i zárását követően azonnal elkezdődött a 2016. 
évi startmunka mintaprogramok vállalt kötelezettségeinek 
teljesítése, hiszen 2016.03.16.-ra biztosítani kellett a 245 
fő közfoglalkoztatott munkába állását. Polgár Város Ön-
kormányzata 6 különböző startmunka mintaprogram pá-
lyázat kapcsán a közfoglalkoztatási jogviszony keretében 
történő foglalkoztatáshoz és a projekt megvalósításához 
381.123.639.- Ft összegű vissza nem térítendő céltámoga-
tásban részesült, 2 projekt beruházási és dologi költségeihez 
pedig 16.516.056.- Ft saját forrást ajánlott fel. A programok 
minél színvonalasabb megvalósítását szolgálja a felajánlott 
saját forrás biztosítása mellett a közfoglalkoztatási progra-
mok megvalósítását szolgáló céltartalék is, melyet váratlan 
(startmunka mintaprogramok keretében a Foglalkoztatási 
Osztály által nem támogatott) kiadások fedezetére hozott 
létre az önkormányzat.

A 2016. évi startmunka mintaprogramok megvalósításá-
ért felelős személyek esetében változás történt a 2015. évhez 
képest. A kül, illetve belterületi programok esetében a ko-
ordinációt Német Máté műszaki irodavezető látja el, a helyi 
sajátosságra épülő program felelőse Hágen József, a Város-
gondnokság intézményvezetője, a mezőgazdasági program 
szakmai vezetője pedig Csibi Lajos.

Beindult a 2016. évi  
közfoglalkoztatási program

2016. évi startmunka mintaprogramok:
•	 Közúthálózat	karbantartása	startmunka	mintaprogram	

(15 fő)
•	 Belvízelvezetési	startmunka	mintaprogram	(15	fő)
•	 Mezőgazdasági	földutak	karbantartása	startmunka	min-

taprogram (15 fő)
•	 Illegális	 hulladéklerakó	 helyek	 felszámolására	 irányuló	

startmunka mintaprogram (15 fő)
•	 Mezőgazdasági	startmunka	mintaprogram	(131	fő)
•	 Helyi	sajátosságra	épülő	startmunka	mintaprogram	(54	fő)

A Startmunka Mintaprogram mellett nagy létszámot kép-
visel a hosszú távú közfoglalkoztatás, amely az intézményi 
feladatellátást segíti, mintegy 100 fővel, továbbá áthúzódó 
téli közfoglalkoztatás keretében 80 ember foglalkoztatunk. 

Önkormányzatunknak továbbra is célja a közfoglalkozta-
tás biztosítása, mely az egyre nagyobb számú érintettek kö-
rének jelenthet szociális biztonságot és munkajövedelmet és 
jelentősen hozzájárul az önkormányzati feladatellátáshoz.

Polgármesteri Hivatal

Polgár Városért Alapítvány
A „Polgár Városért” Alapítvány nevében  

szeretnénk köszönetet mondani azoknak a polgári 
lakosoknak, akik a személyi jövedelemadójuk 

1%-val hozzájárultak, támogatták az Alapítvány 
működését. 

Az Alapítvány a 2013. évi 1%-ból befolyt  
287.995 Ft-ot, a 2014. évi 1%-ból befolyt 338.498 

Ft-ot az évente megrendezésre kerülő „Polgári 
Hurka-pite ” Fesztivál kiadására fordította. 

Továbbra is várjuk mindazok támogatását,  
akik fontosnak tartják az Alapítványunk céljait. 

Adószámunk: 18544189-1-09
„Polgár Városért” Alapítvány Kuratóriuma

„Legszebb 
konyhakertek” 
program 

Városunk az idén is csatlakozott a „Magyarország leg-
szebb konyhakertjei” programhoz. Az elmúlt évekhez ha-
sonlóan a program célja továbbra is az, hogy minél többen 
műveljenek konyhakertet és az a tudás, amely eddig évszá-
zadok során összegyűlt, tovább öröklődhessen a generáci-
ók között. 

A programban való részvétel feltételeiről, a nevezési kate-
góriákról, a jelentkezés módjáról és határidejéről a későb-
biekben nyújtunk tájékoztatást.

Molnár János, alpolgármester

TAVASZI LOMTALANÍTÁS 
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
„Tavaszi lomtalanítási akció ” időpontja

a keddi, szerdai és csütörtöki 
szemétszállítási körzetben

2016. május 7. szombat,
a hétfői szemétszállítási körzetben

2016. május 14. szombat. 
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
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Ünnepi megemlékezés 
Az 1848/49-es Forradalom és Szabad-

ságharc 168. évfordulója alkalmából az 
ünnepi megemlékezés az Ady Endre Mű-
velődési Központ színháztermében került 
megrendezésre. E jeles napon emlékez-
tünk meg a magyar zászló és címer napjá-
ról. Megemlékeztünk azokról a hősökről, 
akik a magyar zászló alatt harcoltak és 
haltak hősi halált. 

Dr. Faragóné Béres Edit önkormányzati 
képviselő, ünnepi beszédét Petőfi Sándor 
szavait idézve kezdte. 

„Magyar vagyok. Büszkén tekintek át / 
A múltnak tengerén, ahol szemem / Egek-
be nyúló kősziklákat lát, / Nagy tetteidet, 
bajnok nemzetem.

Petőfi Sándor 1847 februárjában vetette 
papírra ezeket a sorokat. Alig több mint 
egy évvel később, 1848 márciusában a 
nemzet egy újabb, egekbe nyúló kőszik-
lát emelt. Azóta, mi magyarok – éljünk 
bárhol is a világban – minden év március 
idusán összegyülekezünk, hogy – a költő 
szavaival élve – áttekintsünk „a múltnak 
tengerén” és szemünkkel azt a bizonyos 
kősziklát keressük. Nemzeti színű kokár-
dát tűzünk a szívünk fölé, gyermekeink 
kezébe apró zászlócskákat adunk, együtt 
ünneplünk, és megpróbáljuk megfejteni a 
titkot. 1848 kősziklájának titkát. 

Számomra 1848 márciusa a reményt, az 
új utakat kereső, bátor közösség alkotó-
erejének kiteljesedését jelenti.

A forradalom és szabadságharc esemé-
nyei alig másfél esztendőt ölelnek fel, de 
a 48-as bátrak nagy utat jártak be addig, 
míg arra a bizonyos égbe magasodó kő-

Az Ady Endre Művelődési  
Központ és Könyvtár április-
május programajánlója

Április 8-16.-ig Költészet Hete rendezvénysorozat
Április 30. BELÁHAPI Fesztivál
Május 7.  Mágnás Miska - A Sodrás amatőr színtársu-

lat előadásában.
Május 14.  II. Polgári Nyári Buliesték - AZTA Fesztivál
 Takács Tamás Blues Band, Black Star  

zenekar, White Ravens zenekar
Május 20. Bunyós Pityu és Dankó Szilvi est
Május 27.  Városi Gyermeknap, 
 Berkenye Kisegyüttes zenés gyermekműsora
A részletes programok megtalálhatók az aktuális: plakáton, szóróla-
pon, molinón, facebook oldalon, honlapon.

sziklának a csúcsára kitűzték a szabadság 
lobogóját.

Magyarország egyik legizgalmasabb kor-
szaka volt ez, amely reformkor néven ke-
rült be a történelemkönyvek lapjaira. A 
zsarnokság béklyói alól szabadulni vágyó, 
alkotó közösség kiteljesedésének időszaka.

Amikor egy nemzet az idegen hatalom 
befolyása ellen nem karddal és vérrel akart 
megküzdeni, hanem az ország és a lelkek 
felemelésével.”

Később így folytatta: „ …Ez az ország-
építő munka, amelybe a főuraktól kezdve 
a városi polgárokon át a nincstelen pa-
rasztig mindenki beletette a maga tehetsé-
gét és tudását – ez vihette sikerre a magyar 
forradalmat is.

És ez jelentett megtartó erőt a nemzet 
számára azután is, hogy szabadsághar-
cunkat idegen hatalmak segítségével vér-
be fojtották. Szerencsések vagyunk. Ne-
künk már nem kell idegen elnyomók ellen 
fegyvert emelnünk. Nem ül a nyakunkon 
se német, se szovjet. Történelmünk során 
honfitársaink tízezrei adták az életüket 
mindezért, 1848 forradalmi hónapjaiban, 
majd 1956-ban is. Mit kíván a magyar 
nemzet? Úgy látszik, hogy minden közös-
ség életében bizonyos időközönként eljön 
a pillanat, amikor kilép a megszokott ke-
rékvágásból, megáll, a jövőbe tekint és fel-
teszi magának az örök kérdéseket:

Hová tartunk? Mi a dolgunk? Mi az, amit 
feladatul kaptunk? 

Ha feltettük a kérdést, illik is megvála-
szolni. Mi egy békében élő, fejlődő orszá-

Költészet Hete programsorozat

Április 8. (péntek) „ A költészet és a drog viszonya” fotókiállítás
08.30  Drog prevenciós előadás 

 Dr. Zacher Gábor közreműködésével
Április 9. (szombat) 16.00 Óz a varázsló - 
 interaktív zenés gyermekszínház
Április 11. (hétfő) 09.00  Végtelen vers
Április 12. (kedd)  Kamarakiállítás József Attiláról és Költészet 

Napi rendhagyó foglalkozás a könyvtárban
Április 13. (szerda) 10.00 Ákom-Bákom 
  verses délelőtt óvodásoknak
Április 14. (csütörtök) 14.00 Versmondó verseny
Április 15. (péntek) 14.00 „ Rajzban mondom el” illusztrá-

ciós verseny díjazása és kiállítása
             és 17.00 „Tiszta szívvel” versíró pályázat ünnepélyes 

eredmény hirdetése
Április 16. (szombat) 14.00  Megyesi József: Zárszó című 
  hangos könyvének bemutatója

got és várost akarunk. Egy olyan országot 
és várost, ahol rend és biztonság van. Egy 
országot, várost, ahol jó élni, ahová jó ha-
zatérni, amit büszkén mutathatunk meg 
az ide látogatóknak.” 

Az alábbi gondolattal zárta ünnepi be-
szédét: „Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb 
és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok 
néhány percét a rendkívülivel, az emberi-
vel, a jóindulatúval és az udvariassal; tehát 
az ünneppel.” 

Ennek jegyében ünnepeljünk hát min-
den nap, különösen most, március idusán.

Amikor a szívünk felett hordott kokár-
dára tekintünk, gondoljunk a költő sza-
vaira:
„Sokszor nem elég tüzet gyújtani,
A lángok erejét meg is kell tartani.
Fogjuk fel a parázs minden melegét,
S nem csak egy kis tűzét, 

az egész nemzetét.” 
A Pesti Zenés Színpad Társulat a „For-

radalom hangjai” című előadásával folyta-
tódott a megemlékezés, majd ezt követő-
en  városunk társadalmi, civil és politikai 
szervezetei, egyházai helyezték el az em-
lékezés koszorúit a főtéren álló kopjafa 
előtt.

Polgármesteri Hivatal 
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A szórakozni vágyóknak kevésbé kedve-

ző, de a disznóvágáshoz ideális, hűvösebb 

időjárás fogadta 2016. március 19.-én, 

szombaton a III. „Polgári Hurka-Pite” 

Fesztivál közönségét a város főterén.

Polgári Hungarikum:  
A HURKA-PITE

Immár, hagyománnyá vált, hogy „Polgár Városért” Alapítvány 
Kuratóriuma szervezésében, évente megrendezésre kerül a polgá-
ri hurka-pitét, vagy más néven véres-pitét népszerűsíteni hivatott 
gasztronómiai fesztivál. Ez, az egyedülállóan a városra jellemző 
ételkülönlegesség része volt az egykori, autentikus, polgári disz-
nóvágásoknak, és a toros étkek sorát gazdagította - kiegészítve a 
más vidékeken is megszokott véres hurkát egy sajátságos helyi 
elkészítési móddal. A rendezvény, melynek sikeréért hat sertés ál-
dozta vérét, reggel 6 órakor vette kezdetét egy kupica, jóféle foga-
dópálinka kíséretében. Az alapítvány kuratóriumának felkérése 
alapján négy helyi civil közösség (Morotva Vadásztársaság, Pol-
gár és Környéki Települések Méhész Egyesülete, Polgári Polgárőr 
Egyesület, Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület), valamint 
az idei fesztivál díszvendégeként, Újszentmargita település csa-
pata látott neki a húsfeldolgozásnak és a hurka-pite készítésnek. 
A versengő sátrakban folyó szorgos munkát a kommentátor éber 
személye kísérte figyelemmel, folyamatosan tájékoztatva a téren 
összegyűlt közönséget az éppen aktuális történésekről, érdekes-
ségekről. A szakértői zsűri pedig, nagy odafigyeléssel szemléz-
te a mezőnyt - a disznófeldolgozást, a csapatmunkát, s végül, az 
elkészített hurka-pitét. Ezen ismeretek birtokában hozta meg 
döntését a délutáni eredményhirdetésre. A Gazdasági Szolgálta-
tó Házban a csigapöndörgetés és a disznótoros pogácsakészítés 
mesterei mérhették össze ügyességüket a leggyorsabb kezű csiga-
készítő, a legszebb csiga, illetve a legízletesebb pogácsa kategóri-
ákban. Az elkészült csigatészta mennyiséget, valamint a szétmért 
sertéshúst sok, további felajánlással együtt a délutáni, óránkénti 
tombolasorsoláson nyerhették meg a szerencsések. A kulináris 
élvezeteken kívül kulturális programok sora, furfangos játszóház, 
valamint iparművészeti, népművészeti, termelői kirakodó vásár 

várta az idelátogatókat. A színpadon az Ady Endre Művelődé-
si Központ Mazsorett csoportjait, az Újszentmargitai Borisszák 
Nóta Egyesületet, a Százszorszép Dalkört, a Tiszavirág Citeraze-
nekart, Újvári Marika operett és nótaénekes előadását, valamint 
az Irigy Hónaljmirigy műsorát láthatták, hallhatták. Az egész 
napos remek hangulatról gondoskodtak a jó műsorok, a finom 
italok és a kiváló étkek. Érkeztek kíváncsi, szórakozni vágyók  
a szomszédos településekről, megye határon innen, és túlról is. 
Az eseményen, meghívott vendégként, tiszteletüket tették város-
unk testvérvárosainak és környező településeinek képviselői.

„Úgy gondolom, minden, magára valamit is adó városnak, van 
egy olyan rendezvénye, ami tartalmánál fogva specifikusan csak 
rá jellemző, és ami később, a nagyközönség számára összekap-
csolódik a város nevével. Polgárnak a Hurka-Pite Fesztivál egy 
lehetőség erre a szerepre.” Ezekkel a szavakkal vezette be ünne-
pi köszöntőjét Tóth József polgármester. Hozzátette, a Fesztivál, 
mint gasztronómiai program, évről évre gazdagabb lesz. Már 
tavaly is szórakoztató, kulturális elemekkel párosult, idén pedig 
húsvét előtti, nagyhéti kézműves vásárral és a Polgári CSEMETE 
Szociális Szövetkezet jóvoltából látvány disznóvágással egészült 
ki. Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat elnöke 
is kiemelte megnyitó beszédében a rendezvény létjogosultságát, 
és kifejezte abbéli reményét, hogy ez a különleges, tartalmában 
egyre színesedő és gazdagodó fesztivál, idővel komoly turisztikai 
vonzerővel bíró eseménnyé nője ki magát, és Polgár bekapcso-
lódjon a Hajdú-Bihar megyei vásározó városok sorába. 

A fesztivál záróprogramjaként az Irigy Hónaljmirigy koncert-
je aratott nagy sikert és teremtett „bulizós” hangulatot a nézőkö-
zönség körében.

Péterné Kiss Petronella

Véradás a „Polgári Hurka-pite” Fesztiválon 
A III. Hurka-pite fesztiválon második al-

kalommal került sor véradás szervezésére.
A sikeres szervezőmunka eredménye-

ként 60 fő polgári donor adott vért, segí-
tett embertársain, melyet a Polgár Város-
ért Alapítvány tombolával jutalmazott.  
A Vöröskereszt Helyi Szervezete kóstoló-
jeggyel, húsvéti tojással ajándékozta meg 
véradóit és önkénteseit. A Vöröskereszt ál-
tal felajánlott tombola ajándékot – egy db 
húsvéti sonkát – nagy örömünkre Pásztor 
István 111-szeres véradónk nyerte meg.

A pogácsasütő verseny különdíját is ki-
érdemelte a Vöröskereszt által benevezett 
pogácsa, melyet köszönünk készítőinek 
Suhajda Lászlóné Jutkának és lányainak, 
Juditnak és Zsófinak.

Legközelebb találkozunk a BELÁHAPI 
fesztivál keretében megrendezett véradá-
son, 2016. április 30-án a Strandfürdőn 
és a Városgondnokság ebédlőjében.

Andorkó Mihályné, 
vezetőségi tag
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Városi Nőnap 

Ebben az évben március 10.-én került sor a Nemzetkö-
zi Nőnap alkalmából megrendezett városi ünnepségre, az 
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár színházter-
mében. Az ideérkező vendégeket állófogadás és szépen 
feldíszített, virágoktól illatozó helyszín fogadta. Radics 
Zoltánné intézményvezető tréfás versekkel, idézetekkel 
nyitotta meg a rendezvényt majd Tóth József polgármester 
köszöntő szavaival méltatta a nők fontosságát a családban, 
a munkahelyen és a mindennapok forgatagában. A meg-
lepetés vendég volt a délután fénypontja. Soltész Rezső 
varázslatos, bársonyos hangjával elbűvölte a vendégeket. 
Az előadás után minden hölgy egy gyönyörű virággal és 
reméljük élményekkel telve indult haza.

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

Nőnap a nemzetiségi 
önkormányzatnál

A Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 
2016. március 8-án a Nemzetközi Nőnap alkalmából 100 
roma nőt üdvözlőlappal és virággal köszöntött a településen.

Szitai István, elnök                                                                

Nagykárolyban 
jártunk 

Fél hat, ébreszt a telefon, mint minden hétfő reggel, de 
most nem dolgozni készülünk, hanem Nagykárolyba tanul-
mányútra, csapatépítésre és csak úgy, hogy együtt legyünk mi, 
harmincketten, mind egészségügyi dolgozók.

Miért éppen Nagykároly? Nagykároly Polgár testvérvárosa, a 
román (Vállaji Határátkelő) határtól néhány kilométerre fekvő 
város, húsz ezer főt számlál, lakosainak 61%-a magyar. A város 
a XIII. századi feljegyzések alapján a Károlyi család birtokköz-
pontjaként alakult ki, nevét is a családról kapta. Az út kissé ál-
mosan indult, de hamar előkerül a házi sütésű pogácsa, süte-
mény, a hangulat oldódik, megérkezünk Nagykárolyba.

Vendéglátóink Fazakas Zoltán és Leitner Róbert önkormányza-
ti képviselők már várnak minket és a kirándulás egész ideje alatt 
velünk maradnak és igyekeznek mindenben a kedvünket keresni.

 Az első nap még ellátogatunk, a Nagykárolytól pár kilométer-
re fekvő Ady falvára, megtekintjük Ady szülőházát, ill. a család 
későbbi lakóhelyét. Ezután az ebéd következik. A kis magyar ét-
terem hangulata már a Március 15.-t hangsúlyozza, a szalvéta 
piros, fehér, zöld színben hajtogatva, a zene: magyar nóta, a pin-
cérnők kedvesek és közvetlenek, a csorba leves utánozhatatlan!

Délután a Károlyi család temetkezési helyét tekintjük meg a 
könyvtárral, ahol rögtön „kiszúrjuk” az ápolásról szóló könyve-
ket, az 1800-as évekből.

A vacsora a szálláson vár bennünket, majd csapatépítés követ-
kezett: Activity, tánc, beszélgetés.

A szállás kényelmes, az ágy puha, de a reggeli ébredés nehéz.  
De alig várjuk már, hogy megérkezzünk a helyi kórházba, ahol 
már vár ránk Dr. Rat Elisabeta kórház igazgató. Az igazgatónő 
elmesél mindent a kórház építéséről, az osztályokról: szülészet, 
sebészet, gyermekgyógyászat… és a végén azt is elmondja, a be-
teg sok, a finanszírozás alacsony, szánkból vette ki a szót. Végig 
járjuk az osztályokat, a rehabilitációs részleget, egy kis eszme-
csere után indulunk, a következő helyszínre, a Károlyi kastélyba, 
mely alig pár méterre található a kórháztól. Itt már vár ránk az 
igazgató Hágó Nándor, Ő vezet végig a kastélyon, kiállításokon. 

A program nem kötelező része a Március 15.-i ünnepségen 
való részvétel, mégis mindenki, egy emberként áll az esőben, a 
város szívében található Petőfi szobor előtt. Néhány esernyő alá 
összebújva, meghatottan hallgatjuk a műsort és halljuk a „Talp-
ra magyar”-t olyan átéléssel szavalni, ahogyan még soha annak 
előtte. A koszorúzáson részt vesz Polgár város Polgármestere 
Tóth József, a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. igazgatónője  Kiss Ilo-
na, a vezető asszisztens Csikósné Szél Mónika is. Maradnánk 
még a kastélyban rendezendő ünnepi megemlékezésen is, de a 
busz indul, holnap reggel munka, várnak a betegek! A buszsofőr 
szerint fél óra múlva mindenki alszik, de azért sem… végig nó-
tázzuk a hazafelé utat „Kossuth Lajos azt üzente…..”

Felejthetetlen két napot töltöttünk határon túli magyar hon-
fitársainknál, alig várjuk, hogy viszonozhassuk vendégszerete-
tüket! Külön köszönet Nagykároly polgármesterének Kovács 
Jenőnek , a képviselőtestülete tagjainak:  Fazekas Zoltánnak és 
Leitner Róbertnek, a  PÉTEGISZ Nonprofit Zrt vezetésének, a 
Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítványnak, Polgár Város 
Önkormányzatának, hogy lehetővé tették számunkra  ezt a cso-
dálatos kirándulást!

Horrnyák Tünde, üzemi megbízott, gyógymasszőr
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Suli Hírek
Hulladékgazdálkodási vetélkedő
2016. március 16-án egy három tanulónk alkotta csapat / Molnár 
Petra, Szakács Enikő, Vitos Zsófia 6.c osztályosok / vettek részt a 
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. által szervezett „Válogatós va-
gyok!” elnevezésű hulladékgazdálkodási vetélkedő döntőjében, 
ahol II. helyezést értek el.
Felkészítő Pető Erika
Nyereményük 1 napos ökotúra Tokaj és környékén a Bodrog 
Egyesület jóvoltából.
Matematika verseny
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójában ered-
ményesen szerepeltek a következő tanulóink:
2. évfolyam: Csuhai Zoltán, Magera Laura, Nagy Tímea Zsófia / 
felkészítő: Zsipi Gyuláné /, Kovács Krisztofer Dániel / felkészítő: 
Polonkainé Szabó Marianna/
3. évfolyam: Vincze Dávid / felkészítő: Zöldi Attiláné /
4. évfolyam: Szabó Enikő, Mézes Lizandra, Pöstényi Emília,  
Balogh Hanna, Pákh Lívia 
/felkészítő: Létray Judit/
6. évfolyam: Gyüge Vanda 
/ felkészítő: Kovácsné 
Ujvári Ilona /
7. évfolyam: Gólya István 
/ felkészítő: Szabóné 
Bacskai Zsuzsa / Izsvák 
Réka / felkészítő: 
Schattmann Ádámné 

Petrikné Sereg Ildikó

Ovi Hírek
Tájékoztatás beiratkozásról 
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Napsugár Óvoda és Bölcsőde, 
a 2016/2017-es nevelési évre az alábbi időpontban várja az 
óvodás és bölcsődés korú gyermeküket beíratni szándékozó 
szülőket:

Beiratkozás ideje: 2016. május 2-től – május 4-ig  
(hétfőtől – szerdáig) 8.00-tól – 16.00 óráig

Beiratkozás helye: 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5.
Kérjük, a beiratkozáshoz feltétlenül hozzák magukkal az 
alábbi dokumentumokat:
•		 A	gyermek	anyakönyvi	kivonatát
•		 TAJ-kártyáját
•		 Lakcímet	igazoló	kártyáját
•		 Gyermekvédelmi	támogatásban	részesülők	a	támogatás-

ról szóló határozatot 
A beiratkozás ideje alatt lehetőséget biztosítunk az érdeklő-
dő szülőknek a bölcsődei/ óvodai csoportokba való betekin-
tésre, a Bessenyei és Móra úti óvodákban!
(Rossz idő esetén belépés csak benti cipőben!)

Icsu Ferencné, intézményvezető

Változatos programok a 
JAGSZI-ban

Az idei farsang is jól sikerült
Március 3-án került megrendezésre a farsang a JAGSZI-ban. Az 
osztályfőnökök már hetekkel azelőtt kihúzták azokat a szakterüle-
teket (pl.: oktatás, egészségügy), amelyek alapján az osztályuknak 
fel kellett díszíteniük a termüket, bemutatniuk az adott terület jel-
lemzőit, s néhányan be is öltöztek, hogy hitelesebb képet adjanak 
témájukról.
Mindenki komolyan vette a felkészülést, hiszen az osztályok egy-
mással versenyeztek. A nap folyamán kérdőívet kellett kitölteni, 
egy-egy jelenetet kellett előadni az illemszabályok széles témakö-
réből, hogy egy adott szituációban mit illik tenni, és mit nem. Ezek  
a feladatok szintén beleszámítottak a végső eredménybe.
A farsangi vetélkedő győztese a 12/A, második helyezettje a 12/B,  
a harmadik helyezettje a 10/A lett. Az osztályverseny mellett egyéni 
verseny is volt, melynek keretein belül süteményeket, tortákat kellett 
a jelentkező diákoknak otthon készíteniük, azt értékelte a zsűri, mely-
nek tagjai Bűdi Miklósné, Kiss Balázsné és Strubáné Fenyves Anita 
igazgató asszony volt. A megszokott tombolasorsolás sem maradt el, 
hasznos ajándékokat lehetett nyerni. Összességében nagyon jól telt  
a nap, hiszen az osztályok összefogtak közös céljuk érdekében.

Petrik Noémi,  12/A

A hulladékgazdálkodással  
ismerkedtünk

Lehet, hogy velem együtt mások is elgondolkodtak már azon, hogy 
az elszállításra kerülő háztartási szemetünk hova is kerül, mi is lesz 
vele. Iskolánkból a BSZC József Attila Gimnáziuma és Szakképző 
Iskolájából egy busznyi tanuló lehetőséget kapott, hogy térítésmen-
tesen felkereshesse a szemétkezelő telepet.
A busz kora délután érkezett meg értünk. Indultunk, Hajdúnánás, 
Hajdúdorog, és már ott is voltunk, közel egy óra. Milyen sokat utaz-
tatják a mi szemetünket. Muszáj ezt? Hamarosan választ kaptunk 
kérdésünkre.
A telep vezetője elmondta, hogy miért is jó az, hogy ilyen, kijelölt 
helyen van elhelyezve a szemét. Láthattuk azokat a speciálisan ki-
bélelt gödröket, amelyekbe beleöntik a beérkezett háztartási hulla-
dékot. Ettől még érdekesebb volt, hogy a szelektíven gyűjtött hul-
ladékkal mi is történik. Egy zárt csarnokban asszonyok válogatták 
tíz felé az általunk otthon egyberakott hulladékot. A szétválogatott 
árut bálázzák, majd újrahasznosításra elszállítják. Nem is gondol-
juk, mennyi mindent készítenek ebből.
Sajnos az emberek a szemetük csak egy részét válogatják szét, ezért 
fontos, hogy mindenkit ösztönözzünk a tudatos viselkedésre! Ter-
melj kevesebb szemetet, és azt szelektíven kezeld!

Gulyásné Lovász Mária 
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Nyugdíjas Klub vezetőnk, Takács Károlyné Piroska szervezé-
sében 36 fő nyugdíjas, 2016. március 7-10-ig a hajdúszoboszlói 
Hotel Silver – a Keleti Régió egyik legszínvonalasabb gyógy-és 
wellness szálloda lakói voltunk kedvezményes áron. Hétfőn 
délelőtt a szakadó eső ellenére jó hangulatban érkeztünk, ahol 
a szálloda programszervezője fogadott és tájékoztatott a házi-
rendről, valamint eligazítást kaptunk az étterem, wellness- és 
gyógykezelő helyiségek, egyéb szolgáltatások igénybevételéről. 
A szálloda saját gyógycentrummal, a városi gyógyfürdő kihe-
lyezett terápiás részlegével és szakembereivel, valamint termál-
vizes medencékkel állt rendelkezésünkre. A szálloda biztosítot-
ta számunkra a napi 3-szori TB által támogatott gyógykezelést.  
A szobakulcsok átvételekor megkaptuk az időpontokat Dr. Fehér 
Judit reumatológushoz, aki állapotfelmérés után egyedi kúrát ál-
lított össze, amely: iszapkezelés, víz alatti vízsugárkezelés, frissítő 
orvosi masszázs, különféle elektroterápiás kezelésekből álltak, 
ezeket délután már meg is kaptuk. 

A szálloda szobáinak erkélyei révén csodálatos panoráma tárult 
elénk. A szobák meleg színei, berendezési tárgyai: színes televízió, 

Nyugdíjas Klub tagjai Hajdúszoboszlón
szobaszéf, mini bár, telefon és internet elérhetőség, kényelmessé, 
otthonossá tették ott tartózkodásunkat. A szálloda konyhájának 
választákában egyaránt megtalálhatók voltak a magyar konyha 
hagyományőrző fogásai, a nemzetközi gasztronómia ínyencsé-
gei, valamint a fitnesz ételek széles kínálata. Mindnyájunkat le-
nyűgözött a svédasztalos reggeli és vacsora bőséges választéka. 
(Sikerült is „néhány dkg-al” súlyunkat gyarapítani)

Kedden délelőtt a Nőnap alkalmából a szálloda vezetősége és 
férfi dolgozói kis meglepetéssel kedveskedtek a női vendégeknek. 
Este 8 órától pedig a szomszédos Barátság Hotel-ban műsoros es-
ten vettünk részt, ahol az igazgató úr köszöntötte a polgári nyug-
díjasokat és külön asztalnál foglalhattunk helyet. 

A debreceni művészházaspár népdal csokor és operett dalai-
nak előadása nagyon tetszett, még táncra is perdültünk. Néhá-
nyan a kétpályás bowling teremben ezt a játékot is kipróbálták. 
Csütörtökön kipihenve, a gyógyító kezelésektől felfrissülve ér-
keztünk haza. Tartalmasan, kellemesen eltöltött 4 nap volt, kö-
szönjük Piroska!

Varga Gáborné, klubtag

Kirándulás Nagyváradra 
Nemzeti emléknapjaink megünneplése mindig is fontos 

volt számunkra, nagyon sok szép élményben lehetett már ré-
szünk az évek során, amikor megtekinthettünk egy-egy szép 
előadást. A mostani megemlékezésünk azért volt különleges, 
mert egy határon túli középiskola diákjaival közösen ünne-
peltünk, ez mindenképpen maradandó élményt nyújtott.

Kirándulásunkat a Rákóczi Szövetségnek köszönhettük. 
Sikeresen pályáztunk az általa kiírt, „Március 15-i Diákutaz-
tatási Program 2016” elnevezésű projektre, majd hozzákezd-
hettünk a szervezéshez. Keresnünk kellett egy olyan határon 
túli iskolát, mely befogadó nyilatkozatot bocsátott a rendel-
kezésünkre, és vállalkozott rá, hogy velünk együtt ünnepelje 
meg a forradalom és szabadságharc ünnepét.

2016. március 16-án, egy szerdai napon gyülekeztünk, hat 
óra előtt pár perccel.  Mindenki izgatottan szállt fel a buszra, 
majd megkezdtük utunkat Nagyvárad felé. Ártánd-Bors ha-
tárátkelőn hagytuk el az országot, a határállomáson  a határ-
őrök alaposan átvizsgálták az okmányokat, és jó szórakozást 
kívántak kirándulásunkhoz. A gyerekek izgatottak voltak, 
hiszen nagy többségük még sohasem hagyta el Magyaror-
szágot, sőt akadtak olyanok is, akik saját lakóhelyükön kívül 
szinte alig voltak máshol. Nagy élmény volt számukra.  Pár 
perc utazás után megérkeztünk úti célunkhoz, Nagyváradra, 
a Colegiul Tehnic „Andrei Saguna” –ba.

Ennek az intézménynek két telephelye van, először a gya-
korlati telephelyre mentünk, ahol nagy-nagy szeretettel várt 
minket az iskola igazgatónője, valamint az aligazgatónő. 
Gyors bemutatkozás és köszöntés után diákjaink megis-
merkedhettek az ott folyó szakmai képzésekkel. Bemutatás-
ra kerültek a különböző műhelyek:  fodrász, varró, asztalos, 
mechanika, villamosság, elektrotechnika, faipari termékek 
előállítása, autószerelő, szakács, pincér. Az aligazgatónő és 

egy gyakorlati oktató részletesen beszélt a különböző szak-
mákról, a diákok munkáiról. Megtudtuk, hogy a műhelyeket 
nemrégen, többmilliós pályázati projektből újították fel, így 
azok nagyon modernek, korszerűek, jól felszereltek. Nagyon 
sok hasonlóságot véltünk felfedezni a magyar szakképzés és 
a román szakképzés vonatkozásában: belső gyakorlati helyek, 
külső cégeknél történő foglalkoztatás stb. A műhelylátogatá-
sok után vendéglátóink kedveskedtek egy kis fánkkal, üdítő-
vel, mely igazán nagyon finom volt. Ezek után átmentünk a 
főépületbe – ahol az elméleti oktatás folyik -, a közös meg-
emlékezésünk helyszínére. Előkészültünk műsorunk bemu-
tatásához, a köszöntő és bevezető beszédek után kezdődött 
el az ünnepi megemlékezés. Először vendéglátóink adtak elő 
egy prezentációt az ünnep kapcsán majd intézményünk ün-
nepi műsora következett. Alkalomhoz illő ruházatba öltözött 
diákok töltötték meg az előadó termet. Áhítattal, jóleső belső 
borzongással néztük a diákok március 15-ei műsorát. A mo-
nológok, párbeszédek, dalok, tánc teljesen újszerű köntösben 
adták vissza, mit jelent a szabadság, a hazaszeretet. 

Kísérőink először a székesegyházat mutatták meg nekünk. 
Az épület külseje most van rekonstrukció alatt, de a bazilika 
belsejét a kertjét megcsodálhattuk.  

Kirándulásunk második állomása a Nagyváradi Vár fel-
keresése volt. Ezt az építményt is nemrégiben újították fel, 
nagyon hangulatos történelmi emlékhely és kulturális ese-
mények színtere. A várlátogatás után Nagyvárad belváro-
sában sétáltunk. A város feltérképezése után az Állatkertbe 
mentünk, itt búcsúztunk el kísérőinktől. Nagyon elfáradva, 
de rengeteg élménnyel gazdagodva indultunk haza. Az uta-
zásunk során beszélgettünk a nap eseményeiről, a tapasztalá-
sokról. Felejthetetlen volt számunkra ez a nap, sokáig fogunk 
még róla beszélgetni. Köszönjük, Rákóczi Szövetség!

Agócs Zsoltné
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Anyakönyvi Hírek
Akiket március hónapban  
újszülöttként köszöntünk:

•	Orbán	Szelina	Alexandra
•	Farkas	Vanessza	Erzsébet

•	Fülöp	Zoltán

Akiktől fájdalommal  
búcsúzunk:

•	Répási	Józsefné	szül:	Buczkó	Mária	élt:		62	évet
•	Tóth	Istvánné	szül:	Kocsis	Róza		élt:	81	évet

•	Szánóczki	Józsefné	szül:	Mályi	Erzsébet	élt:	86	évet
•	Tóth	Jánosné	szül:	Hornyák	Mária	élt:	68	évet

•	Csuhai	Dezső	élt:	89	évet
•	Kovács	Gyula	élt:	35	évet
•	Molnár	Irén	élt:	83	évet

•	Ferenczi	Gáborné	szül:	Szőke	Julianna	élt:	81	évet
•	Nagy	László	élt:	55	évet

•	Kecskeméti	András	élt:	91	évet
•	Algács	Károly	élt:	61	évet

Foci Hírek
3-ból 3. Jól indult a szezon! 

Ahogy azt évindító cikkünkben írtuk, több edzőmér-
kőzést és komoly felkészülést követően nagy vágyakkal 
vágott neki a PIAC a tavaszi megye II-es sorozatnak.  
Az első három mérkőzésen túl vannak csapataink és kije-
lenthetjük, hogy az eredmények nem maradtak el. 

Elsőként Tiszacsegével csaptunk össze, ahol 5:2-es hazai 
győzelem született, majd ezt követően Nyíracsádtól hoz-
tuk el a három pontot, magabiztos játékkal, 7 gólos előny-
nyel zárta a mérkőzést a team. A harmadik alkalommal 
Nyírábrányt fogadtuk, amely összecsapás számtalan lehető-
séget nyújtott a játékosoknak, hogy minél több góllal gya-
rapítsák a gólputtonyt, végül 6:0-as eredménnyel, fölényes 
sikerrel zártuk a találkozót. Az utánpótlás gárda szintén 
veretlenül menetel a bajnokság tavaszi idényében. A felnőtt 
csapat jelenleg a 4. helyen áll, négy ponttal lemaradva a 2. 
és 3. helyezettől, ahol csupán a gólkülönbség számít, hisz itt 
holtverseny van. Az ifi gárda a 8. helyen áll. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy hazai mérkőzéseinkre egy-
re többen látogatnak ki a nézők. Itt is tájékoztatjuk szur-
kolóinkat, hogy a rangadók alkalmával a belépés min-
denkinek ingyenes, továbbá köszönjük a támogatásokat, 
melyekkel segítik egyesületünk működését! Híreinket,  
a sorsolást, valamint egyéb fontos információkat folyama-
tosan közzétesszük az egyesület Facebook oldalán, illetve 
a Hajdúbiharifoci, a HAON és az MLSZ hivatalos honlap-
ján is nyomon követhetők az aktualitások.

A következő mérkőzések időpontja:
2016. 04. 09. 15:30 EBESI S.B.K.E. – POLGÁRI VSE
2016. 04. 16. 16:00 POLGÁRI VSE – CSONTOS  

FERENC SE FÜLÖP
2016. 04. 23. 16:00 DEBRECENI SPORT CLUB – 

POLGÁRI VSE
2016. 04. 30. 16:00 HAJDÚHADHÁZI FK –  

POLGÁRI VSE
2016. 05. 07. 16:30 POLGÁRI VSE – VÁMOSPÉRCS 

BOCSKAI SE
2016. 05. 15. 16:30 DASE – POLGÁRI VSE
2016. 05. 21. 17:00 LÉTAVÉRTES SC ’ 97 –  

POLGÁRI VSE
2016. 05. 28. 17:00 ÁLMOSDI HAJDÚ SE –  

POLGÁRI VSE
2016. 06. 04. 17:00 POLGÁRI VSE – JÓZSA SE
2016. 06. 11. 17:00 EGYEKI SBSE – POLGÁRI VSE

Nagy Anita, 
elnök

   Köszönetnyilvánítás 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen 
halottunk Kuli Rudolf temetésén megjelentek, rava-
talára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bána-
tunkban részvéttel osztoztak.

A gyászoló család

    Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok-
nak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, jó 
szomszédoknak, és különösen a Polgári CSEMETE 
Szociális Szövetkezet dolgozóinak, akik szerettünk  
NAGY LÁSZLÓ temetésén megjelentek, mély fáj-
dalmunkat enyhítették. 

A gyászoló család
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Meg nem rendelt fotókat, kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! Az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Az újság fejléce, 
grafikai megjelenése a szerkesztőség szellemi terméke, tulajdona, mindennemű felhasználása csak a szerkesztőség előzetes írásos hozzájárulása esetén lehetséges!

Tájékoztató!
Tisztelt mezőgazdasági termelő az alábbiakról tájékoztatom 

Önöket.
A 2016. évi SAPS területalapú támogatás várhatólag 2016. 

04. 11.-től indul es 2016.05.15-ig nyújtható be szankciómen-
tesen elektronikus úton. (azon ügyfelek akik, nem rendel-
keztek az MVH jelszóval, azok az MVH G1040 nyomtatvá-
nyát kérhetik meg, mivel a falugazdász csak e jelszó alapján 
dolgozhat) MVH jogszerű földhasználatot elsődlegesen a 
földhasználati bejelentést fogadja el, amelyet az MVH ellen-
őrzéskor ellenőriz, melynek hiánya miatt szankcióval sújtja a 
termelőt. Minden mezőgazdasági termelőnek állok rendelke-
zésére Polgár Barankovics tér 5.sz. alatt lévő falugazdász iro-
dában. Kérem előtte telefonon egyeztessen időpontot.

Lakossági tájékoztató
a magyarországi tanyák villamos energiával történő 
ellátását megalapozó felméréssel kapcsolatban

A Magyar Kormány a kiemelt célkitűzéseként jelölte meg az 
összes magyarországi tanya 2020. évig villamos energiával 
történő ellátását. 

Jelenleg hazánkban nincs olyan hiteles statisztika, amely alap-
ján meg lehetne határozni a tanyán élők jelenlegi helyzetét, szo-
ciális rászorultságát, különösen az árammal nem rendelkező 
tanyák számát, elhelyezkedését, fizikai állapotát, így a tanyák vil-
lamosításának beruházási tervének megalapozásához felmérés 
elvégzése szükséges. 

A tanyák felmérését az érintett megyei kormányhivatalok és 
azok járási hivatalai végzik el. A kormányhivatali munkatár-
sak a Földművelésügyi Minisztérium által készített elektronikus 
űrlap (kérdőív) kitöltésével mérik fel a tanyákat. Fontos, hogy a 
tanyákon élők a kérdőívek kitöltésében történő közreműködé-
sükkel segítsék a fejlesztés megvalósítását.

Vígh János, sajtóreferens
Kormánymegbízotti Kabinet Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

POLGÁRON A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN: 
2016. 04. 07. (csütörtök) 17.00–19.00 
TÉMA 1:  Részletesen a CSOK-ról (Családi Otthonteremtési Kedvezmény)
              Meghívott előadó: banki szakember, akitől kérdezni is tudsz!
TÉMA 2: Családi költségvetés, családi pénzügyek. 
                  Egy koszton, egy kenyéren, de külön bankszámlán? Miért 

nem jó ez így?
2016. 04. 14. (csütörtök) 17.00–19.00
TÉMA: Mit és hogyan tanítsak a gyermekemnek a pénzről? A meg-

változott pénzügyi szokások továbbadása a gyerekeknek.  
De hogyan?

2016. 04. 21. (csütörtök) 17.00–19.00
TÉMA 1:  Részletesen a CSOK-ról (Családi Otthonteremtési Kedvezmény)
              Meghívott előadó: banki szakember, akitől kérdezni is tudsz!
TÉMA 2:  Aki többet keres, annak több pénze van! Vagy mégse? Mi az 

igazság?
2016. 04. 28. (csütörtök) 17.00–19.00
TÉMA:  Fizess előbb magadnak! Ne költsd el előre a pénzed! Értem 

én ezt, de hogyan csináljam?
2016. 05. 05. (csütörtök) 17.00–19.00 
TÉMA 1:  Részletesen a CSOK-ról (Családi Otthonteremtési Kedvezmény)
              Meghívott előadó: banki szakember, akitől kérdezni is tudsz!
TÉMA 2: Családi költségvetés, családi pénzügyek. 
                  Egy koszton, egy kenyéren, de külön bankszámlán? Miért 

nem jó ez így?
A KLUBFOGLALKOZÁSOK DÍJA: 1.000 FT/ALKALOM

VEZETI: SZEGHŐ KORNÉLIA (06 20/546-4070)
a PÉNZÜGYI TUDÁST FEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.  

TULAJDONOSA, a pénzügyi tudatosság megteremtésének elkötelezett híve!
Külön jelentkezni nem szükséges a foglalkozások mindenki előtt nyitottak!

PÉNZÜGYI KLUB 
heti rendszerességgel

Tisztelt tagunk!
Tájékoztatom Önt, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-

ra (NAK) tagjai számára a 2016. évi tagdíjbevallás időszak 
2016.június 1-től 2016.július 30-ig tart. Későbbi bevallásra 
csak pótdíj befizetése mellett, 2016. július 31-ig lesz lehetőség.

A tagdíjbevallás kizárólag elektronikusan, a Nak ügyfélka-
puján keresztül tehető meg (www.nak.hu)

A kamara ügyfélkapujára regisztráció után, egyedi azonosító 
és jelszó megadásával léphet be, ezt követően tudja szerkeszteni 
személyes nyilvántartási adatait, készítheti el bevallását, intézheti 
ügyeit, illetve válthat üzenetet a kamara ügyintéző kollégával.

Amennyiben segítségemet venné igénybe a bevalláshoz, ak-
kor kérem hogy keressen fel engem.

További információkkal készséggel áll rendelkezésre ügyfélszol-
gálatunk, ahol tájékoztatást kaphat folyamatosan bővülő szolgál-
tatásainkról is (ugyfelszolgalat@nak.hu; +36 1/802 6100).

Makó László, falugazdász

Tájékoztató!
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hirdetményben tette 

közzé a 09-900250 és a 09-900350 kódszámú vadgazdálkodási 
területre vonatkozó ajánlását. Az ajánlással érintett vadászterü-
let földtulajdonosa módosító javaslatot nyújthat be 2016. május 
15. napjáig a vadászati hatósághoz. Az ajánlásra vonatkozó hir-
detmény megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, 
a város honlapján (www.polgar.hu) és a Polgármesteri Hivatal 
Műszaki Irodájában.  

Polgármesteri Hivatal
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