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közös ünnep partnervárosokkal 

– Átalakul a közigazgatás: 5.
interjú Tóth József polgármesterrel

– Szakképzés: 8.
igazodva a munkaerõpiachoz

– Sárkányok a vizen: 10.
fesztiválsport, a sport fesztiválja

– Kék hírek: 11.
csendes volt a nyár

Ahogy a körülöttünk lévõ világ, úgy a mi éle-
tünk is állandó változáson megy keresztül.
Nem tudjuk, és még ha akarnánk sem lehet-
ne függetleníteni magunkat a sokszor kiszá-
míthatatlan átalakulástól. Természetes mó-
don félünk az újtól, félünk feladni az eddig
megszokott ritmusunkat, ami nem is baj, hi-
szen ha valami jól mûködik, ugyan miért is
kellene bántani. De rákényszerülünk. Rá-
kényszerítenek. Hogy ki és mi? Hát a
NAGY. A NAGY politika és az annak hátte-
rében meghúzódók. Merthogy leginkább Õk
alakítják munkánkat, életünket, minden-
napjainkat, sõt hangulatunkat is. Eddigi
törvényeikkel, megvallom: én még nem ju-
tottam elõbbre. Hátrébb sem, de mindig vál-
toznom, változtatnom kell, ami fárasztó már
számomra. A Kedves Olvasó a mostani
számban bõven talál majd írást, riportot a
kényszerû változásról, átalakulásokról, ami-
ket nem jókedvükben visznek véghez az érin-
tettek. Talán már számukra is fárasztó ez az
egész, de ez van, és ez a van, még csak a kez-
det. Remélem, hogy az a hatalmas, a világ
minden bajára megoldást hozó IDÕ, megad
nekem magából még néhány évtizedet arra,
hogy a saját magam által, saját magam éle-
tében tervezett változtatásokat másoktól,
kényszerítõ körülményektõl függetlenül tud-
jam megcselekedni. És remélem, hogy az a
hatalmas, a világot is túlélõ IDÕ, még egy
mikronnyi pillanatot sem ad magából arra,
hogy emberek, más embereket akaratukon
kívüli változásokra kényszerítsenek. Remé-
lem! Csak idõ kérdése!

Fenyves Attila

Csengõszó

Ünnep

Szövetség

Idõ
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Ülésezett a képviselõ-testület
Polgár Város Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete szeptember 6-án, 14 órai
kezdettel tartotta nyári szünet utáni elsõ
soros ülését. A képviselõk az alábbi na-
pirendi pontokat tárgyalták meg,
melyekrõl a következõ lapszámban szá-
molunk be.
1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határ-

idejû képviselõ-testületi határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés kö-
zötti idõben történt fontosabb esemé-
nyekrõl
Elõterjesztõ: Tóth József polgármester

2./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésérõl szóló
6/2012. (II. 17.) rendeletének módo-
sítására
Elõterjesztõ: Tóth József polgármester

3./ Beszámoló az Önkormányzat 2012.
I. félévi költségvetésének teljesítésérõl
Elõterjesztõ: Tóth József polgármester

4./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésérõl szóló
6/2012. (II. 17.) rendeletének módo-
sítására
Elõterjesztõ: Tóth József polgármester

5./ Elõterjesztés az önhibájukon kívül hát-
rányos helyzetben lévõ önkormány-
zatok 2012. évi támogatására vonatko-
zó igény benyújtásáról
Elõterjesztõ: Tóth József polgármester

6./ Beszámoló a Napsugár Óvoda és Böl-
csõde 2011/2012-es nevelési év meg-
határozott feladatainak végrehajtásáról
Elõterjesztõ: Tóth József polgármester

7./ Beszámoló a Vásárhelyi Pál Általános

Iskola 2011/2012-es tanévi feladatai-
nak végrehajtásáról
Elõterjesztõ: Tóth József polgármester

8./ Javaslat pályázat benyújtására az
ÉAOP-4.1.1/A-12 sz. kódszámon
megjelent Oktatási intézmények fej-
lesztése címû konstrukcióra  
Elõterjesztõ: Tóth József polgármester

9./ Beszámoló a József Attila Gimnázium
és Szakképzõ Iskola 2011/2012-es
tanévi feladatainak végrehajtásáról
Elõterjesztõ: Tóth József polgármester

10./Elõterjesztés a 2012/2013. tanévi
érettségire épülõ szakképzés beindítá-
sáról, valamint javaslat a tanévi tan-
tárgyfelosztások jóváhagyására
Elõterjesztõ: Tóth József polgármester

11./Javaslat a szakképzés tárgyi fejleszté-
sére irányuló 2012. évi pályázaton való
részvételre
Elõterjesztõ: Tóth József polgármester

12./Javaslat a József Attila Gimnázium és
Szakképzõ Iskola TÁMOP-3.1.4.-
12/2 kódszámú „Innovatív iskolák fej-
lesztése” címû pályázaton való rész-
vételének támogatására
Elõterjesztõ: Tóth József polgármester

13./Javaslat a Polgári Kistérség Többcélú
Társulás keretében végzett feladatok
2013-tól történõ ellátására
Elõterjesztõ: Tóth József polgármester

14./Javaslat a Polgári Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Megállapodásának
módosítására 
Elõterjesztõ: Tóth József polgármester 

15./Javaslat a Hajdúsági és Bihari Víziköz-

mû Szolgáltató Társulás Társulási
Megállapodás módosítására
Elõterjesztõ: Tóth József polgármester

16./Javaslat a Hortobágyi LEADER Non-
profit Kft. végelszámolásával kapcso-
latos hozzájárulásra
Elõterjesztõ:
Molnár János alpolgármester

17./Javaslat tiszteletdíj általános tartalék-
ból történõ felhasználására
Elõterjesztõ:
Molnár János alpolgármester

18./Különfélék

Zárt ülés napirendje
1./ Személyi kérdések

Elõterjesztõ: Tóth József polgármester

Június 26-án, az Ady utcában, egy
négygyermekes család lakásában
tûz ütött ki. Ahol a lángok nem
okoztak károkat, ott a füst és a ko-
rom tett tönkre mindent, a lakás
lakhatatlanná vált. Személyi sérü-
lés szerencsére nem történt. 
Elsõdleges segítséget a szomszédok
nyújtottak, akik azonnal ott teremtek.
Az önkormányzat a helyi Vöröskereszt
szervezetével összefogva azonnal a csa-
lád segítségére sietett. A helyi önkor-
mányzat gyorssegéllyel és egy héten
keresztül napi meleg étellel segítette a
családot. A biztosító kárfelmérése után
a Városgondnokságnál tárolt bontott
anyagból biztosította a felújításhoz
szükséges eszközöket: ablakot, ajtót, te-
tõanyagot, elektromos eszközöket. A
Vöröskereszt felhívására nagyon sok
polgári (és egy görbeházi) család aján-
lott fel alapvetõ háztartási eszközöket,
ruhát, cipõt, ágynemût, bútorokat. Az
adományozók nem kívánják felfedni
személyüket, de megemlíthetjük, hogy
segítségükkel sikerül teljes egészében
berendezni a lakást. A Családsegítõ
Szolgálat az általa gyûjtött adomá-
nyokkal és az ügyintézésben nyújtott
napi szintû segítséget. A Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat vezetõje és bri-
gádja kétkezi munkájával járult hozzá
a lakás rendbetételéhez, belsõ va-
kolásához. 

Tûz után
segítõ
kezek

Magyarországon, 2012 õszén a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az Európai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT)
együttmûködési megállapodásának megfelelõen kerül sor az Európai egészség és társadalmi részvétel (TÁRS-) felméré-
re. Az adatgyûjtést a KSH végzi, az Eurostat elõírásai alapján. A felmérés elsõsorban az európai uniós adatigényeket és
a közösségi szociálpolitikai döntések megalapozását szolgálja, ezért az országok nagy többségében azonos idõ-
pontban, egységes elõírások szerint hajtják végre.
Az adatfelvétel az emberek többsége számára bármikor elérhetõ társadalmi részvételi lehetõségeket, tevékenységeket vizs-
gálja. A TÁRS- felmérés elsõsorban az egészségi problémákkal és sérüléssel, fogyatékossággal élõk társadalmi akadályozott-
ságát kutatja, összehasonlítva egészséges társaik lehetõségeivel.
Magyarországon a TÁRS- felmérés 530 településen, a 15 éves és idõsebb, magánháztartásokban élõ lakosság körében,
10 893 fõ megkérdezésével zajlik

2012. szeptember 15. és október 31. között.
A sorszámozott igazolvánnyal rendelkezõ kérdezõbiztosok a fenti idõszakban keresik fel a véletlen mintavétellel kiválasztott
személyeket, és kérdõívet töltenek ki az egészségi állapotukról, a társadalmi részvételi lehetõségeikrõl, a munkavállalásról,
tanulásról, közlekedésrõl, szórakozásról, társas kapcsolatokról és életkörülményeikrõl. A kérdõív vizsgálja azokat az akadá-
lyokat, amelyekkel az emberek a társadalmilag szokásos tevékenységeik során szembesülhetnek. A válaszadók többségét
hordozható számítógép (laptop) segítségével kérdezik ki, mások hagyományos, papír kérdõíven válaszolhatnak. A válaszadás
önkéntes.
A felmérés során gyûjtött adatokat a KSH az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.) és a statisztikáról szóló 1993. XLVI. törvény (Stt.) elõírásainak szigorú betartásával kezeli, csak sta-
tisztikai célra használja fel, név és cím nélkül, az egyéni azonosítást kizáró módon. 
A felmérés megkezdése elõtt a mintába bekerült személyeknek tájékoztató levelet küldünk. 

Központi Statisztikai Hivatal

KÖZLEMÉNY
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Államalapítónk Szent István király és az
új kenyér ünnepe, idén partnervárosi ta-
lálkozó keretében zajlott. Polgár város
delegációja elõbb vendégként látogatott
Tiszaújvárosba, míg másnap a házigazda
szerepét betöltve látta vendégül partner-
városa partnervárosait.
Az augusztus 20-i ünnepség nyitányaként
Polgár Város delegációja 18-án Tiszaújvá-
rosba látogatott, ahol a partnervárosi talál-
kozó keretében Tiszaújváros partnerváro-
sainak képviselõi szalagot helyeztek el a
Barátság kertjében található, a városokat
szimbolizáló kopjafákra. Az ünnepség a Ti-
szaújváros partnervárosait bemutató fotó-
kiállítás megnyitójával a Városi Kiállító te-
remben folytatódott, Polgár kulturális érté-
keit, természeti szépségeit, mindennapi
életét ábrázoló képekkel mutatkozott be a
jelenlévõknek. A találkozóra minden város
rövid kulturális mûsort is hozott, melyeket
a Derkovits Gyula Mûvelõdési Házban te-
kintettek meg az ünneplõk. Polgár a Tisza
Dráma és Táncszínház társulatának zenés-
táncos darabjával kedveskedett Tiszaújvá-
ros partnervárosainak, a táncosok mûsorá-
nak kíséretében Radics Krisztián a Mit ér
egy hang címû dalt énekelte. 
Polgár Város augusztus 20-i ünnepségére
19-én, a Kálvária domb elõtti téren került
sor. A színpadon az Árvácska Népdalkör és
a Tiszavirág Citerazenekar mûsora fogadta

a szép számú ünneplõ közönséget. Ezalatt
Polgár és Tiszaújváros partnervárosainak
delegáció az általános iskola elõtt gyüle-
keztek, majd indultak a térre. A Tisza Drá-
ma és Táncszínház István király életének
jelentõsebb mozzanatait állította színpadra,

a mûsort követõen Tóth József polgármes-
ter mondott ünnepi beszédet. Ennek elsõ
részében e szavakkal köszöntötte a part-
nervárosokat:
„Közös a mi múltúnk, egymáshoz kötnek
minket a jelenkor problémái, a jövõnk is az
egymásra utalásban, a partnerségben, az
egymást segítésében kell, hogy történjen,
itt az öreg kontinensen a vén Európában.”
Majd beszédét így folytatta: 
„Ünnepelni jó, ünnepelni egy boldogságot

adó élmény. És ez még akkor is igaz, ha
sokak tekintetében az aggódás látszik, ami-
kor százezrek homlokán a holnap bizony-
talansága üt mély barázdákat. …Méltán
büszkék vagyunk múltunkra, az elmúlt év-
századok Magyarországára, hiszen vannak
értékeinek, amelyeket becsülni kell. Van-
nak hagyományaink, ápoljuk õket és van-
nak tapasztalásaink az elmúlt évtizedekbõl,
évszázadokból, hát okuljunk belõle.„
A beszédet követõen az ünnepi kenyér-
szentelésre került sor, melyet már Polgár és
Tiszaújváros partnervárosainak képviselõi
is a színpadon állva kísértek figyelemmel.
Az új kenyeret Maga László plébános ál-
dotta és szentelte meg, míg Papp Dorottya
Tünde református lelkész az ünneplõkre
kérte az úr áldását. Tóth József polgármes-
ter ezt követõen megszelte az új kenyeret,

amibõl a vendégeket és az ünneplõket is
megkínálták. 
Tiszaújváros partnervárosai részérõl Marek
Palma Swietochlowice városi tanácsának
elnöke, Adam Rozlach, Zawiercie járás el-
nöke, Szõke Domokos Csíkszereda alpol-
gármestere, Rigó László Rimaszombat al-
polgármestere, míg Polgár partnervárosai

részérõl Bráz György Tiszaújváros polgár-
mestere és Leitner Róbert Nagykároly
Város Önkormányzatának képviselõje kö-
szöntötték a polgáriakat. Leitner Róbert,
Nagykároly képviseletében e szavakkal
köszöntötte az ünneplõket:
- Mikor ünnepre készülök, eszembe jutnak
emlékek, gondolatok. Tegnap készülvén az
ünnepre eszembe jutott egy szó úgy nevez-
zük: hit. Szent István hite és ereje. Meggyõ-
zõdésem, hogy Magyarország évszázados si-
kerét, amit elért, azt ezáltal a hit által ér-
hette el. Úgy gondolom, hogy ha hiszünk
egymásban, önmagunkban, családunkban,
barátainkban, hagyományainkban, értéke-
inkben és értékrendünkben, ezt sikeresen to-
vább lehet vinni. Isten éltesse önöket. 
Bráz György, Tiszaújváros polgármestere
kifejtette: a közös ünnepek erõsítik a part-
nervárosi szálakat, ezért külön öröm szá-
mára, hogy együtt ünnepelhetnek - Nagy
örömmel jöttünk el Polgár városába és örü-
lök annak, hogy városunk testvérvárosai is
itt lehetnek. Ahogy elhangzott az egyik be-
szédben; aki Tiszaújvárosnak barátja, az
Polgárnak is barátja.  Nagyon jól érezzük
magunkat és örülünk, hogy ilyen sokan
vannak a rendezvényen. 
Az ünnepség ezzel még nem ért véget, a
köszöntõk után az újszentmargitai Száz-
szorszép Dalkör mûsorát láthatták az ér-
deklõdõk, majd estére, a zsúfolásig megtelt
téren Fenyõ Miklós szórakoztatta a közön-

séget. Az augusztus 20-i ünnepség hajnal-
ban, Kiss József, alias Bürcz és zenekara
utcabáljával zárult.

Fotó: Deli Tímea

Méltóságteljes ünnep partnervárosokkal
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Polgár Önkormányzata 2012-ben, két projekttel vesz részt a Startmunka Minta-
programban. Egyik a közúthálózat (belterület) karbantartása, míg a másik a me-
zõgazdasági földutak (külterület) karbantartása. 
Ez utóbbi projekt keretében 135 fõ foglalkoztatása valósul meg, ebbõl 110 fõ segéd-
munkás munkakörben dolgozik, garantált közfoglalkoztatási bért 25 fõ kap. 
A közúthálózat karbantartása projekt keretében további 65 fõ foglalkoztatása valósul
meg, ebbõl 53 fõ segédmunkás munkakörben dolgozik, illetve garantált közfoglalkoz-
tatási bért 12 fõ kap. Mivel a közfoglalkoztatottak nagytöbbsége a foglalkoztatást
helyettesítõ támogatásban részesülõk közül kerül ki (akik jellemzõen évek óta szinte
csak az önkormányzat által felajánlott közfoglalkoztatásban dolgoznak), így nem jel-
lemzõ, hogy a közfoglalkoztatás helyett a versenyszférában találnak kedvezõbb
feltételû munkát. 
Az elmúlt 6 hónap alatt összesen 19 fõ kérte munkaviszonyának megszüntetését kö-
zös megegyezéssel kedvezõbb feltételû munkaviszony létesítése miatt. A 19 fõbõl 2
dolgozó nem a magán- és versenyszférában, hanem egy másik közmunkaprogramban
létesített munkaviszonyt.
A pályázatban betervezett munkálatok a
munkatervnek megfelelõen haladnak,
ugyanakkor a nagyértékû gépek beszer-
zése a közbeszerezési eljárás miatt elhú-
zódott, ezért a nagyobb horderejû mun-
kák csak július hónapban indultak meg.
Fontos eleme a programnak a parlagfû
irtás, amit folyamatosan végeznek a köz-
foglalkoztatottak. Az önkormányzat a
higiénés körülmények biztosítása érdekében két bázist állított fel, minden brigád ren-
delkezik továbbá egészségügyi mentõládával, illetve tisztító- és fertõtlenítõszerekkel. 
A közfoglalkoztatás, amellett, hogy értékteremtõ munkát jelent az abban résztvevõk
számára, a közfoglalkoztatónak nagy segítséget nyújt abban, hogy azokat a felada-
tokat, amelyeket az önkormányzati intézmények keretein belül létszámhiány miatt
nem tudnak ellátni, megvalósuljanak. Különösen fontos a mezõgazdasági földutak
rendbetétele, ami a szövetkezeti törvény erejénél fogva ingyenesen, az önkormányza-
tok tulajdonába került utak karbantartását jelenti. Ezek a feladatok évek óta mellõzve
voltak, miközben a földutakon közlekedõk ezt igényelték volna. Így a településen
mezõgazdasági tevékenységet folytató vállalkozók is elégedettségüket fejezték ki az
önkormányzatnak, hogy ezzel könnyebbé tették az õ munkájukat is. 

200-an a Startmunkában 

Hajdúböszörmény önkormányzata au-
gusztus 8-12 között, Hajdúsági Nyár né-
ven, elsõ ízben rendezte meg a Traktor-
húzó Európa kupát, valamint az Ipari és
Mezõgazdasági Gépkiállítást és Termék-
bemutatót. Az expó azonban több volt,
mint kiállítás, a szakmai tapasztalatcse-
réken, fórumokon túl Hajdúböszörmény,
Hajdúszoboszló, Hajdúnánás, Hajdúdo-
rog, Hajdúhadház, Vámospércs és Pol-
gár, vagyis a hét történelmi hajdúváros
polgármesteri a Hajdúkerületi Szövetsé-
get is megalapították.  
Hajdúböszörmény polgármestere Kiss
Attila megnyitó beszédében elmondta; a
település vezetése úgy gondolta, hogy idén
kicsit megújulva, Hajdúsági Nyár elne-
vezéssel egy szálra fûzik fel a hagyományos
tavaszi és nyári programjaikat, hozzátéve:
a település az ország negyedik legnagyobb
mezõvárosa, a program célja egyúttal a
vidék, a mezõgazdaság szeretetének erõ-
sítése is. A Széchenyi István Mezõgaz-
dasági Szakképzõ Iskola és Kollégium kör-
nyezetében megrendezett expón, több mint
50 kiállító – köztük a hét hajdúváros –
mutatta be értékeit.
- Mi a polgári Méhész Egyesületnek a ter-
mékeit hoztuk el, bemutatjuk a Hasi-Ház
Kft-nek a fûszerkeverékeit, amit polgáron
készítenek és ízelítõt hoztunk a Kókai és
Tóth Bt. pálinkáiból, valamint Schmidt
János vállalkozó savanyúságkészítõ termé-
keibõl. Ezen kívül látványos eleme a polgári
standnak a Morotva Vadásztársaság tagjai
által elejetett trófeákból álló gyûjtemény –
mondta Molnár János alpolgármester így
folytatva: nagy lehetõséget látok abban a
szellemiségben, amit Hajdúböszörmény
kezdeményezett, hogy a hét történelmi haj-
dúváros helyezze új alapokra kapcsolatát,
hiszen közös erõvel sikerül megõriznünk
és ápolnunk a hajdú hagyományokat.
A színpadon a narrátor felolvasta a Hajdú-
kerületi Szövetség alapító okiratát: „Mi,
azon hajdani nemes hajdúkerületek, az nép
által választott hajdúvárosok polgármes-
terei hagyjuk a népeknek örök emlékeze-
tére, miként egyöntetû akaratunkat fejez-
zük ki mindenkinek akit illet ezen oklevél-
lel, hogy e mai jeles napon, hûen az hajdú-

Szövetségben a hét történelmi hajdúváros 
kerületi elõdök összefogásához és együvé
tartozásának megmásíthatatlan érezéséhez
és tudatához,  az jeles és nemes hajdú iden-
titástudatának megõrzése végett, kulturális
és hagyományõrzõ célzattal együttmûkö-
dési szándékunkat nyilvánítjuk ki, melyet
tevén azon nemes szándék által vezérelve,

miszerint ezen együttmûködõ levél által is
biztosítani kívánjuk és akarjuk a hajdúke-

rületet, mint vezérlõfonalat, tekintve a sze-
münk elõtt segíteni, támogatni egymást.„
Egyetértve az alapító dokumentumban fog-
laltakkal, a polgármesterek aláírásukkal is
megerõsítették, hogy elfogadják az abban
megfogalmazott célokat, majd Hajdúbö-
szörmény polgármestere, az egykori hajdú-
kerület pecsétjét ábrázoló hajdúláncot ado-
mányozott az öreg hajdúvárosok polgár-
mestereinek, akik rövid beszédben köszön-
tötték a szövetséget. Tóth József polgármes-
ter e szavakkal üdvözölte a megállapodást:
„Ez a vidék, a mi vidékünk, a hajdúság,
amely történelme során sok mindent megélt,
számtalan nehézséget leküzdött már. Hábo-
rúkat, természeti katasztrófákat, gazdasági
válságokat, politikai kurzusokat. Kormá-
nyok jönnek, meg majd mennek, de mi ma-
radunk, mindig maradunk, mert egymásra
vagyunk utalva, - mi összetartozunk.”
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Jelentõs változás elõtt áll az önkormány-
zati rendszer, számos kérdés eldõlt, hi-
szen megszülettek törvények, de persze
vannak még tisztázatlan körülmények,
hiányzó menetrendek, amelyek miatt
bizonytalanság tapasztalható a közszfé-
rában. Az átalakulásról, az azzal kapcso-
latos bizonyosságokról és bizonytalansá-
gokról Tóth József polgármester beszélt a
PolgárTársnak.
- Zajlik a közigazgatás átszervezése, ho-
gyan érinti majd ez a polgáriakat, aki
eddig az okmányaikat vagy éppen a ha-
tósági ügyeiket a városban intézhették?
- A járásokról szóló törvény és a kormány-
rendelet megszületett. Abban az szerepel,
hogy a megyében tíz járásközpont és kilenc
kormánykirendeltség jöhet létre. Amit a já-
rások ügyében, Polgárt képviselve a tör-
vény-elõkészítés fázisában érdemes volt
felvetni, azt megtettük, amit a szakmai
szempontok alapján szükséges volt képvi-
selni, azt minden fórumon határozottan
képviseltük. Az látszik a mai helyzetben,
hogy a városunkban 2014-ig kormányhiva-
tal lesz, ami azt jelenti, hogy minden eddi-
gi ügyet: okmány, gyám, és építéshatósági;
továbbra is helyben intézhetnek a lakosok.
A különbség annyi lesz csupán, hogy nem
az önkormányzat irányításával, hanem a
kormányzati szervek fennhatóságában tör-
ténik majd az államigazgatási hivatali
munkavégzés.
- Ez azt is jelenti, hogy azok a köztiszt-
viselõk, akik eddig ezen a területen dol-
goztak, nem kerülnek majd az utcára, a
jövõben is lesz munkahelyük?
- A mi célunk az, hogy ha már a kormány
magához vonta az igazgatási feladatok ellá-
tását, - megjegyzem, ehhez joga van, - ak-
kor lehetõleg ugyanazon szakemberek lás-
sák el a feladatot mint korábban, ugyana-
zon helyen, lehetõleg a felújítandó polgár-
mesteri hivatalban helyet biztosítva a jövõ-
beni  kormánytisztviselõknek. Erre törek-
szünk, de ez ügyben teljes garanciát nem
tudunk vállalni, hiszen nem nálunk van a
döntés, hanem a kormányhivatalnál.
- Ha már a polgármesteri hivatalt szóba
hozta, hogyan áll a városközponti be-
ruházás?
- Hála istennek nem áll, hanem terv szerint
zajlik. Félre téve a szójátékot, valóban a
leglátványosabb eleméhez érkezett a meg-
valósítás. A bontási munkálatok befejezése
után megkezdõdött a szolgáltatóház szer-
kezetépítése, a mûvelõdési ház bõvítése és
korszerûsítése, valamint a fõtér rehabilitá-
ciója is. Mire a PolgárTárs újság a postalá-
dákba kerül, azt remélem, hogy a Kálvária
domb fõbejáratánál is elkezdõdnek a

Metamorfózis a közigazgatásban
munkálatok. Mindig vannak persze nem
várt, de kezelendõ körülmények, újonnan
jelentkezõ problémák, amelyeket a stáb, a
belsõ projektmenedzsment és a tervezõk a
szakhatóságok bevonásával folyamatosan
orvosol. A legnagyobb kihívást most a pol-
gármesteri hivatal belsõ kialakításának kor-
rekciója jelenti, hiszen a három évvel ez-
elõtti igények alapján elkészített tervek és a
mostani új körülmények, - leginkább a ja-
nuártól életbelépõ új közigazgatási rend-
szer helyiség szükségletei - közötti össz-
hangot kell megteremteni.
- Az új rendszerben az önkormányzatok
is jelentõs változáson mennek keresztül,
érinti-e ez a helyi oktatást, az egészség-
ügyet, a közszolgáltatásokat?
- Valójában a kilencvenes évek rendsz-
erváltásához képest egy mélyebb és kiter-
jedtebb átalakítást élünk meg, amely miatt
korrigálni kell a hivatali struktúrát és
alapvetõen újra kell gondolni a teljes önko-

rmányzati intézményrendszerünket. A
"mûhelymunka" elkezdõdött, amelynek
elsõ fázisában - a szeptemberi Képviselõ-
testületi ülésen - a kistérségi társulás szo-
ciális intézményét és a települések eddigi
közös feladatellátását tekintjük át. A követ-
kezõ négy hónapban további fontos helyi
döntéseket kell majd meghoznunk, annak
érdekében, hogy az önkormányzatnál meg-
maradó feladatok ellátása és azok bizton-
ságos finanszírozási feltételei együttesen
teljesüljenek. Tartok tõle, hogy nem megy
majd konfliktusok nélkül az átalakítás,
hiszen azt látni kell, hogy az új rendszer
mûködéséhez nem több, hanem az eddi-

gieknél is kevesebb költségvetési pénzt
kapnak 2013-tól az önkormányzatok.  A fõ
célkitûzésünk, az új önkormányzati tör-
vény által ránk szabott feladatellátás opti-
mális körülményeinek a létrehozása oly
módon, hogy legalább jövõre még elkerül-
hetõ legyen a kormány által ajánlott újabb
helyi adók kivetése. Sajnos ma, szeptember
elején még nem látjuk a következõ évi kor-
mányzati finanszírozás számait, e nélkül
pedig bizonytalanul - a gyakran változó,
máskor meg éppen hiányzó jogszabályok
közepette - ingoványos talajon araszol-
gatunk elõre. Izgalmas õsz elé nézünk...
- Akkor a jövõ évi szándékokról most
inkább ne is kérdezzem?
De, kérdezzen, mert tervek és célok, azok
bõven vannak. Egy tudatos városfejlesztési
stratégia mentén tesszük a dolgunkat, még
akkor is, ha gyakran rajtunk kívül álló kö-
rülmények miatt, akár tartalmában, akár a
megvalósítás idõbeni ütemezésében változ-

tatni vagyunk kénytelenek. Jövõre lesz 20
éves a város. Szeretnénk a jeles évfordulót
méltó módon megünnepelni. A fejlesztési
tervek kidolgozásával, a pályázati forráske-
reséssel sem állunk le, dolgozunk a közle-
kedésfejlesztési, a szociális intézményfe-
jlesztési valamint az általános iskola intéz-
ménykorszerûsítési projekteken. Továbbra
is ösztönözzük a munkahelyteremtõ vál-
lalkozásokat, segítjük a beruházói szándé-
kokat és persze folytatni szeretnénk a meg-
élhetési és foglakoztatási problémák enyhí-
tése érdekében a közmunkaprogramokat is.

FA

Terv szerint zajlik a beruházás
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A közigazgatásban végbemenõ változá-
sok, a járási székhelyek kialakítása egy-
fajta feladatmegosztást, elvonást eredmé-
nyez a járási hivatal és a települési ön-
kormányzatok polgármesteri hivatalai
között. Szerencsésebb esetben minden
marad a régiben, csak más neve lesz a
gyereknek, de olyan helyzetek is adódhat-
nak, amikor egyes ügyeket csak a járási
hivatal központjában lehet majd elintéz-
ni. Polgár Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala is változások e-
lõtt áll, melyekrõl Dr. Váliné Antal
Mária címzetes fõjegyzõ nyilatkozott a
PolgárTársnak.
- Jelentõs változás várható a polgármesteri
hivatal életében, de remélem, hogy a lakos-
ság ebbõl semmit nem fog tapasztalni. A
járási hivatalnak - ami esetünkben Hajdú-
nánás lesz - kirendeltsége fog mûködni
Polgáron, ez azt jelenti, hogy a szociális és
a gyámügyek intézése helyben történik,
ugyanazokkal az ügyintézõkkel, akik most
látják el ezt a feladatot és az okmányirodai
dolgozók is itt maradnak, helyben végzik
majd a munkájukat.  A Kormánynak illetve
a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszté-
rium vezetésének az, az elképzelése, hogy a
mostani okmányirodák helyén kormányab-
lakok fognak mûködni, ahol biztosítják
majd azoknak a szakigazgatási szerveknek
a helyszíni ügyintézését - mint a népegész-
ségügyi intézet, az állategészségügyi hiva-
tal, a járási gyámhivatal, a földhivatal -
amely esetünkben több járás illetékességére
fog kiterjedni. Tehát a dolgozóknak a
munkajogi foglalkoztatásában lesz csak
változás. Speciális helyzetben vagyunk a
városfejlesztési beruházás miatt, mert a
polgármesteri hivatal jelenleg két épületben
helyezkedik el, így az érintett feladatoknak
az ellátása is két helyen történik. Amíg a
beruházás nem fejezõdik be, addig ugyan-
ezeken a helyszíneken történik majd az
ügyintézés. Október 31-éig a kormány-
megbízottak a helyi önkormányzatok pol-
gármestereivel együttmûködési megállapo-
dást kötnek, ennek elõkészítése most van
folyamatban. A mellékleteket már elõ kel-
lett készítenünk, ebben meg kellett nevez-
nünk, hogy hány fõt milyen bérösszetétellel
adunk át, milyen képesítési elõírásokkal,
milyen ingó- illetve ingóságokat adunk át
térítésmentesen, esetleg gépjármûvet tu-
dunk-e átengedni a járási kirendeltség mû-
ködéséhez és az épületek mely részét tud-
juk átadni, amelyben január 1-jétõl a kor-
mányhivatal hatáskörébe tartozó állam-
igazgatási feladatokat végzik. Az okmány-
irodai dolgozóknak már jelentkezniük kel-
lett egy képzésre, amelyben vállalniuk kell

Okmányirodák helyett kormányablakok 
két féléves képzést, illetve az 50 év alatti
munkatársaknak azt, hogy öt éven belül
igazgatásszervezõi diplomát szereznek.
Még most a napokban van folyamatban egy
kompetencia vizsgálat is, amely azt bizo-
nyítja, hogy személyes tulajdonságaik alap-
ján alkalmasak-e a kormányablakban
történõ munkavégzésre. 
- Az egyeztetéseken bizonyára már túl
vannak.
- Az érintett dolgozókkal személyesen
egyeztettünk, sõt, tartottunk egy apparátu-

si értekezletet is, ahol mindenkit tájé-
koztattunk az önkormányzati rendszerben
történõ változásokról, akár az új önkor-
mányzati törvénnyel kapcsolatos változá-
sokról és a járások kialakításával kapcso-
latos törvény, illetve kormányrendelet meg-
jelenésérõl, annak tartalmáról és az eddig
történt egyeztetések menetérõl. 
- A hivatal 42 dolgozója közül hány fõt
érint majd az úgynevezett munkajogi
változás?
- Egyelõre nyolc fõt érint, de ahhoz, hogy
Polgáron a kormányhivatalnak kirendeltsé-
ge mûködhessen, minimum ötfõs osztály-
szerkezetet kell biztosítanunk.  Így ez két fõ
szociális ügyintézõ, két fõ gyámügyes kollé-
ga és egy fõ ügyvitelt ellátó személyében fog
megvalósulni, így lehet kirendeltség Polgá-
ron. Nekünk is érdekünk, hogy a hivatalból
minél többen tudják más szervezeti keretek
között folytatni a munkájukat, mert végül is
az ad biztonságot ebben a mai változó rend-
szerben. Nyilván, az öt fõ mellett a három fõ
okmányirodai dolgozónk is érintett. Az,
hogy az építésigazgatási feladatok hol fog-
nak szerepelni, errõl egyelõre még jogsza-
bály tervezeteket ismerünk, errõl érdemben
még nem tudok nyilatkozni. Feltételezhetõ,
hogy jegyzõi hatáskörben is és kormányhi-
vatali hatáskörben is lesz. 

- Ezek szerint létszámcsökkentés nem
várható? 
- Mi nem tervezünk létszámleépítést. Az,
hogy minden feladatnak meg lesz a z ügy-
intézõje, ezt majd akkor tudjuk, ha január
1-jén már biztosan látjuk a hatályos jog-
szabályokat. Rajtunk nem múlik, az biztos,
ha csak a külsõ, kényszerítõ jogi feltételek
nem úgy alakulnak, hogy bárkitõl is meg
kelljen válnunk. Az új feladatfinanszírozási
rendszerben még nem tudjuk, hogy men-
nyi lesz a 2013. év költségvetési forrása.

“Egy ablak” a Kormányé lesz

Szeptember 14-16 között, az M3-as
Archeopark ad otthont az ötödik nem-
zetközi Ikarus, Csepel és veterán jár-
mûvek találkozójának. A megnyitó ün-
nepséget 15-én, délelõtt fél tízkor tart-
ják, majd a tiszaújvárosi felvonulás
után, 11.30-kor gyorsulási és ügyességi
versenyt is megtekinthetnek a láto-
gatók. 14 és 18 óra között, pedig húsz-
percenként indul majd egy-egy nosz-
talgia autóbusz az Archeoparkból a
szomszédos Folyásra a Templom tóhoz.

Veteránok, ha
találkoznak
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Változásokhoz pályázatok
A Vásárhelyi Pál Általános Iskolában au-
gusztus 30-án délelõtt tartották a tan-
évnyitó értekezletet, majd aznap este hat
órakor került sor az ünnepélyes tanévnyi-
tóra. Az intézményben összesen 630 tan-
uló, ebbõl három osztályban 90 elsõ
osztályos diák kezdte meg szeptember 3-
án a 2012-2013-as tanévet. Ennek elõké-
születeirõl, valamint a központosítás kap-
csán várható teendõkrõl Dr. Faragóné
Béres Edit igazgató beszélt a lapnak.

- Mint minden tanév, a mostani elõkészí-
tése is hosszadalmas munka volt. A 2012-
2013-as tanév tantárgyfelosztását már el-
készítettük és a következõ tanévre készül-
ve a nyár folyamán megpróbáltunk olyan
anyagi eszközöket is megteremteni a pe-
dagógiai programban megfogalmazott
feladtatok végrehajtásához, amelyek se-
gítségünkre lehetnek. Az iskolai tehetség-
fejlesztés illetve a tehetséghálóba való be-
kapcsolódás érdekében két Európai uniós
pályázatot készítettünk és adtunk be,
illetve a mindennapos testnevelés beveze-
tését és a tanulói szabadidõs programok
bõvítését fogja szolgálni az innovációs,
szintén Európai uniós pályázat, amit már
elkészítettük és reményeink szerint szep-
temberben be is adhatunk. A Határtalanul

pályázatunk ismét nyert, ennek köszön-
hetõen a következõ tanév tavaszán a hete-
dik osztályos tanulóink egy háromnapos
felvidéki kiránduláson vehetnek majd
részt. 
- Hogyan fogadták az új köznevelési
törvényt?
- Ez a tanév bizonyára nem lesz könnyû
számunkra, a pedagógusok már idõben
tájékozódtak az új köznevelési törvény
megjelenése kapcsán, hogy milyen új fel-
adatok várnak ránk. Amit bizonyosan
tudunk, hogy 2012. december 31-ig át
kell dolgoznunk a pedagógiai progra-
munkat. Nyilván ennek átdolgozása
együtt jár azzal, hogy minden alapdoku-
mentumunkon átvezessük ezt a változást.
Ami új elem már most szeptember else-
jétõl, hogy az elsõ és az ötödik évfolyam
számára heti öt órában lesz mindennapos
testnevelés. Ez azt jelenti, hogy egy héten
öt testnevelési órája lesz minden elsõs és
ötödikes diákunknak. Ennek az infra-
strukturális háttere bizonyos mértékben
rendelkezésre áll, hiszen tornateremmel,

sportudvarral rendelkezik az iskola, ker-
essük a lehetõségét annak, hogy a fel-
menõ rendszerû mindennapos testnevelés
bevezetéséhez ezt az infrastrukturális hát-
teret továbbfejlesszük, korszerûsíteni tud-

juk. Nem árulok el titkot; jelenleg egy
olyan pályázattal ismerkedünk, aminek
elkészítésére, benyújtására remélem, hogy
lehetõségünk nyílik, mert ez minõségi vál-
tozást eredményezne a tornacsarnok a
tornatermek és a sportudvarok további
fejlesztésében. Reménykedünk a pályázat
sikerében, hiszen felmenõ rendszerben
630 tanulónak megszervezni a minden-
napos testnevelést, úgy gondolom, hogy
nem csekély kihívást jelent. Ehhez kacso-
lódva természetesen pedagógus ellátott-
ságról is gondoskodni kell, hiszen a meg-
növekedett testnevelés órák száma, szak-
pedagógusi létszámbõvítést is feltételez.
Úgy gondolom, az oktatásban szükség van
a megújulásra, ez természetes, de vala-
miféle állandóságra is szükség lenne. Én
úgy gondolom, hogy a pedagógusok felké-
szültek ezekre a változásokra, szakmailag
megújulni képesek, hiszen minden évben
szinte minden pedagógus részt vesz
valamilyen továbbképzésen. A gyermekek
adottak, a mi feladatunk az, hogy legjobb
tudásunk szerint alkalmazkodjunk a vál-
tozásokhoz, mégpedig úgy, hogy ennek a
változásnak a negatív hatásait a gyermekek
ne érzékeljék. Tanulni kell, a továbbtan-
ulásra ugyanúgy felkészítjük a tanulóinkat.
Nyilván több munkára számítunk, de ezt,
ez a tantestület végre tudja majd hajtani és
bízom benne, hogy zökkenõmentesen. 
- Milyen nyári felújítások, karban-
tartások történtek az intézményben?
- A legszükségesebb felújításokat, kar-
bantartásokat végeztük el, az iskolánk
tisztán, egy-két új eszközzel gazdagodva

várja a tanulókat. Azok a pályázatok,
amelyekrõl beszéltem, szintén további
korszerûsítéseket eredményezhetnek és
még több szabadidõs tevékenységhez
nyújthatnak anyagi fedezetet. A 2012-
2013-as tanév kapcsán még annyit hadd
mondjak el; nagy öröm számomra, hogy
ez az elsõ olyan tanév, amikor a polgári
óvodába járó polgári gyerekek teljes lét-
számmal a polgári általános iskolába
iratkoztak be. 

Dr. Faragóné Béres Edit

A munkáltató munkavállalójának béren kívüli juttatásként, gyermekenként legfel-
jebb 27.900 forint iskolakezdési támogatást adhat a közoktatásban részt vevõ
gyermekre, tanulóra tekintettel. 
A juttatásban a családi pótlékra jogosult szülõ, gyám és a vele közös háztartásban élõ
házastárs is részesülhet. A 16 százalékos személyi jövedelemadót és a 10 százalékos
mértékû egészségügyi hozzájárulást a munkáltatónak kell megfizetnie, más közteher
sem a juttatót, sem pedig a magánszemélyt nem terheli. Iskolakezdési támogatásnak
a tanév elsõ napját megelõzõ és az azt követõ 60 napon belül – tankönyv, taneszköz,
ruházat formájában – adott juttatás minõsül, mely történhet a munkáltató nevére
szóló számla megtérítésével, illetve utalvány formájában is. A juttatás adózásával
kapcsolatban bõvebb tájékoztatás kérhetõ telefonon a NAV Általános Tájékoztató
Contact Centerén (06-40/42-42-42) keresztül.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

TÁJÉKOZTATÓ

Munkáltatói iskolakezdési támogatás
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Munkaerõpiacra alapuló képzés is indult
A József Attila Gimnázium és Szakkép-
zõ Iskola diákjai szeptember 3-án, az
ünnepélyes tanévnyitót követõen kezd-
ték meg 2012-2013. évi tanulmányai-
kat. Az új tanév azonban az államosítás
fényében ezúttal a pedagógusok számá-
ra is izgalmasnak ígérkezik. A közpon-
tosítás kapcsán felmerülõ feladatokról
és a tanévkezdés elõkészületeirõl Vajda
László igazgató nyilatkozott. 
- Ma augusztus 21-e van, javában tar-
tanak a pótvizsgák, hány tanulónak
kellett jelentkezni?
- A gimnazisták létszáma kevesebb, a
szakiskolai létszám jelentõsebb, az össz-
intézményi létszám 25-30 százaléka, aki
pótvizsgára kötelezett.
- Ez sok, vagy kevés?
- Az országos átlag környékén van, de
mint intézményvezetõ, úgy gondolom
sok, bár az országos átlagot nem haladjuk
meg.
- Az államosítás miatt nagy nyomás
nehezedik az intézményre? Milyen vá-
rakozással tekintenek a tanév elé?
- Az a gond, hogy a köznevelési törvény
egyes részei folyamatos bevezetéssel
2012-ben lépnek életbe, de még nem
jelentek meg a végrehajtási rendeletek.
Amit most tudunk; a július 27-ei közlöny-
ben megjelent a kormány határozata a
Klebersberg Intézményfenntartó Központ
létrehozásáról és hogy 2013. január else-
jétõl a pedagógusállomány, illetve a peda-
gógiai munkát közvetlenül segítõk, állami
alkalmazásba kerülnek át. Mivel többcélú
intézmény vagyunk, ezért ez úgy fog ki-
nézni, hogy a szakképzõ rész a megyei in-
tézményfenntartó központhoz fog tartoz-
ni, ami a Klebesberg intézmény alá tar-
tozik, az általános képzési rész, az általá-
nos iskolák illetve a gimnáziumi képzés,
az pedig a járási kormányhivatalokban
létrehozott intézményfenntartó közpon-
thoz fog tartozni. És nem igazából tudjuk
pontosan, hogy mit fog ez ránk nézve je-
lenteni, nyilván azon túlmenõen, hogy a
pedagógusok bére átkerül és nem Polgár
Város önkormányzata, mint fenntartó
fogja majd átutalni, hanem az államkincs-
tár. A bizonytalanság benne az, hogy az
intézményi létszámban 23-24 fõ az, aki
technikai állományban van és az jelen
ismeretek szerint Polgár Város Önkor-
mányzatánál marad, hiszen a törvény úgy
szól, hogy 3000 fõ alatti településeknél
teljes egészében átveszi az állam, míg
3000 fölötti települések esetén marad a
fenntartás az eddigi megszokott módon

és fenntartónál, kivéve, hogyha a fenntar-
tó nyilatkozik arról, hogy nem tudja és
nem kívánja mûködtetni az általános és
vagy a középiskoláját. 
- Konkrétan milyen feladatokat kell
az intézménynek elvégeznie?
- 2012. december 31-ig át kell dolgoz-
nunk a pedagógiai programunkat, illetve
összhangba kell hozni a köznevelési tör-
vénnyel. Megváltoznak a szakmáknak a
képzési jegyzékben megfogalmazott felté-
telei, létrejönnek az új programok, és
ehhez az új központi programokhoz ki
kell dolgozni a tanmeneteket, tanterveket,
el kell készíteni a helyi szakmai progra-
mot, hiszen 2013. szeptember elsejétõl a
megszokott 2+2-es szakmunkásképzés
megszûnik, és visszatérünk a valamikori
hagyományosnak tekinthetõ három éves
szakmunkásképzésre. Ez azt jelenti, hogy
a pedagógusoknak az elkövetkezendõ
idõben rengeteg olyan munkája lesz, ami
a dokumentumok átdolgozásával, frissíté-
sével, aktualizálásával és bizony sok eset-
ben teljesen új dokumentumok létreho-
zásával kell majd tölteniük. Tetõzve eze-
ket a nehézségeket még van két pályá-
zatunk, amiben szeretnénk indulni, az
egyiket már beadtuk és elsõ körben be is
fogadták. Ez a TÁMOP tehetséggondozó
pályázat, megközelítõleg 15 millió forint
nagyságrendben, illetve a másik TÁMOP-
os pályázat innovatív iskolák fejlesztése
címen lett kiírva, ami számításom szerint
70-80, esetleg 100 milliós nagyságrendû
lesz, ami új fejlesztéseket hoz majd az
intézménybe. Ez nyilván továbbképzése-
ket jelent, ami szintén leterheli majd a
pedagógusokat. 
- Hogyan fogadják mindezeket a
pedagógusok?
- Mivel az intézmény létszáma durván
700 fõ, ez egy nagy intézmény. Összetett
intézmény, de eddig sem volt gond a
pedagógusi álláshelyekkel, a képviselõ-
testület adott és úgy gondolom, hogy
ezután a feladatfinanszírozásnak megfe-
lelõen az intézményfenntartó központ is
jóvá fogja majd hagyni ezeket az álláshe-
lyeket. Mindig az jellemezte a gimnázium
vezetését, a gazdálkodást, hogy költség-
hatékonyan próbáltunk kihozni a lehetõ
legtöbbet az adott lehetõségekbõl és
ennek megfelelõen szerveztük és irányí-
tottuk a munkát. Úgy gondolom, hogy
egyetlen pedagógusomat sem fenyegeti
az, hogy állás nélkül maradnának. Tavaly
volt egy nagy ellenõrzésünk, ahol meg-
nézték a pedagógusok végzettségét. A

kormányhivatalnak megjött a végzése;
minden pedagógus, illetve minden egyes
óra a megfelelõ végzettségû emberrel van
ellátva, magyarul; törvényesen mûködik
az intézmény. Most is bõvítettük az intéz-
ményi létszámot, hiszen a képviselõ-
testület adott álláshelyeket és nagyon bí-
zom benne, hogy ezzel a létszámmal, a 44
fõ álláshellyel tudunk tovább menni. Sõt
jó hír, hogy hosszú idõ után újra elõször
2012. szeptember elsejétõl, érettségire
épülõ technikusképzés indul be, mégpe-
dig logisztikai ügyintézõ szakon. Ezeknek
a gyerekeknek a gyakorlati munkahelyek
külsõ cégeknél lesz, folynak a tárgyalá-
sok, sõt amennyiben ezek a gyerekek jól
teljesítenek, munkahelyük is lesz azonnal.
Végre valahára elmondhatjuk azt, hogy
Polgáron összekapcsolódott a szakképzés
és összekapcsolódtak a munkaerõ piaci
elvárások. Olyan szakembereket kép-
zünk, akiket alkalmazni, foglalkoztatni
tudnak.  
- Hány diák kezdi a tanévet? 
- Pontos számot jelenleg nem tudok mon-
dani, hiszen minden tanévre jellemzõ,
hogy akár 15-30 fõs mozgás is lehet.
Ezek a mozgások szerencsére nem az
elmenõ, hanem az idejövõ mozgásokat
jelentik. Úgy gondolom, hogy 680-688 fõ
az, amit elõzetesen terveztünk, erre a lét-
számra fog majd beállni az iskola. És ami
fontos, hogy ezt évek óta tartjuk. Az a
tendencia, ami országosan jellemzõ, hogy
durván ötvenezer férõhellyel van több a
középiskolai oktatásban, mint belépõ
kilencedikes gyerek, ez érintett bennün-
ket is, de nem teljes mértékben. Az orszá-
gos átlaghoz képest a mi létszámunk nem
csökken, hanem stagnál. 
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Ej-ej, tanuló, itt az e-napló
A tavalyi tesztet követõen, idén már éles-
ben üzemel az elektronikus ellenõrzõ és
az elektronikus napló a József Attila
Gimnázium és Szakképzõ Iskolában. A
papírra dokumentálást szeptember har-
madikától a digitális adatrögzítés váltja
fel, ami minden szempontból elõnyösebb.
A pedagógusoknak. És a szülõknek. A
tanulóknak? Nem mindenkinek. Tény, az
országban a polgári középiskola élen jár
a digitális rendszer bevezetésében. 
- Az intézményben digitalizáljuk a napló-
kat illetve az anyakönyvi részeket –
mondja Vajda László az intézmény igaz-
gatója - a tanároknak a tanteremben lesz
egy számítógép, ahol, rögzítik a gyerekek
hiányzását, illetve az érdemjegyeket.
Ezekrõl a szülõk azonnal értesítést is kap-
nak, minden szülõnek lesz hozzáférése;
természetesen aki igényel, és akár azon-
nal meg tudja nézni, hogy a gyereke az
elsõ órán ott volt-e, késett, nem késett és
ha jegyet kapott, az hányas lett. Úgy gon-
dolom, hogy ez a pedagógusok válláról
valamelyest leveszi az adminisztrációs
munka terhét, hiszen minden adatot csak
egyszer kell rögzíteni, nem kell négyszer,
ötször beírni valamit, csökkentve ezzel a
hibázási lehetõséget is. Ezek a gyerekek
már nem általános iskolások, nem a peda-
gógus kötelezettsége az érdemjegyek ve-
zetése az ellenõrzõben, ez a gyerek dolga.
Jelentõs részükre azért jellemzõ, hogy ha
valami nem muszáj, õk azt nem is csi-
nálják. Nyilván ennek az ellenõrzõnek a
következõ években lenne még egy tovább-
fejlesztése, mikor is SMS útján, vagy
okos telefonnal már meg lehet nézni a je-
gyeket, le lehet ellenõrizni a gyereket. Ez
úgy mûködik majd, hogy a tanár berögzíti
a rendszerbe azt, hogy a gyerek például
hiányzik és abban a pillanatban el is küldi
a szülõnek az SMS-t. A szülõk és az in-
tézmény közti kapcsolattartás, a kommu-
nikáció ezáltal jelentõsen leegyszerûsödik
és jelentõsen felgyorsul. 
- A pedagógusok hogyan fogadták a
rendszert? 
- Hosszú évek óta terveztem már ennek a
bevezetését és most sikerült végre mind a
technikai, mind a szoftver feltételeket
megteremteni. Egy elég barátságos keze-
lõfelületû elektronikus naplórendszer lett
kiválasztva, a pedagógusok már az elõzõ
tanév végén, két osztálynál kísérleti jel-
leggel, párhuzamosan vezették a hagyo-
mányos és az új, elektronikus naplót. A
dokumentálás nagyon tetszik a pedagó-
gusoknak, hiszen nem kell írni, csak egér-

rel kattintva kiválasztani a megfelelõ
érdemjegyet. Ami érdekes volt - hiszen
azonnal rögzítõdik a hiányzás - hogy egy
szakiskolai osztályban is bevezettem a di-
gitális adatrögzítést, és megszûnt a hiány-
zás, onnantól kezdve a gyerekek egysze-
rûen nem hiányoztak.

- Honnan jött az ötlet?  
- A költségvetésünkben volt informatikai
normatíva, aminek az 50 százalékát tanügy-
igazgatási dokumentációs szoftverre lehet
csak fordítani. A piacon 3-4 akkreditált
szoftver van, megnéztem mindegyiket és ezt
tartottam igazából a mi intézményükre a
legjobban alkalmazhatónak. Nem utolsó

szempont volt az, hogy ennek a szoftvernek
a fejlesztõi a szakképzésben már évek óta
részt vesznek. Igazából nem is a gim-
náziumi adatrögzítés volt a mérvadó, hiszen
azt egyszerû lekezelni, inkább a szakképzési
adatok miatt választottam ezt a rendszert,
amelyben bontások is vannak - külsõ-belsõ
gyakorlatok, modulrendszer - ezeket ez a
napló tökéletesen lekezeli. Az ár-érték
arányt tekintve ezt a naplót tartottam a leg-
megfelelõbbnek arra, hogy alkalmazzuk. 
- Mennyire elterjedt rendszer ez a
középiskolákban?
- Nem sok van, de az informatikai nor-
matívának köszönhetõen egyre több isko-
la tér át erre a rendszerre. Mivel ez akkre-
ditált rendszer, a központi elektronikus
nyilvántartó rendszerrel teljes egészében
szinkronban tud dolgozni, ez azt jelenti,
hogy a statisztikák készítését is jelentõsen
leegyszerûsíti, nem beszélve arról, hogy a
vezetõi információs rendszer része az pe-
dig az intézményvezetõnek, intézmény
vezetõségének napra kész információt ad
a diákok állapotáról, a kimutatásokról,
azokról, amiket a mostani, vagy a késõbbi
fenntartó kérhet majd az intézményektõl.

A második Polgári Sárkányhajó Fesz-
tivál keretében, a helyi Vöröskereszt ú-
jabb izgalmas és érdekes véradó prog-
rammal, a Vámpírok éjszakája elneve-
zésû, nem csak felnõtteknek szóló ren-
dezvényével rukkolt elõ, nem kevés si-
kerrel.
- Kissé félelmetes, de annál érdeke-
sebb a rendezvény neve!
- Azt gondoltuk, hogy ezzel a névvel
ismét felhívhatjuk a figyelmet a véradás
jelentõségére - mondta Kiss Ilona a
Polgári Vöröskereszt vezetõje. - A
résztvevõk számából is látszik, hogy ez
sikerült is, hiszen újabbnál újabb vér-
adók érkeznek, és azt gondolom, ered-
ményes munkát végzünk, nem csak a
gyerekek körében. 
Nem véletlen, hogy a gyermekek is meg
lettek szólítva, hiszen a véradás jelen-
tõségére idejekorán fel kell hívni a fi-
gyelmet. A Vöröskereszt, a hét vér bá-
torságpróba elnevezésû ügyességi vetél-
kedõvel várta a kicsiket, de volt jelmez-
verseny és filmbemutató is, míg a vér-
adásra vámpírnak öltözött kicsik és na-
gyok invitálták a fürdõ és a sárkányha-

jó verseny résztvevõit. 
- Bízunk benne, hogy ezzel a rendez-
vénnyel újabb támogatókat és újabb vö-
röskeresztes tagokat sikerült megnyer-
nünk, hiszen nem csak véradókra, ha-
nem tagokra is szükség van, mindenkit
szeretettel várunk tagjaink sorába –
tette hozzá Kiss Ilona. 
A Vámpírok éjszakáján 58 fõ adott (ön-
ként) vért, ebbõl új, elsõ véradó tizene-
gy fõ volt. A legszebb vámpírnak Papp
Bettina bizonyult, míg a legrémisztõbb
Tóth Bálint lett. A legcsúnyább kate-
góriában a Jokerek nyertek, a legna-
gyobb fogú vámpír pedig Vámosi
Rebeka és Görzsöny Gréta volt. Egy kü-
löndíjat is kiosztott a zsûri, ezt Tóth
Ibolya kapta.

Vámpírok éjszakája

Papír helyett elektronika



10. oldal 2012. szeptember

Sárkányok a vízen 
A Strandfürdõ második ízben adott ott-
hont a Polgári Sárkányhajó Fesztiválnak,
melyet augusztus 10-11-én rendeztek
meg a Strandfürdõ horgásztaván. A java-
részt baráti társaságokból, intézmények
dolgozóiból verbuválódott 28 csapat 11-
én, szombaton mérte össze tudását. 
A csoportok sorsolására várva, a csapatok
a SÜSÜst elnevezésû fõzõversenyre ké-
szültek, hiszen a lehetõség erre is adott a
Strandfürdõ területén. 
- Számszerûsíthetõ a sikerünk, hiszen míg
tavaly 15, idén már 28 hajóegység nevezett
a versenyre – mondta Béke László fõszer-
vezõ, a Tiszaújvárosi Kajak- Kenu és Sár-
kányhajó Egyesület (TKKSE) elnökségi
tagja. - Látható, hogy igény van erre a
sportra és jó hír; most arról folynak a tár-
gyalások, hogy jövõre az országos rodshow
állomást is Polgárra hozzuk. Ha minden jól
sikerül, jövõre harmadik Polgári Sárkány-
hajó Fesztivál és Roadshow lesz a rendez-
vény neve, amire már az ország minden ré-
szérõl érkeznek majd versenyzõk.  

Idõközben vízre szálltak az elsõ csapatok,
kezdetét vette a verseny. A csapatoknak
100 méteres távot kellett teljesíteniük. A
nevezõk száma miatt az utolsó, döntõ
futam délután ért véget. A rendezvény szpí-
kere az RTL televízióból ismert Kasuba L.
Szilárd volt. -  Nagyon jól érzem itt maga-
mat, örömmel jöttem, köszönöm, hogy
meghívtak. - Ez egy kis gyöngyszem Polgá-
ron, ez a picike tó tökéletes arra, hogy az
ember megismerkedjen a sportággal –
mondta Szilárd, aki Miskolcon született és
Õ maga is sokáig kajakozott.  
- Amikor megalakultunk, az volt a fõ szán-
dékunk, hogy Tiszaújváros vonzáskörze-
tében, ebben a régióban új lendületet adjunk
a kajak-kenu sportágnak – ezt már Juhász
Péter, a TKKSE elnöke mondta. -
Elsõsorban kajak- kenu egyesület vagyunk,
de olyannyira nagy népszerûségnek örvend
a sárkányhajózás, hogy erre a szakágra is
nagy hangsúlyt fektetünk. A mai nap is bi-
zonyítja, jó úton járunk (a londoni Olimpián
aranyérmet nyert kajakos, Kökény Roland
alapító tagja a TKKSE-nek. A szerk.). 
A strandfürdõbe látogatókat számos kísérõ

program várta, az eredményhirdetés elõtt
Nagy Feró énekeltette meg a közönséget.

- Nagyon sok a gyerek ezért visszafogot-
tabb mûsor lesz, nem olyan, ami késõ este
szokott lenni, de minden esetre a legna-
gyobb slágereket fogom elénekelni, amiket
már mindenki ismer. Ilyenkor nem csiná-
lunk meglepetést, az a lényeg, hogy együtt
énekeljünk, bulizzunk, hegyek között za-
katoljunk, satöbbi.
A fõzõversenyre nevezett csapatok étkeit
bíráló ítészek közt volt Csabai Edwin 17-
szeres maratoni világbajnok, a Magyar
Kajak- Kenu Szövetség Sárkányhajó Szak-

ágának a vezetõje is.
- A szövetségben úgy ítéljük meg, hogy azt
a tevékenységet, amit itt végeznek, pél-
daként kell állítanunk más egyesületek elé.
Egyszerûen fantasztikus, ami itt látható. 
Emelte a rendezvény fényét, hogy az egy-
másnak aznap örök hûséget fogadó fiatal
polgári pár, Németh Melinda és Kovács
Tamás is kilátogatott a rendezvényre – igaz
csak fotózás céljából – akiket kitörõ tapssal
és ujjongással fogadtak a jelenlévõk.  
A verseny végeredménye:
I. Szupercsapat (Diósgyõr)
II. Hajts a célig (Hajdúnánás)
III. TMM Team (Tiszaújváros)
A SÜSÜst fõzõverseny végeredménye:
1. Debreceni Mókás Sárkányok
Étel: Ármány sárkány java Világszép Nád-
szálkisasszony módra
2. Raklapát Team I.
Étel: Juh-Húúúú-Báránypörkölt
3. Lila Süsü
Étel: Tüzes sárkánygulyás

Fotó: Deli Tímea

Az õszi fordulóban két verességgel és
egy döntetlennel nyitott a Polgári VSE,
amely szeptember 1-jén a Hajdúsám-
sont fogadta otthonában. A felkészülés
nem az elvártak szerint alakult és a
szezonkezdet elõtt edzõváltás is történt
a csapatnál. A csapat eddigi teljesítmé-
nyének alakulásáról a Hajdúsámson-
nal vívott küzdelem után Mészáros
Lászlót a Polgári Sport Egyesület elnö-
ke nyilatkozott. 
- Az amatõr labdarúgásnak a nyaralás és
a munka miatt a nyári felkészülés sajnos
sarkalatos pontja. Korántsem voltunk
elégedettek a felkészüléssel, ennek egyik
eleme, hogy az elõzõ szezont végigdol-
gozó vezetõedzõ nem látta garantálva az
eredményességhez feltétlenül szükséges
elemeket, Hágen Zsolt az idei bajnokság
elõtt egy héttel nem vállalta a csapat fel-
készítését, munkáját Antal József vállalta.
Igaz, hogy 3-4 játékossal bõvült a csapat,
erõsödtünk, de ennek ellenére egy rend-
kívül foghíjas felkészülésen vagyunk túl. 
- Mit lehet, mit kell tenni azért, hogy
ez a sikertelen széria megtörjön?
- Azt gondolom, hogy a Megyei I. osztály
az, ahol amatõr játékosok vannak, akik
szabadidejüket áldozzák a focira, ezért
nehéz inspirálni Õket. Az tûztük ki célul,
hogy döntõen helyi játékosok játsszanak,

amiért semmilyen anyagi ellenszolgálta-
tást nem kapnak. Az elmúlt években
megragadtunk a Megyei I. osztályban,
ami elõtte nem volt jellemzõ és azon dol-
gozunk, hogy benn is maradjunk.  
- Az õszi forduló végén milyen ered-
ménnyel lenne elégedett?
- A realitások mindig azok voltak, hogy

a középmezõnyben foglaljunk helyet.
Nincsenek feljutási terveink, a realitás
az, hogy ahogy az elmúlt években is, idén
is a középmezõnyben végezzünk. Mi ezt
szeretnénk, de ehhez egy hajtós, küzdõs
csapat kell.

Eddigi eredmények: 
Ebesi KKSE–Polgár  9–1 
Hosszúpályi–Polgár  2–2
Polgári VSE – Hajdúsámsoni
T.T.I.SZ.E.  0-3
Lapzártánk után szeptember 9-én a
Polgár csapata Nagyhegyes otthonába
látogatott. 

Sámson haját nem sikerült levágni 



2012. szeptember 11. oldal

Felelõs kiadó: Polgár Város Önkormányzata • Szerkesztõség, nyomda: Reproprint Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2 · polgartarshavilap@gmail.com
Fõszerkesztõ: Fenyves Attila· 06/70 948-0667 · Önkormányzati hírek: dr. Váliné Antal Mária

Grafika, tördelés: Bujdosó Csaba · bujdoso.csaba@reproprint.hu • Hirdetés: 06/70 948-0667 · polgartarshavilap@gmail.com

Terjesztés: Polgármesteri Hivatal, Polgár • ISSN: 1217 - 8799

Polgár Város Önkormányzatának Lapja
Megjelenik havonta 3.100 pld-ban, minden hónap 10. napján.

Lapzárta: minden hónap 1-jén.

Meg nem rendelt fotókat, kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! Az újságban megjelenõ hirdetések tartalmáért a szerkesztõség felelõsséget nem vállal. Az újság
fejléce, grafikai megjelenése a szerkesztõség szellemi terméke, tulajdona, mindennemû felhasználása csak a szerkesztõség elõzetes írásos hozzájárulása esetén lehetséges!

Köszöntöm Polgár Város La-
kóit! Hatóságunknál az elmúlt
hónapokban az alábbi bûncse-
lekmények elkövetése miatt in-
dult bûntetõ eljárás, a fel-
sorolás természetesen nem tel-
jes.

� 2012. július 29-én 04 óra 16 perckor a
MOL Nyrt. tulajdonában lévõ Polgár, Hajdú
út 16. sz. alatt található üzemanyagtöltõ állo-
más riasztó berendezése betörést jelzett, ami-
kor is a rendõrjárõr megjelent a helyszínen és
ott a benzinkút shop ajtaját felfeszített állapot-
ban találta, azonban az elkövetõk az ajtó mö-
götti rácsot már nem bírták felfeszíteni, így az
üzletbõl nem tulajdonítottak el semmit. 
� Nyomozás indult ismeretlen tettes és társa
ellen, akik 2012. július 29-én 12 óra 30 perc
körüli idõben a Polgár Hõsök úton a Penny
áruház melletti részen szóba elegyedtek S.
Sándor polgári lakossal. Azt kihasználva, hogy
S. Sándor idõs és figyelmetlen, ezért a figyel-
mét azzal elterelve, hogy egyikük szembõl
beszélgetett vele, aközben a másik elkövetõ a
háta mögé ment és a nadrágjának hátsó zse-
bébõl eltulajdonította a pénztárcáját az abban
lévõ 130.000 Ft készpénzzel együtt, majd a
helyszínrõl eltávozott. A bevezetett rendõri in-
tézkedés során megállapítást nyert, hogy a
bûncselekmény elkövetésével megalapozottan
gyanúsítható M. József és fk. B. Tibor polgári
lakosok.
� M. Sándor polgári lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki 2012. 08. 07-én vir-
radóra kerítés kifeszítés módszerével behatolt
az ingatlanának udvarára, ahonnan egy vas
aknatetõt tulajdonított el. A lopással okozott
kár kb. 10.000 Ft. A nyomozás során az eltu-
lajdonított aknafedlap a fémkereskedõknél
feltalálásra került, megállapítást nyert, hogy a
bûncselekmény elkövetésével V. Tibor polgári
lakos gyanúsítható.

Kék hírek � Nyomozás indult rendõri jelentés alapján
ismeretlen tettes ellen, akinek az elszabadult
kutyája 2012. 08. 11-én a délutáni órákban
súlyosan megsebesítette R. Rudolfné és B.
Ferencné polgári lakosokat, akik a harapások
miatt elõreláthatólag nyolc napon túl gyógyu-
ló súlyos sérülést szenvedtek. A bevezetett

rendõri intézkedés során a kutya gazdája be-
azonosításra került, ellene testi sértés miatt
folyik büntetõeljárás hatóságunknál.
� 2012. 08. 11-én 04:10 órakor ismeretlen
személy bejelentést tett, miszerint Polgár,
Hõsök utcai központi buszmegállóban fiata-
lok verekednek. A helyszínre érkezõ rendõr-
járõr körömi és polgári fiatalokat igazoltatott,
akik ellen csoportosan elkövetett garázdaság
bûntette miatt folyik hatóságunknál büntetõ-
eljárás.
� B. István Polgár, Petõfi úti lakos feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012. 08. 20.
14:00 és 2012. 08.21. 07:00 óra közötti idõ-
ben ajtóbefeszítés módszerével behatolt a
lakásába és onnan elektronikai termékeket és
arany ékszert tulajdonított el. A bûncselek-
ménnyel okozott kár kb: 600.000 Ft. 
� Szintén állampolgári bejelentés miatt indí-
tott hatóságunk büntetõeljárást rablás bûntett
megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes

ellen, aki 2012. 08. 22-én 10 óra 30 perckor
a Polgár Kun úton odalépett az idõs nõi sér-
tetthez és a fülébõl kitépte a fülbevalóját, vala-
mint az ujjáról lehúzta a gyûrûjét és a hely-
színrõl elmenekült. A bûncselekménnyel oko-
zott kár 35.000 Ft, a sértett a cselekmény so-
rán nyolc napon belül gyógyuló könnyû sé-

rülést szenvedett. A bejelentés után Polgár
Rendõrõrs beosztottjai megjelentek a helyszí-
nen, rövid tudakozódás után az ismeretlen
elkövetõ személyét személyleírás alapján bea-
zonosították és lakásán elfogták, az eltulaj-
donított ékszerek a házkutatás során lefog-
lalásra kerültek. Z. H. polgári lakos elkövetõt
a Hajdúböszörményi Városi Bíróság 2012.
augusztus 29-én gyorsított eljárásban 3 év  le-
töltendõ szabadságvesztésre ítélte. 

Továbbra is kérem a segítségüket abban, hogy
ha gyanús személyeket, cselekményeket lát-
nak, fõleg az éjszakai órákban, valamint ha a
nyomozást elõsegítõ információkkal ren-
delkeznek, minden esetben értesítsék hatósá-
gunkat a 391-007, a 570-050 vagy a 107
segélyhívó telefonszámon.

Monoki Viktor r. õrnagy
õrsparancsnok

A Polgári Seriff
elérhetõségei:

+36-30-697-41-87
illetve

52-573-530
e-mail: seriff@polgar.hu

A nyári hónapok az év többi idõszakához képest hasonlóan teltek. A nyári szünetre jellemzõ
közterületi jogsértések fõleg garázdaságokban, verekedésekben nyilvánultak meg, melyek
szórakozóhelyen folytatott italozást követõen, vagy korábbi nézeteltérés miatt alakultak ki.
Jellemzõek voltak még az éjszakai órákban elkövetett zenehallgatás miatti bejelentések,
többnyire ugyanazon személyekkel szemben, akik lakókörnyezetükbe nem tudnak, és nem
is akarnak beilleszkedni, a társadalmi normák betartására nem képesek.    

Ezúton szeretném felhívni a lakosság figyelmét a szeptemberi tanévkezdésre, és az õszi
hónapokra való átállásra. Fokozottan kell, hogy figyeljünk saját magunkra és környeze-
tünkre, a gyermekek biztonságára! Megnõ a város forgalma, fõleg a reggeli iskolakezdés-
kor, és délután a tanítás végén. A belvárosban folyó munkálatok miatt a közlekedés, mind
a gyalogosok, kerékpárosok, mind a gépjármûvezetõk számára nehezebbé válik. A bizton-
ságos közlekedés érdekében a gyalogosok csak a kijelölt gyalogátkelõhelyet vegyék igénybe
az úttesten való átkeléshez, míg a gépjármûvezetõk a részükre elõírt elsõbbségadási
kötelezettségüknek tegyenek eleget! A gyalogosok, ahol járda van kiépítve, úgy ott azon
kötelesek közlekedni, ahol nincs ott az úttest szélén egy sorban. A kerékpárosok azon ülve
közlekedve, a járdát nem vehetik igénybe, továbbá rájuk is vonatkozik a behajtani tilos
tábla rendelkezése, tehát sem a buszmegállóban, sem egyéb egyirányú útszakaszon nem
közlekedhetnek forgalommal szemben, ugyanis az ezt engedélyezõ kiegészítõ tábla a város-
ban nem került kihelyezésre! A fenti szabályok be nem tartása esetén a gyermekek és a
közlekedés biztonságára is szankcióval fogunk élni. A 2012. április 15-e óta megváltozott
szabálysértési törvény alapján a helyszíni bírság kiszabható összege 5.000-50.000 forint
értékhatárra változott! Az õszi hónapokkal aktuális problémaként jelentkeznek majd a
különbözõ mezõgazdasági jellegû lopások, falopások. Kérem a lakosság és a mezõgazdasá-
gi területeken tevékenykedõket, hogy ha gyanús személyeket, cselekményeket látnak, hal-
lanak, tapasztalnak, azonnal értesítsék hatóságunkat, mert nagyon sokszor a késedelmes
értesítés az eljárás meghiúsulásához vezet!
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Száraz, kalodás tûzifa, minõség mennyiség garantált!
Gyors és költségmentes kiszállítás a hét minden nap-
ján.30-50 cm száraz fából, igényeinek megfelelõen ha-
sogatva, méretre vágva, szorosan egymás mellé pakol-
va, 1x1x1m, 13.000 Ft/kaloda. Kollégáink készséggel
állnak rendelkezéseikre 0-24 óráig, mottónk: a meg-
bízhatóság!

Telefon: +36-20/805-7227
+36-70/306-7607

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Murvai Lajos
(1950-2012) búcsúztatásán

2012. augusztus 23-án
megjelentek, sírjára koszorút, virágot

helyeztek, és mély gyászunkban,
fájdalmunkban részvéttel osztoztak. 

A gyászoló család

tolóajtóstolóajtóstolóajtós

Aliz ülőgarnitúraAliz ülőgarnitúraAliz ülőgarnitúra

99.900 Ft99.900 Ft99.900 Ft

Fotópályázat
A PolgárTárs havilap szerkesztõsége,
továbbra is várja a „Polgár szépségei és
árnyoldalai” címmel meghirdetett
pályázatra a fotókat. A felvételeket
december 31-ig várja a szerkesztõség a
polgartarshavilap@gmail.com e-mail
címre, minden hónap utolsó napjáig. Íme
néhány újabb gyöngyszem!

1. Andorkó Zoltán: Templom
2. Baranya Erika: Mikszáth: A tisztelt ház
3. Vitos Róbertné: A tó
4. Fenyves Attila (versenyen kívül):

Pillantás vissza

1

4

2

3

A Még Olcsóbb
élelmiszer üzlet (4090 Polgár, Hõsök u. 14.)

AKCIÓS AJÁNLATA
– Kinder meglepetés 20 g 199 Ft
– Surjány füstölt sertés porcogó 1 kg 999 Ft
– Trappista sajt 1 kg 1299 Ft
– Privát POLY tej 2.8% 1 liter 174 Ft
– Pepsi Cola 2.5 liter 349 Ft
– Paloma kávé 250 g 429 Ft

További  kedvezõ ajánlatokkal is várjuk:
– KESZI BÚZAKENYÉR 1 KG CSAK 229 Ft

melyet kérésére frissen az üzletben felszeletelünk!
– Kristálycukor 1 kg 269 Ft
– Cafetero 3 az 1-ben 269 Ft
– Családi tészta 1 kg 319 Ft
– CBA üdítõ 2.5 liter 99 Ft
– Bambínó szörp 2 liter 269 Ft

Minden nap friss zöldséggel és gyümölcsel várjuk.

Üzletünkben

ERZSÉBET UTALVÁNNYAL
is fizethet. 

Üzletünkben
ERZSÉBET UTALVÁNNYAL

is fizethet. 


