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AZ ADVENTI
ÜNNEPSÉGSOROZAT
programja:
December 1. 17:00,Városi Piac
• Megnyitó, közös gyertyagyújtás
• Ünnepi köszöntőt mond Nyikos László polgármester
• A Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2.a. és 3.a. osztályának ünnepi műsora
• Karácsonyi vásár a piac területén

December 8. 17:00,Városi Piac
• Közös gyertyagyújtás
• Az Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda és a Don Bosco
Iskolaház ünnepi műsora
• Vendégünk a Mikulás
• Karácsonyi vásár a piac területén

December 15. 17:00, Református templom

• Közös gyertyagyújtás
• A Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 4.a. osztályának ünnepi műsora

December 22. 17:00, Katolikus templom
• Közös gyertyagyújtás
• A Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 3.b. osztályának ünnepi műsora
• A Clara Voce Vegyeskar karácsonyi kóruskoncertje
Az ünnepségek alkalmával idén is meleg teával, forralt borral
és egy kis harapnivalóval
várjuk Önöket!

Ünnepeljük
közösen
a Karácsonyt!
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FELHÍVÁS!
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Ingatlantulajdonosokat, hogy az önkormányzati közutak területén engedély nélkül elhelyezett tárgyak felmérése
megkezdődött.Amennyiben az önkormányzat felszólítására az ingatlantulajdonosok a rendelkezésükre álló
határidőn belül azokat nem szállítják el, úgy azokat az
önkormányzat fogja elszállíttatni, és az ebből eredő
esetleges károkért az önkormányzat felelősséget nem
vállal!
Polgárdi Város Önkormányzata

Tisztelt Olvasók,
Kedves Polgárdiak!

Ismét elrepült egy év, immáron a Polgárdi Hírek utolsó idei lapszámát tartják a kezükben!
Hamarosan, advent első vasárnapjával kezdetét veszi
az egyházi esztendő. Sok szeretettel várjuk Önöket az
adventi ünnepségsorozat állomásain! Idén először egy új
helyszínre látogat az ünnepség az első két alkalommal.
December 1-én és 8-án a Városi Piac területén várjuk
Önöket, ahol a terveink szerint igazai karácsonyi hangulattal, vásárral, forralt borral és apró harapnivalóval
kedveskedünk majd Önöknek! Ezt követően december
15-én a Református templomban, majd december 23-én
pedig a Katolikus templomban ünnepelhetünk.
Felhívnám a figyelmüket, hogy az idei évben 2013. november 29-én 18 órakor kerül sor a közmeghallgatásra,
várjuk Önöket a Városházán!
Idei utolsó lapszámunkban interjút olvashatnak Törő
Gáborral, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökével, valamint Dr.
Lengyelfi Zsuzsa gyermekorvossal, megismerhetik az elmúlt
időszak eseményeit, a városi könyvtár decemberi programjait, valamint a Kerékpáros Napi rajzverseny eredményét is!
A Polgármesteri Hivatal összes munkatársa
nevében minden polgárdi lakosnak Áldott, Békés
Karácsonyt és sikerekben gazdag, Boldog Új Esztendőt Kívánok!
A szerk.
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Megjelenik: 2200 példányban
Kiadja: Polgárdiért Közalapítvány
Felelős szerkesztő: Kinizsi Gábor
Hirdetésfelvétel a Polgármesteri Hivatal
titkárságán munkaidőben, ill.
az alábbi elérhetőségeken!
Szerkesztőség:
8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.
Telefon: (22) 576-230, (30) 641-1694
E-mail: polgardihirek@gmail.com
www.polgardi.hu
Nyomda:
Extra Média Nyomda Kft. – Székesfehérvár
Tördelte: Tamás István
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Út- és járdafelújítások,
rekonstrukciók Polgárdin

60 éve jóbanrosszban

Az Erkel Ferenc utcában és környékén zajló csapadékvíz-elvezetés kiépítésével egy időben a város több pontján út- és
járdafelújítások kezdődtek meg. Így többek között új aszfaltburkolatot kapott az I. István utca, a Kossuth utca felső részének
járdájának több szakasza, az Ifjúság utca Postát és Orvosi Rendelőt összekötő járdaszakasza, kiszélesítésre került az I. sz. iskolaépület előtti járda, valamint megkezdődött a Deák Ferenc utca
rekonstrukciója is,
amely tavasszal a
Magyar Posta Zrt.
által megépítendő
akadálymentesített postaépület
és az előtte lévő
tér rendezésével
fejeződhet be.

Múlt hónapban ünnepelte
60. házassági évfordulóját Kaszás László és felesége, Jutka
néni, akiket a jeles alkalomból
Nyikos László polgármester
köszöntött a Képviselő-testület nevében, megköszönve azt
a munkát is, amellyel évtizedeken át segítették a polgárdi
közéletet. Laci bácsi elmondása szerint csak az egymás iránt
tanúsított türelemmel és megértéssel lehet túllendülni a nehéz
időszakokon, ebben rejlik a hosszú és boldog házasélet titka.

Szüreti Mulatság
Több száz felvonuló részvételével került sor az idei szüreti felvonulásra, mely idén is nagyszerű hangulatban telt. Az esti bál pedig
még tovább fokozta az élményt Csocsesz és Kaczor Feri fellépésének köszönhetően! Ezúton is köszönjük mindenkinek, hogy megtisztelte a várost jelenlétével, továbbá köszönjük Reif Ferencnek és
családjának, hogy idén is vendégül látta a felvonulókat!

Itthon vagy, Polgárdi!
1956-ra emlékeztünk
„Hisz nemzeti ünnep csak az lehet, amelyet a nemzet
a szívébe fogad, az emberek valóban átélik az emlékezés
pillanatait, és gyermekeink is tudják, mit köszönhet Magyarország azoknak a napoknak!” – hangsúlyozta Nyikos László polgármester az ’56-os hősök által kivívott
eredményeket ünnepi beszédében. Október 23-án este
fáklyás felvonulással és ünnepi műsorral adóztunk az 57
évvel ezelőtti esemény emlékének.
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Városunk is csatlakozott az „Itthon vagy Magyarország, szeretlek!”
elnevezésű programsorozathoz, melyre szeptember 28-29-én került
sor országszerte. A program arra buzdította az embereket, hogy a
Szent Mihály napi hétvégén kerekedjenek fel, látogassanak haza szülővárosukba, szülőfalujukba és ünnepeljenek azon a helyen, ahol igazán
otthon érzik magukat. 29-én este több mint 1300 magyarországi településen lobbant fel egyszerre Borszűrő Szent Mihály lángja!

MOZAIK
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„Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen
jó csapat kovácsolódott össze”
Dr. Lengyelfi Zsuzsanna 1988 óta oszlopos tagja
a polgárdi egészségügyi ellátásnak, amellett, hogy
gyermekorvosként rengeteget tesz az apróságok egészséges fejlődéséért, ügyeletes orvosként
nemcsak a polgárdi, hanem a környező települések betegeit is gyógyítja. A polgárdi lakosok előtt
nem ismeretlen az a
tény sem, hogy számos gyerekrendezvény
nem jöhetett volna létre a doktornő támogatói segítsége nélkül,
van azonban egy olyan
téma, amiről eddig nem
olvashattak a városi újság hasábjain. Többek
között erről, valamint
a Védőnői Szolgálatról
Fotó: Fejér Megyei Hírlap
beszélgettünk.

észrevesznek a védőnők a családlátogatáskor, amit itt a rendelőben
a gyermekorvos nem lát.
– Ha jól tudom idén 25 éve, hogy megkezdte a munkát Polgárdin…
– Igen, de meg kell említenem,hogy Simonné Judit is 1988 óta
gondozza a körzetét. A 25 év megkoronázása volt ez az elismerés,
amit a Hírlaptól kaptam.
– Hogyan élik meg a mindennapokat az Egészségügyi Központban, egy orvosnak mennyire gyorsan telik egy nap?
– Az őszi-téli időszak beköszöntével sajnos nagyon gyorsan elmegy egy nap, nagyon sokan vannak és soha nem elég a rendelési
idő, mindig sietünk. Nagyon várom a nyarat, akkor végre van bőséges idő a betegekre, meg tudja kérdezni az ember, hogy mi van a
nagymamával, nagypapával. Napi 50-60 betegnél ez lehetetlen. Nagyon megnyílnak a betegek, még a kisgyerekek is.
(folytatás a következő oldalon)

– A Fejér Megyei Hírlap olvasói idén tavasszal Önt választották az Év Orvosának. Olyan elismerés lehet ez egy orvosnak,
amely talán túllendítheti a szürke hétköznapokon is. Hogyan
fogadta az eredményt? Mi volt az első reakciója?
– Nagyon meglepődtem, mert azt tudtam, hogy lesz a díjátadás,
hiszen sok kolléga meghívást kapott, de nem gondoltam volna, hogy
rám esik a választás. Nagyon jól esett. Én is azt gondolom, hogy egy
nagyon jó visszajelzés az, hogy a saját betegeim, illetve Polgárdi lakosai rám szavaztak. Tudom, hogy ez nem csak személy szerint nekem
szól, hanem a „gyerekcsapatnak”, és ebbe beleértem a védőnőket
is, meg az asszisztenseimet is, akiknek ezúton is köszönöm, hogy
mindig nagyon mosolygósak és türelmesek. Nagyon büszke vagyok
arra, hogy ilyen jó csapat kovácsolódott össze, nagyon jóindulatú és
segítőkész emberekkel.
– Sokan nem tudják, hogy a doktornő pontosan milyen szerepet tölt be a Védőnői Szolgálat életében, kérem, meséljen erről!
– Sokan gondolják, hogy én vagyok a vezetőjük, de inkább szakmai
irányítónak mondanám, hiszen az ÁNTSZ a szakmai vezető. Sajnos
az Országos Védőnői Egyesületnek voltak olyan törekvései, hogy a
védőnők váljanak le és dolgozzanak önállóan, de nem hagytuk annyiban, ragaszkodtunk ahhoz, hogy szeretnénk együtt dolgozni, együtt
szeretnénk tanácsot adni, mert kölcsönösen tudjuk segíteni egymás munkáját. Ennek néhányan próbáltak ellene tenni, de nagyon
örülök, hogy nem sikerült szétbomlasztani a munkájukat. Nagyon
sokszor támaszkodunk egymásra. Ha én problémát látok, akkor jelzem, de ha ők látnak problémát, akkor ők is jelzik. Lényegesen egyszerűbb így együtt dolgozni. Ha a beteg egészségével van gond, ott
tudunk segíteni, ha a környezetével, akkor ott. Nagyon sok mindent
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(folytatás az előző oldalról)
– Számos fejlesztés, beruházás van folyamatban Polgárdin.
A Védőnői Szolgálat munkáját is sikerült könnyebbé tenni a
közelmúltban.
– Az önkormányzat jóvoltából kaptak 3 db külön számítógépet
a védőnők. Nagyon régóta esedékes volt már, hogy ne kelljen egymásra várniuk. A védőnőknek is iszonyúan sok az adminisztrációs
feladata és ebben nagyon nagy segítség, hogy most már párhuzamosan is tudják végezni a feladatokat.
– Nemrégiben egy új ügyeleti autó is megvásárlásra került,
így biztonságosabban és gyorsabban érhetnek a helyszínre a
sürgős esetekben.
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– Már nagyon várjuk az új autót, éppen ma reggel derült ki, hogy
a régi megint elromlott. Annak különösen örülünk, hogy egy kisterepjáróról van szó, hiszen így a téli időszakban és a nehezen járható
utakon sem okoz majd gondot a közlekedés.
– Munka mellett évek óta támogatója és segítő közreműködője a városi gyerekrendezvényeknek, azt azonban már kevesebben tudják, hogy az orvosi misszió sem áll messze Öntől.
2009-ben és 2011-ben Kongóban és Kenyában töltött egy-egy
hónapot. Honnan jött ez az indíttatás?
– Régóta motoszkált bennem, én egy eléggé kalandvágyó típus vagyok, de direkt nem kerestem a lehetőséget. Egyszer egy
orvosi újságban láttam egy hirdetést, hogy Kongóba keresnek
misszióba orvosokat egy háborús menekülttáborba. Akkor felhívtam őket, és innen indult a dolog. Itt testközelből megélhető,
hogy milyen nagyon emberi dolgok és emberi tragédiák vannak.
Nagyon sokat kaptam a kongói úttól, főleg emberségben, átértékeli az ember, hogy nekünk mi van, és máshol mennyire nincs,
milyen az igazán lyukas szociális háló. A második út pedig úgy
történt meg, hogy ha az ember egy ilyet megcsinált már, akkor
keresik és hívják. Kenyában egy árvaházban voltam, az messze
nem annyira elmaradott, mint Kongó. Ott gyakorlatilag ezeket az
árva gyerekeket néztük át orvosi szempontból, egy olyan szűrést
csináltunk, amilyet itthon is csinálunk. Azóta is havi kapcsolatban
vagyok a kinti önkéntesekkel, hogy ha valami olyan probléma
van, a mai napig hozzám fordulnak, és ha lehet, akkor e-mailen
megoldjuk. Bár ott van orvosi segítség, de Kongóban nincs, ott
meg lehet halni. Kenyában is nagyon sokat kaptam, az önzetlen
szeretetet egymással szemben. Álmomban nem gondoltam volna,
hogy ilyen van: egy szem cukrot 32 felé harapdálnak,hogy mindenkinek jusson. Emlékszem egy olyan esetre is, amikor lufival
játszottunk. Minden gyerek fegyelmezetten állt sorba. Az egyik
gyerek még egyszer sorba állt, mire megkérdeztem, hogy te nem
kaptál már, erre azt felelte, hogy igen, de ezt elviszi a 3 hónapos
testvérének. És tényleg odavitte a 3 hónapos bébinek. Tehát ők
ennyire gondolnak egymásra.
– Összehasonlítva egy európai és főleg egy közép-afrikai
gyereket, óriási a különbség.
– Egyszer egy papírzsebkendőt adtam egy 2 éves kislánynak, és
még 2 nap múlva is örült és fogta a kezében, hogy ez az övé. A
legnagyobb öröm az volt, hogy mindenki saját fogkefét kapott és
megtanítottuk őket fogat mosni, annyira aranyosak voltak és annyira
élvezték. Egész más volt a két misszió, Kongóban nagyon sok szívszorító dolog volt, Kenyában sokkal jobb volt a helyzet.
– Van olyan hely, ahová mindenképpen szeretne eljutni egy
orvosi misszió keretében?
– Szívesen mennék több helyre, de a probléma az, hogy legtöbbször azonnal indulni kell. Így például most a Fülöp-szigetekre is. Én
nem szeretnék téli időszakban 1 hónapra csapot-papot itt hagyni.
Lehetőség azért lenne. Van egy magyar alapítvány (Taita Alaptívány
– A szerk.), aki ezt az egészet fenntartja a kinti egyház és egy nagyon rendes idős apáca segítségével. Majd ha nyugdíjas leszek, biztos
elmegyek még néhány misszióra. Most azonban nem tartanám fairnek, nem szeretném a kollégáimra hárítani a munkát, téli időszakban,
amíg távol vagyok.
– Hamarosan beköszönt a téli, betegségekkel teli időszak.
Mit lehet tenni a fáradtság, kimerültség ellen?
– Nagyon fontos a D-vitamin pótlás,a jó levegő és a rendszeres
mozgás. Nemrég születtek új kutatások ezzel kapcsolatban. Már elkészítettem egy kivonatot a témában, amelyet hamarosan megismerhetnek a Polgárdi Hírek olvasói!

PORTRÉ
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„Nemcsak Magyarország, hanem benne
Polgárdi is jobban teljesít”
Interjú Törő Gáborral, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökével
– Tisztelt Elnök Úr! Kérem, mint a Fejér Megyei
Közgyűlés elnöke értékelje
néhány mondatban az elmúlt időszak eredményeit
az egész megye vonatkozásában!
– A Fejér Megyei Önkormányzat minden tőle telhetőt
megtett és ezután is meg fog
tenni az érintett felekkel való
jó kapcsolat kialakításáért.
Ennek során különösen 2010től sikerült a kormányzati
szervekkel is eredményesen
együttműködni, a Fejér Megyei Kormányhivatallal példaértékű a személyes és hivatalos kapcsolatunk egyaránt.
Ugyanilyen módon ápoljuk a
jó viszonyt a megye valamen�nyi helységével. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy a megyei és települési
önkormányzatok között nincs alá- és fölérendeltség, hanem a kölcsönös előnyök és érdekek mentén sikerül legtöbbször a szükséges
megállapodást létrehozni. Ebben az egymásrautaltságban tudtunk
egyezséget teremteni szakmai és települési elfogultságból származó
korábbi viták rendezésében is.
Ebben nagy segítségünkre volt az az örömteli esemény, hogy a
kormányzat átvállalta a települések adósságállományának jelentős
részét. Ennek eredményeként levegőhöz jutva nagyobb kompromisszumkészséggel tudtak viszonyulni egyes régen elhúzódó problémájuk megoldásához. Több
fejlesztés megindult, illetve
befejeződött, felgyorsult ütemben tudjuk lehívni az európai
uniós forrásokat. Erre jó példa
az, hogy a 2007-2013 közötti EU-s költségvetési időszak
támogatási pénzeinek jelentősebb részét a 2010 utáni
választási ciklusban tudtuk felhasználni.
– A megyék funkciója jelentősen átalakult az elmúlt időszakban és további meghatározó feladatok
várnak a 2014-ben felálló
új közgyűlésre is, hiszen az
elképzelések szerint komoly
fejlesztési pénzek fölött
diszponálhatnak a tisztségviselők. Mondana erről néhány gondolatot?
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– A területfejlesztés tervezését illetve finanszírozását új alapokra helyezték, amelyben jelentősen megnő a megyei önkormányzatok szerepe és felelőssége. Ennek jegyében folyik a tervezés a 2014-2020 közötti EU-s költségvetési időszakra vonatkozó
ágazati, operatív programok kidolgozása érdekében. Igyekszünk
az ismereteink szerint megnövekedő rendelkezésre álló pénzek
minél eredményes felhasználását megtervezni. Ennek érdekében
kikérjük a valamennyi település véleményét, összegyűjtjük tőlük
az eddig ismert fejlesztési elképzeléseiket, illetve azok pénzügyi
nagyságrendjére és ütemezésére vonatkozó információjukat.
Ezeket a pénzügyi lehetőségeket is figyelembe véve a fejlesztési
programba illesztve összeállítjuk a legfontosabb projekteket, és
meghatározzuk azok megvalósulási paramétereit. Elképzelése-

ink szerint az előírt jogszabályi kereteket figyelembe véve ezt
a megyei önkormányzat közgyűlése nyilván megfelelő kompromisszumok révén a jövő évben elfogadja. Ennek nyomán remélhetőleg újabb források bevonásával mód nyílik többek között a
megye sokat emlegetett hátrányos helyzetű déli és délnyugati
térségeinek felzárkóztatására, továbbá munkahelyteremtésre,
esélyegyenlőség kiterjesztésére, intézményeink és közlekedési
lehetőségeink korszerűsítésére, valamint meglévő adottságaink
még jobb kihasználására.
– Polgárdi nemrégiben lett járási székhely és ezzel egy új
korszak kezdődött a település életében. Miként értékeli ezt
az eredményt?
– A 2013. január 1-én megnyílt járási hivatalok létrehozása az elmúlt két évtized legnagyobb közigazgatási átalakítása. Polgárdi mindent elkövetett, hogy járási székhely lehessen, hogy biztosítsa a hátteret a lakosság jobb kiszolgálásához. Jómagam is azt az álláspontot
képviseltem, hogy a település földrajzi elhelyezkedése, lélekszáma és
infrastruktúrája alapján alkalmas arra, hogy a járás központja legyen.
– Néhány hete járt településünkön és megtekintett számos
folyamatban lévő vagy már befejezett uniós beruházást. Hogyan vélekedik a látottakról?

ÖNKORMÁNYZAT
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– Október közepén polgármester úr meghívásának eleget téve
megtekinthettem jó néhány uniós beruházást a településen. Jártam
az ipari automatizálással foglalkozó Rollkon Kft. telephelyén, a Baracskai Kft. kibővített sportcentrumában, az Inkubátorházban, láttam az Erkel Ferenc utca és környékének csapadékvíz elvezetési
munkálatit, és a frissen átadott helyi termék piacot. Megtapasztalhattam, hogy nemcsak Magyarország, hanem benne Polgárdi is jobban teljesít.
– Minden erőfeszítésünk ellenére, a múltban felhalmozott
óriási adósság miatt Polgárdi nem tudott megfelelő ütemben
fejlődni, így sajnos rettentő állapotban vannak a közintézményeink, a sportcsarnokunk, emellett rossz minőségű, keskeny
utak nehezítik a közlekedést. Ezekben a vonatkozásokban
is hozhat előrelépést 2014? A napokban jelentette be a kormány, hogy jövő év elején rendezi a települések fennmaradó
adósságát. Ez óriási erőfeszítést és százmilliárdos adósságátvállalást jelent országos szinten. Ön mit vár ettől az intézkedéstől?
– Az idén tavasszal a kormány az 5000 fő alatti önkormányzatok
adósságállományát teljesen, az 5000 fő felettiekét – ide tartozik Polgárdi is – 40-70% közötti arányban vette át. Utóbbi településeken a
kormány a közeljövőben az adósság hátramaradt részét teljes egészében átvállalja. Ezzel Polgárdi végre kiszabadulhat az adósságcsapdából, és az így felszabaduló forrásokból, - pályázati pénzekkel kiegészítve - már komoly infrastrukturális beruházások kezdődhetnek,
utak, közintézmények újulhatnak meg.
– Városunkban is óriási támogatottsága volt a rezsicsökkentésnek, és örömmel halljuk, hogy az intézkedések folytatódnak.
Milyen lépésekre számíthatunk a kormányzat részéről és ez
milyen hatással lesz az emberek pénztárcájára?
– November elsejétől a magyar háztartások már 20 százalékkal
kevesebbet fizetnek a földgázért, a villanyért és távfűtésért, de előzőleg már csökkentek a víz- és csatorna, valamint a szemétszállítási
díjak, emellett olcsóbb lett a szennyvízszippantás, a PB-gáz és a kéményseprés is. A rezsicsökkentés lényege, hogy több pénz maradjon
a családoknál, amelyek már megfizették az indokolatlanul magas gázés villanyárakat. A kormány többször jelezte már, hogy „nonprofit
jelleget” szeretne ezen a területen, ennek érdekében pedig az ágazati törvényekhez is hozzá kell nyúlnia.
A parlament előtt van a pénzügyi rezsicsökkentés is, amellyel jövőre havonta kétszer, összesen 150 ezer forintig ingyenessé válhat a
pénzfelvétel a bankautomatákból.
A kormány emellett gondol a legrászorultabbakra is, összesen
1760 önkormányzat kap mintegy kétmilliárd forint értékben tűzifatámogatást. Az önkormányzatok a támogatásból vásárolt tűzifát a
szociálisan rászorulóknak természetbeni juttatásként adhatják a téli
fűtési időszakban.
– Végül kicsit személyesebb téma. Országgyűlési képviselő, a megyei közgyűlés elnöke, emellett pedig lokálpatriótaként még lakhelyén, Móron sportegyesületet is vezet.
Legutóbb, mikor Polgárdi - Mór összecsapás volt a megyei
I. osztályban, elkísérte a móri csapatot hozzánk a hétvégi
fordulóra, nem mellesleg el is vitték tőlünk a 3 pontot. Ez
kikapcsolódás vagy kötelesség? Ezek szerint a labdarúgás a
kedvenc sport?
– Magam is vallom, hogy az ember a sport által ismerheti meg magát. A foci tanított meg becsületesen győzni, és egyben emelt fővel
veszíteni is. Fiatal koromban a MÓRI SE igazolt labdarúgója voltam,
így igazából hazatértem, mikor ez évben elfogadtam a felkérést a
városi egyesület vezetésére.
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„Kerékpárral az iskolába”
rajzverseny eredményhirdetés!
A nyertesek:
Polgárdi Város Önkormányzata
a SAJTÓKÖZLEMÉNY
Kerékpárprogram
Pol• Stibi Bálint
(3.o. felső
rajz),
A
Fejér
Megyei
Integrált
Szociális
Intézmény
Polgárdigárdiban
elnevezésű,
Turi Fanni (4.o.
- középső rajz),
Tekerespusztai•telephelyének
ivóvízminőség-javítása
KEOP-6.2.0/11 -22013.
01 1-06. 19.
• Turner Tímea Klaudia (7.o. alsó rajz)
0112-es kódszámú páPolgárdi Város
Önkormányzata
pályázatot
nyújtott
be az Új ajándékcsoSzéchényi
lyázathoz kapcsolódóan
A nyertesek
kerékpáros
kiegészítőket
tartalmazó
Terv keretében a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdirajzpályázatot hirdetett.
maggal
lettek
gazdagabbak!
Nyereményüket
átvehetik
a Közös
Tekerespusztai telephelyének ivóvízminőség-javításának érdekében.
A
pályázat
előkészítési szakasza
a végéhez
ér, ahétköznapokon
45 612 110,- forint
A rajzpályázat témája
a Önkormányzati
Hivatal
titkárságán
ügyEurópai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés megvalósítása
mindennapjainkban jellemző,
félfogadási időben!
várhatóan 2013. év őszén indul.
nem fenntartható közlekedési szokások újszerű,Polgárdi
figye- Város Önkormányzata 2011. november hónapban nyújtotta be ivóvízminőségjavító beruházásának előkészítését célzó pályázatát, hogy ezzel eleget tehessen a
lemfelkeltő bemutatása201/2001.
volt.
(X. 25.) Kormányrendeletben előírt vízminőségi határértékeknek, s
A pályázaton 3-14csökkentse
éves az ivóvízben előforduló egészségre káros anyagok koncentrációját.
A beruházás
előkészítése során kialakított műszaki megoldás lehetővé teszi, hogy az
kor közötti gyermekek
veteljesíthesse a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
hettek részt, a rajzok önkormányzat
bármiévi LIII. törvény 46-48. § a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait, amely
alapján a települési önkormányzat gondoskodik az illetékességi területére önálló
lyen kézi technikával készültelepülési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, melynek
hettek A/4-es méretben.
kötelező elemeként az ivóvízkezelés, - elvezetés, - tisztítás, is kötelező feladata.
A projekt első szakasza a megvalósítást bemutató pályázat benyújtásával zárul,
a meglévő kúton

A pályázatra melyben
végül az önkormányzat 45 612 110,- forint támogatást igényel
történő fejlesztésre, teljesen új víztisztítási technológia telepítésére.
több mint száz pályamű érkezett, amelyből a
szakmai zsűri az alábbi 3
rajzot találta a legjobbnak. GRATULÁLUNK!

Polgárdi Város Önkormányzata
Cím: 8154 Polgárdi, Batthyányi u. 132.
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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KÖNYVAJÁNLÓ

Felnőtteknek:

Gerald Durell: Férjhez adjuk a mamát

Városi Könyvtár Programajánló
• November 15- december 15. Mini Galéria
A novemberi kiállításunk keretében Varga Vera gobelin képeit és egyéb kézműves alkotásait nézhetik meg könyvtárunkban.
• December 2-től december 21-ig Adventi játékra
hívjuk a gyerekeket:Aki helyesen válaszol a találomra kihúzott kérdésre, kinyithatja az adventi naptár éppen aktuális
ablakát, egy cukorkát és egy csillagot vehet ki belőle. 7 db
csillag összegyűjtése után, egy ingyenes internetes kupon
is vár a nyertesre!
• December 6. 15.00 Szöszmötölő játszóház
• Adventi ajtódíszt készítünk
• December 13. 15.00 Szöszmötölő játszóház
Gyöngyfűző szakkör
• December 15- január 15. Mini Galéria
Decemberben Bálint Lászlóné / Langer Gabriella festményeit tekinthetik meg olvasóink a könyvtárban.
• December 20. 15.00 Szöszmötölő játszóház
Karácsonyfadíszeket készítünk
A „Könyvmolyok mestere” olvasáspályázatunk folyamatosan zajlik, az egész tanévben várjuk az új jelentkezőket.
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a Városi Könyvtár december 23-tól január 1-ig zárva tart. Nyitás:
2014. január 2. Megértésüket köszönjük!
Minden kedves olvasónknak Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!

12

A Családom és egyéb állatfajtákból
megismert kedves, bolondos Durrell
gyerekek ezúttal elhatározzák, hogy
férjhez adják a mamát! ”Hogyan legyen
nekünk fiúknak egészséges Ödipuszkomplexusunk, ha nincs a háznál egy
apa, akit gyűlölhetünk? És hogyan utáljon
téged Margo, ha nincs apja, akivel szerelembe eshet?” - érvel a házasság mellett
Larry, Gerry testvére. A mama azonban
ellenáll, és úgy megtréfálja a családját,
hogy azok rögtön letesznek a tervükről.
„Ezek a történetek mind igazak - vagy, ha mereven ragaszkodunk
a tényekhez, akkor egy részük igaz, másik részüket kicsit kiszíneztem, de azért ott van bennük az igazság magja. Van közöttük saját
élményen alapuló írás, és van, amit nekem is csak meséltek, én meg
elhappoltam – ami igazolja az ősi mondást, mely szerint „Aki nem
akarja a szavait nyomtatásban látni, ne álljon szóba írókkal!”
Aki már ismeri Gerald Durellt, tudja hogy könyvei megnevettetnek, kikapcsolnak, felhőtlen szórakozást nyújtanak. Nincs ez másképpen ezzel az újabb könyvével sem, nem csalódik, aki a kezébe
veszi.

Ifjúsági:
John Boyne: A csíkos pizsamás fiú
John Boyne, ír származású író könyvének akkora sikere van, hogy
eddig már 64 kiadásban jelent meg, 2006-ban pedig elnyerte az Év
Gyermekkönyve díjat.
A főszereplő a 9 éves Bruno, akinek az édesapját Auschwitzba vezénylik, hogy az ottani haláltábort vezesse. A fiú semmit se tud az ott
zajló szörnyűségekről, meggyőződése, hogy
a kerítés mögött „tanyasiak” élnek, akik
kicsit furák, mert egész nap pizsamában
vannak. Aztán egy napon megismerkedik a
vele egyidős Shmuel-lel, aki a kerítés másik
oldalán él. Nap mint nap találkoznak, beszélgetnek, és a két kisfiú között mély barátság
alakul ki. Aztán a zsidó kisfiú, Shmuel papája eltűnik és Bruno megígéri, hogy segít
őt megkeresni, mert ő nagy felfedező lesz
majd, ha felnő. Így aztán Bruno tartja magát
az ígéretéhez és egy esős napon átmászik a
kerítés alatt, hogy segítsen a legjobb barátjának.
Ugyan az egész könyvet egy 9 éves kisfiú meséli el nekünk, de az
egyszerű mondatok, egyszerű kérdések mögött ott van a súlyos téma,
a felfoghatatlan történelmi esemény, amelyről már annyi könyvet, an�nyi történetet írtak, amelyről már oly sok film készült.
Az író a reményeinket fejezi ki az utolsó mondatokkal: „Persze
mindez nagyon régen történt, és soha nem ismétlődhet meg. A mi
korunkban biztosan nem”.
Balassáné Veres Margit
könyvtáros

KULTÚRA
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I. Földes László Asztalitenisz Emlékverseny
2013. november 9-én rendezték meg az egykori sportköri elnökről, Földes Lászlóról elnevezett asztalitenisz versenyt, akinek elnöksége alatt alakult meg Polgárdin az asztalitenisz szakosztály. Fejér megye
mellett számos megye versenyzői tették tiszteletüket és vettek részt a
nívós tornán.A Polgárdi VSE versenyzői nagyszerűen szerepeltek, külön
öröm, hogy 4 újonc fiú versenyző (Ladi Botond, Makai Dominik, Kugler
Bálint, Kötél Ferenc) bemutatkozhatott a felnőttek mezőnyében.

KIFESTŐ

GYEREK-

SAROK

a

Előző számunk angol rejtvényének helyes megfejtése: Sing a little Nyertes: Molnár Hajnalka Nyereménye egy 26 cm-es sonkás pizza kupon, mely az Atlantis Pizzériában váltható be! A nyereménykupon átvehető a Városháza
támogatásával
titkárságán ügyfélfogadási időben! Aktuális számunk angol
rejtvényének megfejtését a polgardihirek@gmail.com e-mail címre várjuk, a
helyes megfejtők között 26 cm-es pizzakuponokat sorsolunk ki az Atlantis Pizzéria jóvoltából! A Gyereksarok rovatot az Atlantis Pizzéria támogatta!
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BÁN HÚS KFT.

Mobil Húsáruház Polgárdiban!
A városi piac mellett minden héten
SZERDÁN 08:00-12:00-ig és
PÉNTEKEN 12:30–15:00 óráig.

Rendelését leadhatja: (22) 435-064
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