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NŐNAPI KÖSZÖNTŐ!
„Az asszony és a cserép hamar törik…”
Ismerjük be férfitársaim: életünkben mindig
központi szerepet játszott és játszik a nő, akár
barátnő, feleség vagy anya szerepében. Nélkülük…. Nem! Nélkülük nincs élet, boldogság,
szenvedély öröm és bosszúság. Ahogy Jókai
Mór találóan megfogalmazta: a férfi sorsa a
nő...”
Ezt a sorsot várjuk, készülünk rá, küzdünk
érte, „cipeljük” édes gyümölcsét, olykor nyűgös terhét, de mindig velük, sohasem nélkülük. Mert bárhogy csűrjük-csavarjuk a gondolatot, a végkifejlet mindig az a beismerés: Ők
azok, akik az élet teljességét ölelik magukhoz.
Mert nemcsak adják az életet, hanem éltetik is
azt, szeretettel, gondoskodással, simogatással,
s ha kell figyelmeztetéssel, korholó szavakkal,
olykor az elhallgatott mondatokkal. Mindezt
azért, hogy az életerő, a derű nap, mint nap
újjátermelődjön, hogy a rohanó világunkban
legyen egy kis sziget számunkra, a nyugalom,
a gondoskodás szigete.
Velünk, de értünk teszik!
Ezért vagyunk adósak nekik!
Ezért, s mindenért!
Még akkor is, ha évente egyszer szoktuk
megfogalmazni, elismerni, köszöntő ürügyén
közreadni: hiszen a szeretetet, a gyöngédséget, a figyelmességet, a gyakori lemondást és a
szépséget ők testesítik meg.
A nők arra születtek, hogy szeressék őket.
Amelyet százszorosan visszaadnak, barátnőként, feleségként, anyaként.
Ne feledjük: egy anya szeretete, egyet jelent a
család szeretetével.
Mikszáth azt írta egyszer: „Az asszony és a
cserép hamar törik.” Felismerő és figyelmeztető szavak ezek mindannyiunk számára. Feladatot és kötelességet is jelentenek. Megértést
és azonosulást. De nemcsak a nőnapon, a virágos ünnepen. Móra Ferenc gondolatai muníciót is adnak ehhez: a nő addig szép, amíg
szeretik…”
Kedves férfitársaim gondoskodjunk róla,
hogy sokáig legyenek szépek.
Zárszóként engedjék meg, hogy minden

kedves hölgyet szívből
köszöntsek a Nőnap alkalmából magam és
Seregélyes férfi lakossága nevében!
Horváth Sándor
polgármester

Kéri János

Nőnapi köszöntő
Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.
Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.
Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.
Szépséges nők,
Jó asszonyok
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.
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Az 1848-49-es szabadságharcra
emlékezünk 2012 március 15-én
17.00 órakor a kopjafánál.
Szeretettel hívjuk és várjuk
Seregélyes lakosságát!
Petőfi Sándor:

Ezernyolcszáznegyvennyolc,
te csillag...
Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,
Te a népek hajnalcsillaga!...
Megvirradt, fölébredett a föld, fut
A hajnaltól a nagy éjszaka.
Piros arccal Jött e hajnal,
Piros arca vad sugára
Komor fényt vet a világra;
E pirúlás: vér, harag és szégyen
A fölébredt nemzetek szemében.
Szégyeneljük szolgaságunk éjét,
Zsarnokok, rátok száll haragunk,
S a reggeli imádság fejében
Istenünknek vérrel áldozunk.
Álmainkban Alattomban
Megcsapolták szíveinket,
Hogy kioltsák életünket,
De maradt még a népeknek vére
Annyi, ami fölkiált az égre.
Áll a tenger nagy elbámultában,
Áll a tenger és a föld mozog,
Emelkednek a száraz hullámok,
Emelkednek rémes torlaszok.
Reng a gálya...
Vitorlája Iszaposan összetépve
A kormányos szíve képe,
Aki eszét vesztve áll magában
Beburkolva rongyos bíborában.
Csatatér a nagyvilág. Ahány kéz,
Annyi fegyver, annyi katona.
Mik ezek itt lábaim alatt?... hah,
Eltépett lánc s eltört korona.
Tűzbe véle!...
No de mégse,
Régiségek közé zárjuk,
De nevöket írjuk rájuk,
Különben majd a későn-születtek
Nem tudnák, hogy ezek mik lehettek.
Nagy idők. Beteljesült az Írás
Jósolatja: egy nyáj, egy akol.
Egy vallás van a földön: szabadság!
Aki mást vall, rettentőn lakol.
Régi szentek Mind elestek,
Földúlt szobraik kövébül
Uj dicső szentegyház épül,
A kék eget vesszük boltozatnak,
S oltárlámpa lészen benne a nap!

Tisztelt Polgárdiak!
Kérem, engedjék meg, hogy
itt, városunk újságjának hasábjain is, meghívjuk Önöket
a város egyik legrégibb rendezvényére a nemzetközi motoros
találkozóra!
Az idei immáron XVIII. Motoros
Találkozót a szűkös keretek ellenére
is megpróbáltuk úgy megszervezni,
a programokat színessé tenni, hogy
idős és fiatal egyaránt jól érezze magát nálunk!
Az idén több mint kilenc zenekar
ad koncertet, köztük a fiatalokra
gondolva a Road, a motorosok kedvence a Blues Company és a mindannyiunk által ismert kitűnő énekes, Varga Miklós és az Ős P.Box.
Már jó ideje rengeteg árus látogat
el hozzánk, így a kavalkádban a motoros dolgokon kívül, szinte minden
kapható, ami szem-szájnak ingere.
Az italokról és ételekről a tavalyi
büfé gondoskodik impozáns megjelenésével és bőséges kínálatával.
A programok között helyet kapott
egy énekverseny, hasonló lebonyolításban, mint a tv-ből jól ismert
Csillag Születik.
Néhány kör erejéig egy igazi rally
autó látogat el hozzánk. A szerencsésebbek akár a navigátor helyén
is találhatják magukat!
A koncertekről programokról és az
Önöknek szóló kedvezményes jegyről,
természetesen bővebben is megismerkedhetnek szórólapjainkról,amit rövidesen minden polgárdi háztartásba eljuttatunk!
Megkérjük Önöket, hogy tizennégy
év alatti gyermekeiket csak felügyelettel engedjék a rendezvényünkre!
(A 14 év alatti gyerekek belépése díjtalan szülői felügyelet esetén!)
Várunk minden polgárdi lakost!
Fekete Sas Motoros Club

Horgásztábor Polgárdin!
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A Polgárdi Horgász Egyesület horgásztábort szervez
2012. július 9. (hétfő) és július 13. (péntek) között!
(5 nap 4 éjszaka) Helye: Polgárdi Horgásztó Elhelyezés: sátorban

Napi háromszori étkezés, (reggeli, vacsora helyben készül,
ebéd Liget étteremből) Előadások: halakról, halfogási módszerekről, környezetvédelemről.
9-12 éves gyermekek jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a horgászat iránt, valamint van némi alap felszerelésük.
A tábor egész ideje alatt nevelői felügyeletet biztosítunk.
A tábor térítési díja 10 000 Ft
Érdeklődni lehet:
Molnárné Rózsa Mariann Tel: 06 30 695 6648
Márkus János Tel: 06 30 368 3162
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Folytatódik 2012-ben, a Nyikos László polgármester
által 2011-ben kezdeményezett együttműködés Polgárdi és az Agárdi Popstrand között!

Tisztelt Olvasók,
Kedves Polgárdiak!

A megállapodás értelmében,Polgárdi állandó lakosai ismét
alanyi jogon kapnak 50 % belépőjegy kedvezményt, a szabadtéri színpad országosan ismert és népszerű, nagyszabású
koncertjeire. 35. éve működik, az Agárdi Popstrand néven
országosan megismert és megkedvelt téli és nyári, Regionális
Rendezvényközpontot.
Nagyon sokan tudják, hogy ha egy gyepszőnyeges, szép vízparti természeti környezetben szeretnének részt venni színvonalas és látványos koncerteken,

		

Mozgalmas időszakon vagyunk túl, az elmúlt
hónapok a szabadtéri programokról szóltak, a
nyár és a jó idő beköszöntével ez a következő hetekben, hónapokban sem lesz másként.
Július 5. és 8. között rendezik a volt szovjet
laktanya mögötti területen a XVIII. Fekete
Sas Party-t és Motoros Találkozót, amelyre a
polgárdi lakosok kedvezményes hétvégi belépővel is ellátogathatnak. Ezen kívül július 14én tartja Nyílt Napját a Polgárdi Horgászegyesület, amelynek keretében szeretettel várnak
minden családot a horgásztóhoz egy önfeledt,
pecázással egybekötött napra.

akkor irány AGÁRD!

Nagyon fontos, hogy bárhol is töltjük a szabadidőnket, a hőség miatt gondoskodjunk a megfelelő
folyadékbevitelről, az időseket, gyerekeket ne tegyük
ki közvetlen napfénynek!
A nyár sokaknak a vakációról, az utazásról szól,
rengeteg bosszúságot okozhat azonban, ha megfeledkezünk az utazáshoz szükséges iratokról. Aktuális lapszámunkban összeszedtük Önöknek, hogy
milyen lehetőségeik vannak, ha az elutazás előtt
sürgősen útlevélre vagy személyi igazolványra lenne
szükségük.
Túl vagyunk 2012 első negyedévén, összeállításunkban olvashatnak arról, hogy mi történt a képviselő-testület ülésein, milyen rendeleteket, határozatokat fogadtak el a város vezetői.
Intézményi rovatunkban ezúttal a Gondozási Központot, a vállalkozók közül pedig a Kálmán család
által alapított 3K 2002 Kft-t mutatjuk be, a májusi
gyereknap kapcsán pedig ismét kedveskedünk a legkisebbeknek egy gyerekoldallal. Az egészségmegőrzés terén a Miklós Melinda védőnő által végzett
méhnyak szűrésre, valamint az UV védelem fontosságára hívjuk fel a figyelmet. Sportrovatunkban a
szakosztályvezetők, felelősök értékelik a 2011/2012es szezont.

POLGÁRDI HÍREK

Polgárdi Város Önkormányzatának lapja
Megjelenik: 2200 példányban
Kiadja: Polgárdiért Közalapítvány
Felelős szerkesztő: Kinizsi Gábor
Hirdetésfelvétel: a polgármesteri hivatal titkárságán,
munkaidőben illetve 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: Alphapress Grafikai Stúdió és Nyomda
www.alphapress.hu

További hírekért, a rendezvényekről készült képekért látogassanak el a Polgármesteri Hivatal Facebook
oldalára (www.facebook.hu/polgardipolghiv)!
Minden polgárdi lakosnak kellemes kora nyári hónapokat kívánok!
A szerk.-

ÖNKORMÁNYZAT
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Forgassák, olvassák szeretettel legújabb lapszámunkat!

Flórián Napi Tűzoltó Bemutató
és Családi Nap
A Polgárdi Tűzoltóság és a Polgárdi Összhang
Kulturális Egyesület közös szervezésében április 30-án került sor a Sárkány Napra, amely idén
Családi Nappá nőtte ki magát. A program során fellépett a Vadvirág Hastánccsoport, az általános iskola 7-8. osztálya, tűzoltási bemutatót
tartott a helyi önkéntes Tűzoltóság, valamint
modellrepülő show-val jelentkezett az Albatrosz Repülő Egyesület Modellező Szakosztálya.
A produkciók mellett ügyességi játékok, focikupa és kézműves sátor is várta a résztvevőket.

MOZAIK

Elballagtak a nyolcadikosok
Június 16-án elbúcsúztak iskolájuktól, tanáraiktól és társaiktól a Széchenyi István Általános
és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziumának
végzős tanulói. A ballagási ünnepségen három
osztály búcsúzott (8.a, osztályfőnök: Hunyadi Márta; 8.b, osztályfőnök: Szabó Valéria; 8.c,
osztályfőnök: Borján Tamásné), a műsort a
hetedik évfolyamos osztályok szervezték (7.a,
osztályfőnök: Domjánné Bak Marianna; 7.b,
osztályfőnök: Müller Judit; 7.c, osztályfőnök:
Nyulász Csaba). A hetedikesek nevében Kovács
Edina búcsúzott, Nagy Martin pedig Radó Lili
Ne mondd c. versét szavalta, míg Néma Natália műsorközlőként tevékenykedett. A végzősök
részéről Bikárdi Szilvia mondott búcsúbeszédet,
Kiss Patrik Reményik Sándor Tanács c. versét
adta elő, továbbá Borsos Regina és Balogh Cintia a búcsúdal során szólóelőadóként közreműködött. Lóránt Jánosné igazgató doktori címének átvétele miatt nem tudott jelen lenni az
eseményen, beszédét Ferencz Károlyné tolmácsolta. Az ünnepség a már hagyománnyá vált
léggömbelengedéssel zárult.
POLGÁRDI HÍREK

Lezárult a Közép-Duna vidéki
hulladéklerakók helyreállítása
A Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (KDV) 2006-ban azzal az
elhatározással jött létre, hogy a 167 alapító önkormányzat végrehajtsa a társulás területén felhagyott
hulladéklerakók rekultivációját, valamint korszerűsítse a meglévő hulladékgazdálkodási rendszert.
A társulás 2007-ben az Új Széchenyi Terv keretében
nyújtott be sikeres pályázatot A projekt ünnepélyes záró rendezvényét 2012. május 11-én tartották
Polgárdin. Az eseményen többek között beszédet
mondott Vargha Tamás a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Törő Gábor országgyűlési képviselő, a
Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke, valamint Nyikos
László Polgárdi polgármestere, aki egyben a KDV
alelnöke és a KDV Operatív Tanácsának elnöke is.

MOZAIK
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Trianon-emlékmű avatás

A város legidősebb lakóját köszöntöttük

A trianoni békeszerződés 92. évfordulóján, a
Nemzeti Összetartozás Napján, június 4-én
Polgárdi városa is kifejezte együttérzését az elcsatolt területeken élő magyarok iránt. Az emlékműátadással egybekötött megemlékezésen
beszédet mondott Törő Gábor, országgyűlési
képviselő, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke,
valamint Nyikos László polgármester. A műsor során Cserta Gábor és Cserta Balázs megzenésített verseket, Simon László pedig egy első
világháborús katonadalt adott elő. Az emlékmű szentelését Barta Tibor plébános végezte,
Dr. Kovács Zsuzsanna nagytiszteletes asszony
pedig áldással köszöntötte a jelenlévőket. Az
emlékművet Fábián Róbert tervei alapján a 3K
2002 Kft. és a Polgárdi-Víz Kft. kivitelezte, a kivitelezés során segítséget nyújtott még a SomaVill Bt. és a Gebotech Kft. is.

Június 6-án 106. születésnapja alkalmából
Polgárdi Város Önkormányzata nevében köszöntötte Nyikos László polgármester, Szűcs
Sándorné Ilonka nénit, Polgárdi legidősebb
lakosát. Ilonka néni egyike azon keveseknek,
akiknek megadatott, hogy élete az egész 20.
századot átölelje. A hosszú élet titkát ugyan
nem árulta el nekünk, mindenestre annyit elmondott, hogy életének nagy részét munkával
töltötte, nyugodt, tanyasi világban gyermekei
és a háztáji jószágok társaságában.

Polgárdi idén is megmozdult

Nyugdíjas Találkozó
Június 8-án Lajoskomárom és Középbogárd
Nyugdíjas Klubjai látogattak Polgárdiba, hogy
egy könnyed estét töltsenek el polgárdi társaikkal. Az este igazán jó hangulatban telt, a vendégek kabaréjelenettel és a Hattyúk Tava humoros
átiratával csaltak mosolyt a jelenlévők arcára.
POLGÁRDI HÍREK

MOZAIK
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Május 23-án Polgárdi is egyike volt annak a 117
magyarországi településnek, amely megmérettette magát a Kihívás Napján. A program a városi
hagyomány szerint május 22-én éjfélkor fáklyás
futással vette kezdetét, majd egészen este 21 óráig
közel 40 féle sportágban kipróbálhatta magát minden sportkedvelő lakos. Idén is rengetegen sportoltak, melynek eredményeként a IV. kategóriában
Polgárdi a 3. helyet szerezte meg a versenyben! A
rendezvény főszervezője Királyné Lászlóné volt,
aki június 5-én a Magyar Szabadidősport Szövetség rendezvényén vehette át a harmadik helyért
járó díjat, egy 75 ezer Ft értékű vásárlási utalványt.

Összefoglaló 2012 első negyedévének képviselő-testületi üléseiről
– A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Polgárdi Munkácsy M. ltp. 11. I/1. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő
lakás értékesítéséről az ingatlan értékének - hivatalos értékbecslő közreműködésével történő - meghatározását követően
dönt. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az
értékbecslés elkészíttetése érdekében történő megbízás megadására, és megbízta a polgármestert azzal, hogy a hivatalos
értékbecslés elkészülte után az ingatlan értékesítését terjessze
a képviselő-testület elé.
– A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait
2012. április 1-i hatállyal Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala lássa el. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy döntéséről a
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás elnökét tájékoztassa.
– A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet által az idősklubok, nyugdíjasklubok programjának támogatására kiírt KOR-TÁRS Idősügyi
Program 2011. pályázat keretében a Polgárdi Nyugdíjasklub
lakótelep – mint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – által benyújtandó pályázatot támogatja, egyúttal kötelezettséget vállal a pályázatban megjelölt pályázati program
végrehajtására, a támogatás pályázó általi felhasználására és
elszámolására. A pályázati program megvalósítását 50.000 Ft
összeggel támogatja a Polgárdi Nyugdíjasklub 2012. évi önkormányzati támogatásának terhére.

1. Rendkívüli képviselő-testületi ülés
(2012.január 19.)
– Polgárdi Város képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
KDOP-4.2.1/B-11. számú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése”, című pályázati felhívásra szándékában
áll „Polgárdi Kossuth Lajos utca közlekedésbiztonsági célú
átépítése” címen pályázatot benyújtani. A pályázat keretében
igényelt támogatás: 115.791.736 e Ft.
– A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Polgárdi-Víz
Víz és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Kft. részére
2013. december 31. napjáig terjedő időre 3.074.900 e Ft kamatmentes tagi kölcsönt biztosít.
– A képviselő-testület megtárgyalta a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft-nek a - Fejér Megyei Önkormányzatok
Kft-ben lévő - Polgárdi Város Önkormányzatának tulajdonát
képező, 1,3820 %-os üzletrészre vonatkozó vételi ajánlatát. A
képviselő-testület az üzletrész vételárát 990.000 e Ft-ban határozta meg. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert,
hogy az üzletrész adás-vételére vonatkozó szerződést aláírja.
– Megismerte a képviselő-testület a Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft-ben a „Jenő Község Önkormányzata és Társai üzletrésze” nevű üzletrészre vonatkozóan a
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. valamennyi tulajdonostársnak névértéken tett vételi ajánlatát és a létrejövő adásvételi szerződés tartalmát. Ezen ismeret birtokában a közös
tulajdont képező valamennyi üzletrész tekintetében a Polgárdi
Város Önkormányzatát megillető elővásárlási jogáról lemondott. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy
az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot az önkormányzat
képviseletében eljárva aláírja.

2. Rendkívüli képviselő-testületi ülés
(2012. február 14.)
– Polgárdi Város képviselő-testülete a 148/2011. (IX. 30.)
Önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy a KDOP4.1.1/E-11. számú, „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek rekonstrukciója” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Polgárdi Erkel F. utca és környékének csapadékvíz elvezetése” címmel. A képviselő-testület a pályázat
keretén belül a Fehérvári Viziterv Kft. tervei alapján, a Polgárdi Erkel F. utca és térsége csapadékvíz elvezetését kívánja
megoldani. A képviselő-testület az ismételten benyújtandó
pályázat összköltségét 175.228.618 eFt-ban határozta meg,
melyből az elszámolható költség mértéke 166.666.667 eFt. A
pályázat keretében igényelt támogatás összegét a képviselőtestület 150.000.000 eFt-ban határozta meg. A pályázathoz
szükséges 25.228.618 eFt önerőt a képviselő-testület a Polgárdi
kötvény terhére biztosítja és nyertes pályázat esetén azt az Önkormányzat költségvetésében elkülöníti.

ÖNKORMÁNYZAT

3. Képviselő-testületi ülés
(2012. február 22.)
– A képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2012. évi
munkatervét.
– A képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§.-a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
szóló 29/1993.(II.17.)Korm. rendelet alapján a meghatározta a
személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díját.
– A képviselő-testület megtárgyalta a Fejérvíz Zrt. által bérüzemeltetett vízi-közművek 2012. évre vonatkozó beruházási
javaslatát, majd figyelembe véve az önkormányzat költségvetési lehetőségeit, úgy döntött, hogy a 2012-ben javasolt fejlesztések megvalósítására nem tud kötelezettséget vállalni, de az
önkormányzat költségvetési lehetőségeinek kedvező alakulása
POLGÁRDI HÍREK
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esetén a fejlesztések kérdését ismét napirendre tűzi.
– Elfogadták a képviselők az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét, majd megbízták a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervnek a város honlapján történő
közzétételéről.
– Pályázatot hirdetett a képviselő-testület a Széchenyi István
Általános- és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziuma igazgatói
álláshelyére.
– Elfogadták a képviselők a Helyi Védelmi Bizottság 2011.
évben végzett munkájáról szóló beszámolót, valamint a 2012.
január 1-vel bekövetkezett jogszabályi változásokról adott tájékoztatást.
– Támogatták a képviselők Juhász Imre Székesfehérvár, Prohászka O. u. 4. sz. alatti lakos kérelmét, melynek értelmében
az Önkormányzat tulajdonát képező, Polgárdi Kossuth u. 76.
sz. alatti Közösségi Ház elnevezésű ingatlan – az ingatlan felújítása után – a Boros József Közösségi Ház elnevezést kapja.
– A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a 2012. évben a
„Programme Europe For Citizens” pályázati kiírásra 25 ezer
eurós pályázat került benyújtásra a Polgárdi Nyári Fesztivál
megrendezésére.
– A képviselő-testület rendelkezésre bocsátotta a Fekete Sas
Motoros Klub részére a kastélykertben lévő 1717/2 hrsz-ú volt
alakuló teret a 2012. évi XVIII. Motoros Találkozó idejére. A
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a terület használatára vonatkozóan szerződést kössön a Fekete Sas
Motoros Klubbal.
– A képviselő-testület hatályon kívül helyezte az ivóvíz és
szennyvízszolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról szóló 18/1997(XII.14.) önkormányzati rendeletet, tekintettel arra, hogy a vízközmű-szolgáltatásról szóló törvény
miniszteri hatáskörbe utalta a szolgáltatás díjainak és azok
alkalmazása kezdő időpontjának meghatározását; az átmeneti
időszakra pedig meghatározza az emelés maximális mértékét.
– Módosította a képviselő-testület az önkormányzat által
fenntartott nevelési, oktatási és szociális intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 2/2011.(II. 25.) önkormányzati rendeletet.
– Rendeletet alkotott a képviselő-testület Polgárdi Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről.
– A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A § (2) bekezdésében, valamint 26.§ (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján rendeletet alkotott a képviselőtestület a talajterhelési díjról.

4. Képviselő-testületi ülés
(2012. március 29.)
– Elfogadta a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról szóló 40/2009. (V. 25.) Önkormányzati határozat módosítását.
– A képviselő-testület elfogadta a Városi Könyvtár és Művelődési Központ 43/2009. (V. 25.) önkormányzati határozatával
POLGÁRDI HÍREK
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elfogadott Alapító Okiratának módosítását.
– A képviselő-testület elfogadta a Széchenyi István Általános és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziuma alapító okiratáról
szóló 41/2009. (V. 25.) Önkormányzati határozat módosítását.
– A képviselő-testület elfogadta a Gondozási Központ Alapító Okiratáról szóló 44/2009. (V. 25.) Önkormányzati határozat
módosítását.
– A képviselő-testület elfogadta az Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratáról szóló 42/2009. (V. 25.) Önkormányzati határozat módosítását.
– A képviselő-testület pályázatot írt ki a Városi Könyvtár
igazgatói álláshelyének betöltésére.
– A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Városi Könyvtár magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázati eljárás során, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A.§. (6) bekezdése, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról
a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992.(XI.20.)
Korm. rendelet 7.§ (6) bekezdése alapján létrehozandó véleményező bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja. A Közalkalmazotti Tanács részéről Molnárné Disznósi
Valériát; a reprezentatív szakszervezet részéről Kalincsákné
Molnár Zsuzsannát; az országos szakmai szervezet részéről
Beniczky Péternét.
– A képviselő-testület úgy döntött, hogy a tulajdonában
lévő Polgárdi, 1768/45 hrsz-ú, 2518 m2 alapterületű, kivett
beépítetlen terület megjelölésű ingatlant értékesíti a Rollkon
Mérnöki és Műszaki Szolgáltató Kft. részére. A képviselőtestület az ingatlan adás-vétele tárgyában kötendő szerződés
tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyetértett és
felhatalmazta a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
– A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2012. évi
költségvetésében a civil szervezeteknek biztosított támogatási összegek folyósítására vonatkozó, az önkormányzat és a
civil szervezetek között kötendő támogatási szerződések, valamit együttműködési megállapodások tartalmát. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében eljárva aláírja a civil szervezetekkel
kötendő együttműködési megállapodásokat és támogatási
szerződéseket.
– A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, Polgárdi 1717/1. hrsz-ú, volt legénységi szálló épület bontásával a FEMO-KER Bt-t bízza meg,
amennyiben a társaság az építőipari kivitelezői nyilvántartásba történő felvételét 2012. április 30. napjáig igazolja. A
képviselő-testület a bontási szerződés tartalmát megismerte,
az abban foglaltakkal egyetértett. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a FEMO-KER Bt. kamarai
regisztrációjának igazolása után a vállalkozási szerződést
aláírja.
– A képviselő-testület „a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól” szóló 2004. évi CVII. tv. 1. § (9)
bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Székesfehérvári
Többcélú Kistérségi Társulás – Székesfehérvár, 2005. május 6.
napján kelt – Társulási Megállapodását módosította.
– A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2012. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának állami támogatására kiírt pályázat alapján a támogatásra igényét bejelenti. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a
támogatási igény benyújtásához szükséges nyilatkozatokat
aláírja.
– Módosította a képviselő-testület a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletet.

Közeleg a vakáció!
Ne feledkezzenek meg az utazáshoz szükséges okmányokról!
Utazás előtt hajlamosak vagyunk megfeledkezni a szükséges iratokról, ezért nem árt időben elkezdeni a lejárt útlevelek,
személyi igazolványok cseréjét, hiszen mindkét okmány átfutási ideje a rendes eljárás esetében 30 nap
Elég a személyi vagy kell útlevél is?
Ha az Európai Gazdasági Térség (az EU tagállamai + Izland,
Norvégia és Lichtenstein) tagállamainak egyikébe vagy Bosznia-Hercegovinába és Macedóniába utazunk, akkor elég az
érvényes személyi igazolvány, útlevélre nincs szükség. Svájcban csak az új, kártyás típusú személyi igazolványt fogadják
el, mindenképpen érdemes még az utazás előtt érdeklődni az
aktuális ország nagykövetségén, hogy milyen típusú okmán�nyal léphetünk be az országukba.
Az Unión kívüli utazás, vagy ún. „harmadik” országba történő utazás határátlépési szabályai Magyarország uniós csatlakozásával sem változtak. Továbbra is kizárólag a kijelölt határátkelőhelyeken és érvényes útlevéllel lehet átlépni a határt.

6-12 éves korig:
• 5 évig érvényes magánútlevél 2500 forint
• második magánútlevél 5000 forint
12-18 éves korig:
• 5 évig érvényes magánútlevél 2500 forint
• második magánútlevél 5000 forint
Kétszeres illetéket kell fizetni
• a második magánútlevélért (lásd fenti összegek)
• ha az új okmány az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány
helyett kerül kiadásra

Személyazonosító igazolvány
Állandó személyazonosító igazolványt bármelyik okmányirodában kérelmezhetünk 1500 Ft-os eljárási illeték ellenében. (Bizonyos esetekben, pl. 14 éves kor alatt, illetve 70 éves kor felett,
ha az illető rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártyás típusú
vezetői engedéllyel az eljárás illetékmentes, ezekről érdeklődjünk az okmányirodákban.)
Fontos tudni, hogy személyazonosító igazolvány nem kérelmezhető elektronikusan, nincs lehetőség sürgősségi eljárásra,
ezért a kiállítása minden esetben 30 napon belül történik.

Illetékmentes az eljárás, ha
• az útlevél cseréjére azért kerül sor, mert a biometrikus
azonosítót tartalmazó tároló elem nem, vagy hibásan tartalmazza az előírt adatokat
Alapilletéket kell fizetni
• jegyzőkönyvvel igazolt, eltulajdonított útlevél esetén

Magánútlevél
A magánútlevél valamint a második magánútlevél rendes eljárás keretében történő kiállításának ügyintézési határideje 30
nap, amely a kérelem benyújtását követő napon kezdődik. Ezt
bármelyik okmányirodában kérvényezheti.

2012. január 1-jétől azonban lehetőség nyílt a magánútlevél és a második magánútlevél
• soron kívüli (7 napon belüli)
• sürgősségi (3 napon belüli)
• azonnali (24 órán belüli)

Rendes eljárásban (30 napon belül) nagykorú kérelmező
részére kiállított magánútlevél és második magánútlevél
esetén az eljárási illeték:
• 5 évig érvényes magánútlevélnél 7 500 forint
• 10 évig érvényes magánútlevélnél 14 000 forint
• 1 évig érvényes magánútlevélnél (nem tartalmaz ujjnyomatot) 2 500 forint
• Az a típusú magánútlevél, amelyik nem tartalmaz ujjlenyomatot, 1 évig érvényes 2 500 forin
• Második magánútlevél, legfeljebb 2 évig érvényes 15000
forint (munkáltatói igazolás szükséges a kiállításához)

eljárás keretében történő kiállítására, amennyiben az igazgatási szolgáltatási pótdíjat az ügyfél a rendes eljárásban kiállított magánútlevélért fizetendő illetéken felül megfizeti.
A kérelem soron kívüli, valamint sürgősségi eljárás esetében
bármely okmányirodában, illetve a Központi Okmányirodában benyújtható, az útlevél azonnali kiállítására irányuló kérelem azonban kizárólag csak a Központi Okmányirodában
nyújtható be.
A soron kívüli eljárásban igényelt és elkészült okmány átvétele az eddig meghatározott rend szerint történik. A sürgősségi, valamint azonnali eljárásban igényelt útlevél azonban
kizárólag a Központi Okmányirodában vehető át.
A fenti különleges eljárásokért magánútlevél esetében
szimpla illetéket, a második magánútlevél esetében dupla
illetéket, az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált magánútlevél és
második magánútlevél helyett kiállított új útlevélért fenti
illetékek kétszeresét és igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell
fizetni.
Az igazgatási szolgáltatási pótdíj összege soron kívüli eljárás esetén 19 000 forint, sürgősségi eljárás esetén 29 000 forint, azonnali eljárás esetén 39 000 forint.

INTÉZMÉNYEK

Rendes eljárásban (30 napon belül) kiállított kiskorú kérelmező magánútlevelének és második magánútlevelének
eljárási illetékei:
6 év alatt:
• 3 évig érvényes magánútlevél 2 500 forint
• második magánútlevél 5000 forint

További információ az okmányirodákban vagy a www.
kekkh.gov.hu honlapon!
POLGÁRDI HÍREK
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Könyvajánló
Felnőtteknek:

James Herriot : Állatorvosi pályám kezdetén

„A könyv önéletrajzi ihletésű,
azokról az évekről szól, mikor
szerző belép segédorvosnak
Donald Sinclair (a könyvekben
Siegfried Farnon) mellé. Kedves humorral írja le az állatorvos mindennapi problémáit (és
ezekből az antibiotikumok és
a modern gyógyszerek elterjedése előtt még bőven akadt), a
környezetében élő embereket,
a természet csodáit - egy újszülött borjú első lépéseit vagy
a hegyek fenséges látványát.
Akkor kezdett el állatorvosként
praktizálni, mikor még néhol akadtak igáslovak, és még
különálló kis tanyákon gazdálkodtak a farmerek, ahogy
számtalan generációjuk tette azelőtt is. Akkoriban még az
állatgyógyászat gyerekcipőben járt, az orvosnak pedig ott
és olyan körülmények között kellett megoldania a problémát, ahol és ahogyan a páciens éppen tartózkodott - azaz
az esetek többségében a hideg kőpadlón, egy ócska elemlámpa fényénél, csak a nála lévő gyógyszerek és jó esetben
a farmer segítségére hagyatkozva. Az állatorvos-szakmával kapcsolatos anekdotákon még sokadszorra is képes
vagyok nevetni, a könyvet a szerző humora és s öniróniája
élvezetes és szórakoztató olvasmánnyá teszi.

Mini Galéria –
A hónap művésze:
Lóránt Márk
„1999.03.04-én születtem Székesfehérváron. Születésem óta Polgárdiban élek, szüleimmel és testvéremmel. A festészettel három éve ismerkedtem meg, Szabó
Tibor festőtanodájában. Sajnos a tanoda megszűnt, de
azóta is szívesen festek, és ha segítségre van szükségem, mesterem tanácsaira most is számíthatok. A művészettel hobbi szinten szeretnék foglalkozni.”
A kiállítás megtekinthető a Városi Könyvtárban.

Gyermekeknek:
Travers, Pamela Lyndon : A csudálatos Mary

Könyvmolyok Mestere
olvasási verseny eredményei:
Helyezés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Név		

Kiolvasott könyv

Takács Réka /7. o. 		
Molnár Anita /8. o.		
Szabó Dalma /8. o.		
Németh Bence /5. o.		
Takács Henrietta /6.o.		
Nyerges Beáta /10.o.		
Németh Máté /5.o.		
Csenki Veronika/ 6.o.		

22
18
12
8
4
2
2
1

Gratulálunk a nyerteseknek!
Októbertől újra indul a verseny, várjuk majd az új jelentkezőket. Már a nyári szünetben lehet előre olvasni a kijelölt
könyvekből, így tartalmasabban és ráadásul hasznosan is telik
a szünidő.
Mert ne feledjétek a mottónkat: Olvasni jó :)
POLGÁRDI HÍREK
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A Banks család otthonában éppen a feje tetején áll
minden, amikor Mary a keleti szél szárnyán megérkezik.
A négy gyerek: Jane, Michael, John és Barbara egyhangú
életében ezután az egyik fantasztikus dolog követi a másikat. Mary Poppins feneketlen táskájából olyan üveget varázsol elő, amelyből
többféle ízű, finom orvosság
kerül minden gyermeknek,
majd izgalmasabbnál izgalmasabb emberekkel ismerkedhetnek meg, különleges
helyekre utazhatnak el. A
gyerekek nagyon megszeretik Maryt, pedig első látásra nem tűnik a nevelők
gyöngyszemének: szigorú,
gúnyolódik a gyerekekkel,
soha semmit nem magyaráz meg, rendkívül hiú és ráadásul a zabkása is mindig
csomósra sikerül neki. De ami a sok izgalmas élményen
kívül is fontosabb, hogy a gyerekek soha nincsenek egyedül, és Mary Poppins mellett mindig biztonságban érezhetik magukat. „Kezét Mary Poppinsnak a gyerekkocsi
fogóján nyugvó kezére tette. Meleg, biztonságos, megnyugtató érzés volt.”
Balassáné Veres Margit
könyvtáros

Az idősek és rászorulók szolgálatában

INTÉZMÉNYEK

A Polgármesteri Hivatal tőszomszédságában működő
Gondozási Központ több évtizede nyújt segítséget az idős
és egészségi állapota miatt rászoruló személyeknek. A hétköznapokon nyitva tartó intézmény vezetőjét, Repmann
Ildikót kérdeztük a gondozás folyamatáról, a létszámokról, valamint a szociális ellátás jövőjéről.
– Milyen múltra tekint vissza az intézmény?
– A kezdet a ’60-as évekre tehető, akkor
még a Közösségi Házban működött az intézmény. Később a ’80-as években költözött a jelenlegi épületbe, amely korábban
Rendőrőrs volt, de az idősek elmondása
szerint már a Csendőrség is itt működött.
Sajnos az idő folyamán az épület állapota
erősen megromlott. A tavalyi évben kicseréltük a nyílászárókat, ajtókat, kimeszeltük a falakat, felújítottuk a konyhát, valamint az önkormányzat jóvoltából függönyöket, ülőgarnitúrát kaptunk. A jövőben
pályázati pénzből szeretnénk megoldani az üveges rész hőszigetelésének felújítását, valamint a tetőszerkezet cseréjét.
– Hány gondozott van jelenleg és milyen formában segítenek
az időseknek, rászorulóknak?
– Körülbelül 100 fő körül mozog a 3 ellátási forma (nappali ellátás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) létszáma.
Van egy kis átfedés az étkeztetés és házi segítségnyújtás terén,
hiszen van olyan gondozott, aki mindkét ellátást igénybe veszi. Helyben is étkezhetnek a klubtagok, ugyanakkor van lehetőség, hogy csak a nappali ellátást vegyék igénybe étkezés
nélkül, a társas kapcsolatok ápolása és szociális ügyintézés
céljából. A szociális étkeztetés nagy része kiszállításra kerül,
vagy a hozzátartozók elviszik. Van azonban olyan gondozott,
aki mozgásképtelen, ott a gondozónő egyéb gondozási tevékenységet is végez (pl. bevásárlás, személyi környezeti higiénia rendezése, kapcsolattartás a háziorvossal, időpont kérése
szakrendelésre, betegszállító megrendelés). A gondozónők a
hozzátartozókkal is tartják a kapcsolatot. Sok gondozottnak
távol, vidéken vannak a rokonai, akiket értesítenek, ha a gondozott például kórházba kerül. Emellett a háziorvosokkal is
nagyon jó a kapcsolatuk, folyamatosan konzultálnak velük,
segítik a munkájukat. Ugyanígy jó a viszony a gyógyszertárral
is. Múlt héten az egyik gondozott intézetbe került, és a gondozónők neki segítettek az ügyeket elintézni a beköltözéssel
kapcsolatban.
– Tulajdonképpen egyfajta, komplex segítő hálózatot működtetnek?
– Igen, mindenben igyekszünk segítséget nyújtani, a felmerülő problémákra megoldást találni. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot.
A házi a gondozást a gondozónők végzik és szükség esetén a
háziorvoson keresztül felveszik a kapcsolatot az ápolási szakszolgálattal. Ez itt helyben, Polgárdiban van, térítésmentes, a
TB fizeti. Amit a gondozónők végeznek, az térítésköteles, de
minimális az összege, 35 Ft/óra.
– Hány gondozónő dolgozik a Központban?
– 3 gondozónőnk van jelenleg. Az előírás alapján kilenc gondozottként kell biztosítani egy gondozónőt. Tehát egy gondozási körzetben egy gondozónő és kilenc gondozott lehet.
Nagyon tapasztalt, sokat látott csapatunk van, a gondozónők
folyamatos továbbképzéseken vesznek részt. A kolléganők közül Bakonyi Lajosné az idei évben, míg Nádi Gyuláné jövőre
lesz 25 éve, hogy itt dolgozik. De Hambalgó Lászlóné is már
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21 éve a Központ munkatársa. Balogh Ferencné 14 éve, míg
Horváthné Borsányi Anita pedig 9 éve csatlakozott, én pedig
a tízedik évemet kezdtem idén. Az idős embereknek kell az
állandóság, és az évek folyamán nagyon megkedvelték a gondozónőket.
– Hogyan alakul egy gondozónő munkanapja?
– Minden reggel felosztjuk a feladatokat, de a napközben felmerülő váratlan dolgokat is bekalkuláljuk. Ezután a 3 gondozónő kimegy a gondozási körzetébe, majd addigra jönnek
vissza, mire megérkezik az ebéd. Hivatalosan a szociális étkeztetésben egy főt alkalmazhatunk, de mivel a több mint 60
ebédet egy főnek kiszállítani fizikailag lehetetlen, így a gondozónők besegítenek, hiszen sok helyen az idős nem tud kimenni a kapuba sem, sőt néhány helyen meg is kell melegíteni az
ételt. Ezen kívül sok mindenben segíteni kell, bevásárlásokkal
elszámolni, térítési díjat beszedni, egy-két jó szót váltani az
időssel, hiszen ezek a személyek a nap nagy részében egyedül
vannak. A munkatempó mindig feszített, hiszen egy 8 órás
műszakban, ha 1 óra jut mindenkire, akkor a gondozónő teljes ideje ki van töltve. Sokan sajnos azt gondolják, hogy a gondozónők csak „ebédhordók”, és nem tudják, hogy azon kívül
milyen sok más feladatuk van. Az étkezés végeztével rengeteg napi adminisztrációt kell megcsinálni. Nemrég beindult
egy újfajta rendszer is, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal felé elektronikus napi jelentést kell készíteni. Mivel a
szociális támogatás névre szól, ha az idős bekerül a kórházba,
akkor az ő ebédjét más nem fogyaszthatja el, hiszen utána adja
a támogatást az állam. Egy személy két különböző helyen nem
vehet igénybe két juttatást. Ez a rendszer ezt tudja nyomon
követni, jelenleg próbaidőszak van, élesben majd júliustól vezetik be.
– A nappali ellátást jelenleg hányan veszik igénybe, azaz
mennyi a bejárók létszáma?
– Jelenleg 26 klubtagunk van, az engedélyezett létszámunk
40 fő, tehát van még lehetőség csatlakozni. Minél többen vannak, annál kevesebb az egy főre jutó költség. Nagyon sokan
a csatlakozás után jöttek rá, hogy milyen jó dolog itt lenni,
mennyire hasznos ez számukra.
– Ha valaki az újságból értesül erről a lehetőségről, mit kell
tennie, ha szeretne csatlakozni?
– Akár az idős ember, akár a hozzátartozója bejöhet az intézménybe elkezdeni intézni a felvételt. Emellett telefonon is
jelezhetik felénk a szándékot, ebben az esetben a gondozónők
házhoz mennek és felveszik a kapcsolatot. A csatlakozáshoz
több nyomtatványt kell kitölteni, ennek a folyamatnak van egy
4-5 napos átfutási ideje. A háziorvosnak is ki kell töltenie a
szükséges egészségügyi részt, majd ezt követően kerül megállapításra a térítési díj. Ha ételkihordásról is szó van, akkor
szükséges éthordók beszerzése. Ha a házi segítségnyújtást is
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Sokszor mondják az idősek, hogy régen nem volt nyugdíj, a
fiatalok ellátták a nagyszülőket, dédszülőket. Azóta sokat változott az élet, a nők nagy része akkor nem dolgozott, el tudta
látni a gyerekeket, az időseket. Mások voltak az igények. Most
a nők is dolgoznak, megfeszített a munkatempó. A mai világban nem igen tudják megengedni maguknak, hogy otthon
maradjanak. Tehát sok idősnek megoldatlan a problémája és
ezért kell ez a hálózat. Remélem, hogy a felnövekvő fiatal korosztályban is lesznek olyanok, akik az idősek ellátását választják hivatásuknak. Az egyik oktatóm azt mondta annak idején,
hogy egy társadalom érettségét mindig azon lehet lemérni,
hogy hogyan gondoskodik az idősekről, betegekről.
igénybe veszik, akkor a gondozónő kimegy és megnézi a körülményeket, mi az, ami szükséges, megbeszélik mi az, ami
ebbe az időbe (1 órába) belefér. Ez attól is függ az idő, hogy
hány gondozott van, és ők milyen gondozást igényelnek.
– Beszéljünk számokról, mi mennyibe kerül egy gondozottnak?
– A jelenlegi törvényi előírások szerint az öregségi nyugdíj
(42750 Ft) másfélszereséig nincs térítési díj, azt az önkormányzat átvállalja. A gondozási díj, melyet a házi gondozásért
szedünk, 35 Ft/óra, mindenkinek egységesen ennyi. A nappali ellátás étkezéssel 42750 Ft-os jövedelemig térítésmentes.
42751 – 57000 Ft-os jövedelem között 385 Ft/nap, 57001 forintnál magasabb jövedelem esetén 645 Ft/nap. Csak nappali ellátás igénybevétele esetén (étkezés nélkül) 150 Ft/nap, és
nincs jövedelmi határ megszabva. A szociális étkezés az, amit
tulajdonképpen kiszállítanak. 42.750,- Ft-os jövedelemig térítésmentes. 42751-57000 Ft-os jövedelem között 460 Ft, 57001
Ft-nál magasabb jövedelem esetén 615 Ft, plusz ebédenként 35
Ft a kiszállítási díj. Ahol házaspár veszi igénybe, ott 1 db kiszállítási díjat számítunk fel. Arra is van lehetőség, hogy csak
heti pár napon vegyék igénybe az étkezést.
– Milyen rendszeres programok, rendezvények vannak?
– Nagyon jó rendezvényeik vannak, az iskola és az óvoda
növendékei folyamatosan jönnek hozzánk a műsoraikkal.
Ezen kívül természetesen megtartjuk a főbb világi és egyházi
ünnepeket is. Vannak kisebb rendezvényeink is, így például
lángos sütés, fánksütés, kolbászsütés, szalonnasütés, nőnapi rendezvény. A férfiak mindig nagyon készülnek Nőnapra,
idén minden hölgynek egy kis virágkitűzőt készítettek. Napi
szinten vannak foglalkozásaink egy heti terv alapján, de ha
másképp alakul, akkor eltérünk tőle, azt csináljuk, amihez
éppen kedv van. Nagyon szeretnek az idősek keresztrejtvényt
fejteni, emellett minden nap újságot olvasunk, megnézzük az
aktuális híreket. Természetesen a testmozgás sem maradhat
el, rendszeresen végzünk olyan ülőtornát, ami nem megerőltető, de mindenkit felfrissít. Ezen kívül szoktunk társas játékozni, memória játékot játszani, DVD filmeket, filmsorozatokat
nézni, zenés programokat tartani. Vannak könyveink, heti és
napi lapok, rendszeresen megemlékezünk a nagyobb költők
évfordulóira, a költészet napjára. Nagyon örültünk, hogy decemberben internet hozzáférést is kaptunk.
– Hogyan látja a szociális gondozás jövőjét?
– Remélem, hogy a jövőben is lesz forrás működtetni a hasonló intézményeket, mert nagyon nagy szükség van rájuk.
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PÉLDÁS PORTA
2012 VERSENY!
Polgárdi Város Önkormányzata meghirdeti a
„Példás Porta 2012” elnevezésű versenyt, amelyben részt vehet mindenki, aki házát vagy kertjét
saját ízlése szerint széppé, virágossá teszi.
A zsűri az elkészült portákat augusztus második
hetében, egy városi bejárás során értékeli és augusztus 20-án, a Polgárdi Nyári Fesztivál keretei között
eredményt hirdet.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2012. augusztus 1.

A versenyre a polgardihirek@gmail.com e-mail
címen, vagy a (06-22) 576-230-as telefonszámon
lehet jelentkezni!
Legyen az Öné Polgárdi legszebb portája!
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A „polgárdi kazán” sikertörténete

RIPORT

1990-ben egyéni vállalkozásként indult, mára már 17
főt foglalkoztató családi céggé
nőtte ki magát a polgárdi 3K
2002 Fémipari Kft., melyet 10
évvel ezelőtt Kálmán László és
fiai, Attila és az ifjabbik László
alapítottak. Kezdetben főleg
fémszerkezetek gyártása volt
a fő profil, aztán lassanként előtérbe került a kazángyártás, amely azóta már országszerte híressé tette a
„polgárdi kazánokat” gyártó kisvállalkozást.
„Rengeteg olyan
helyről jönnek hozzánk, ahol van kazángyártó cég, de
inkább eljönnek ide
hozzánk az emberek, mert az ismerősöktől, barátoktól
azt hallják, hogy jó
minőségű kazánokat gyártunk. Nagyon jó érzés, hogy az egész országból,
sőt a határon túlról is keresik a kazánjainkat. A Magyar Posta Zrt-vel kötött
megállapodás értelmében az ország
egész területén elérhetők a termékeink.
Az a filozófiánk, hogy csak olyan terméket adjunk ki a kezünkből, amelyet
mi is megvásárolnánk a boltban. Bóvlit
a piacra nem lehet termelni, mert többe
kerül a javítása, mint maga a termék” – meséli
Kálmán László, tulajdonos.
A cég nemcsak kazángyártással, hanem egyéb
fémipari munkákkal is foglalkozik, több környező nagyobb cégnek gyárt fémszerkezeteket,
hegesztett konstrukciókat, emellett pedig további lakatosipari munkákat, szerelői tevékenységet is találunk a repertoárban.
Fejlesztő csapatuknak köszönhetően saját tervezésű kazánokkal is folyamatosan bővül a kínálat. Legújabb termékük
egy saját fejlesztésű faelgázosító kazán, amely sokkal jobb
hatásfokkal üzemel, mint egy hagyományos vegyes tüzelésű
kazán. Cél a hazai piacra is továbblépni olyan kazánkonstrukciókkal, melyek a modern, megújuló energiaforrásokkal
szembeni követelményeket is kielégíti (pellet, biomassza). A
lakossági kazángyártás mellett pedig az ipari/intézményi biomassza kazángyártás a másik jövőbeli irány. Mindezek megvalósításával a cég középtávú célja, hogy az új fejlesztésekkel
meghatározó szerepet töltsön be a magyar kazángyártó piacon, valamint az, hogy új konstrukciókkal tudjanak betörni
és erős helyet kiharcolni a román, szlovák és horvát piacokon,
illetve, hogy saját jogon, saját termékekkel tudjanak megjelenni az osztrák piacon.
Az elmúlt 10 évben közel 10 ezer kazán került ki a cég gyártóműhelyéből az osztrák piacra, s eleddig egyetlen egy meghibásodásról sem érkezett hír. Ezt a páratlan minőségi mutatót
nagyban elősegíti az, hogy minden egyes kazánt 24 órán keresztül 5 baros nyomáspróbának vetnek alá, valamint a belső
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hegesztéseket is megvizsgálják, tehát az esetlegesen felmerülő
hibák már a műhelyben jelentkeznek.
A cég nem feledkezik meg a kuncsaftokról a vásárlás után sem,
fontosnak érzik, hogy az üzembe helyezés után is nyomon kövessék egy-egy termék utóéletét, hiszen ahogy László mondja:
„Természetesen meghibásodás mindenben, amit ember gyárt,
jelentkezhet, ezért a vásárlás után is tartjuk az ügyfelekkel a
kapcsolatot, így az esetleges hibákon később is azonnali beavatkozással tudunk segíteni, természetesen pluszköltség nélkül.
Felnőtt egy olyan generáció, aki nem ismeri ezeket a kazánokat,
hiszen egész életében csak a termosztáttal találkozott, és amikor
szembesül azzal a ténnyel, hogy nemcsak gázzal lehet fűteni,
akkor bizony nem tudja, hogy mihez kezdjen. Ekkor jövünk mi
a képbe és szaktanácsainkkal segítjük a vevőt.”
Az Új Széchenyi Terv keretében 2011. decemberében 1 db
CNC plazma- és lángvágó gép, valamint 1 db CNC hidraulikus élhajlító gép került beszerzésre. Ez a technikai fejlesztés
nagy távlatokat nyitott a cég életében, ennek köszönhetően
készülhetett el az a saválló lemezből megálmodott Trianonemlékmű is, melyet június 4-én adott át a városvezetés a Május
1. utcai ligetben.
„Az emlékmű elkészítését
azért vállaltuk el, mert kihívásnak éreztük, úgy gondoltuk, hogyha sikeresen el
tudjuk készíteni, akkor az egy
visszajelzés a számunkra is,
hogy igenis ennek a cégnek és
ennek a csapatnak van
létjogosultsága más termékek piacán is, nemcsak a kazángyártásban,
na és persze nem mindenki tud olyat alkotni,
amit
megszentelnek,
megáldanak, megkoszorúznak és még meg is
tapsolnak”- nevet László, majd Attila hozzáteszi:
„Folyamatosan keressük a kihívásokat.
A piacon jelen lévő cégek nagy része be
van állva egy dologra, és azon kívül nem
nagyon hajlandó mást megcsinálni. Mi
arra törekszünk, hogy folyamatosan tapasztalatot szerezzünk még akkor is, ha
nem éri meg legyártani egy-egy kérést,
hiszen ahhoz hogy talpon tudjunk maradni, fejlődni kell.”
Jelenleg is folyamatban van egy engedélyeztetési eljárás,
melynek eredményeképpen a céges hegesztőüzemi minősítésekkel felvértezve vághatnak neki az új feladatoknak. A cég
mostanában a közelgő kazánvásárlási idényre való felkészülés
jegyében folyamatosan gyártja a kazánokat. Mint minden vállalkozást, így a Kálmán családot is sújtja a jelenlegi stagnáló
gazdasági helyzet, azonban a két ügyvezető meglepően haladó
gondolkodással, optimistán tekint a jövőbe:
„Csak célokkal lehet előrébb jutni. Azt valljuk, hogy válságban kell fejleszteni, mert amikor vége lesz a válságnak, akkor
megerősödve kell az új kihívásoknak nekivágni. A kazángyártás nem egy olyan terület ahol rövid idő alatt nagy fejlődést
lehet elérni, idő kell hozzá, folyamatos apró lépésekkel lehet
felfelé haladni.”
Az egész azonban nem működne gördülékenyen, ha nem
lenne meg a cég mögött a nyugodt családi háttér, a két fiú hathatós segítsége, akik ha eljön az idő, tovább tudják vinni a sikeres vállalkozást.
További információ: www.kazangyartas.hu
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Az UV sugárzás hatása a szemre
Napjainkban egyre népszerűbbek a szabadban végzett tevékenységek, azonban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a napsugárzás jelentős mennyiségű
UV sugárzást is tartalmaz.
Az UV sugárzás a napfény egy
része, láthatatlan
röv id hu l lá mú
sugárzás. A hó
vagy víz felszíne
által visszavert
fény magasabb
UV szinttel rendelkezik. Az UV
sugárzás számos
szemészeti probléma kialakulásában játszik szerepet. Rövid idő alatt az UV
sugárzás csak kisebb károsodást okoz, ha azonban hosszabb
távon éri a kötőhártyát, az megvastagszik és egy húsos gócot
(Pterygium) alkot, így rontva a látást. A góc egyedül műtéti
úton távolítható el. Az UV káros hatásai, az élet során ös�szeadódnak, szinte észrevétlenül jelenik meg, végül színlátás vagy éjszakai látásgyengülés jelentkezhet, továbbá a
szürkehályog kialakulásáért is felelős az UV sugárzás.
Vizsgálatok azt is kimutatták, hogy az UV sugárzás felelős a sárgatest sorvadásáért. A sárgatest sorvadás (Makula
Degeneratio) 50 éves kor felett kialakuló vakság főbb okozó-

ja. A gyermekek, fiatalok különösen veszélyeztetettek, mivel,
idejük nagy részét szabadban töltik, az ő szemlencséjük még
nem képes annyi UV sugárzás kiszűrésére, ezért a szem belseje, az ideghártya még több károsodását szenvedhet.
Minden lehetséges eszközt fel kell használnunk szemünk
védelmében, hogy megakadályozzuk a visszafordíthatatlan
károsodást. Igyekezzünk elkerülni a napfényt! Hordjunk
széles karimájú kalapot, viseljünk jó minőségű napszemüvegeket, amit optikai szaküzletek forgalmaznak!
Beck István
látszerészmester
a Beck Optika Kft tulajdonosa

Ingyenes méhnyakszűrés Polgárdin!
A szűrés előtt a védőnő ismerteti Önnel a kenetvétel menetét. Lehetőség van arra is, hogy kérdéseit feltegye, azokra megnyugtató és kielégítő válaszokat kapjon. Maga a kenetvétel a
méhszáj felszínéről és a méh nyakcsatornájából egy egyszerű
eszközzel történik. Az elkészült kenetet laboratóriumba küldi
a védőnő sejtvizsgálatra. Az eredményről pedig írásos vizsgálati eredményt fog kapni ugyancsak a védőnőtől.
A programban azok a polgárdi hölgyek vehetnek rész akik
több mint 3 éve nem voltak szűrésen és kaptak az ÁNTSZ-től
behívó levelet.
A szűrés ingyenes, a költségeket az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fedezi.
A szűrésre bejelentkezni Miklós Melinda védőnőnél lehet.
Elérhetősége: mobil (06-70) 779-1472,
		
(06-22) 367-100 reggel 7.00–9.00-ig
Tanácsadó címe: 8154 Polgárdi Munkácsy ltp. 13.
Szűrés időpontja: kedd 13.00–15.00.

Népegészségügyi program keretében lehetőség van
védőnői méhnyakszűrés igénybe vételére!
A szűrés fájdalommentes, egyszerű eljárás, mellyel a
méhnyak, tüneteket és panaszt még nem okozó elváltozásai is felismerhetőek. Ezekből kezelés nélkül- a későbbiek során- méhnyakrák is kialakulhat. Korai felismeréssel, az időben megkezdett kezeléssel a betegség
gyógyítható.

ELADÓ!

Polgárdiban a Táncsics utca 12. szám alatt
1025 m2-es, összközműves építési telek eladó!
Érdeklődni lehet: a (20) 921-3982-es telefonszámon.
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Miklós Melinda
védőnő

MÁSOLD!
MÁSOLD!

MÁSOLD!

Az angol rejtvény megfejtését küldd
el a polgardihirek@gmail.com E-mail
címre! A megfejtők között apró ajándékokat sorsolunk ki!

Előző számunk angol rejtvényének helyes megfejtése: Grow
very tall, azaz Nőj nagyra! Nyertesek: Tímár Ildikó, Császár
Krisztina Nyereményüket átvehetik a Polgármesteri Hivatal
titkárságán!

MÉHECSKE LABIRINTUS

ANGOL REJTVÉNY

POLGÁRDI HÍREK

GYEREK SAROK
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Szezonértékelő
A Polgárdi VSE szakosztályai és csapatai számára a
nyár közeledtével véget ért a 2011/2012-es bajnoki szezon. Több csapat várakozáson felül teljesített, azonban
jó néhány együttes formahanyatlás, sérülések és a kedvezőtlen sorsolás miatt a vártnál gyengébb mutatókat
tudott csak produkálni. Az eredmények szempontjából felemás idényt a szakosztályvezetők, illetve felelősök értékelték.
Molnár József, Asztalitenisz Szakosztály intéző:
„Az NB II-es csapatunk Pintér István vezetésével 10 csapat
közül a 7. helyen végzett. Az őszi harmadik hely után sajnos
nem úgy alakultak a dolgok, ahogy elterveztük, a tavaszi fordulókat betegség miatt tartalékosan tudtuk csak végigjátszani. Az NB III-as csapatunk Csiszár Péter vezetésével 12 csapat
közül az előkelő 4. helyen végzett, ez egy nagyon dicséretes
eredmény. De összességében elmondható, hogy mindkét nemzeti bajnokságban részt vevő csapatunk derekasan helyt állt
a szakosztályért és Polgárdiért. Az említett két csapat mellett
a megyei I. osztályban is szerepelünk két felnőtt, egy ifjúsági, egy serdülő és egy újonc csapattal is, tehát az utánpótlás is
biztosítva van. Érdemes még megemlíteni, hogy a szakosztály
26 fős létszámában 3
női versenyző is megtalálható, illetve, hogy
a versenyeken kívül a
II., III., és IV. osztályos általános iskolai
tanulókat is oktatjuk
heti két alkalommal.”
Kurja Csaba, Labdarúgó Szakosztály
vezető:
„Az U7, U9, és U11es csapataink a Bozsik Programban vettek részt és korosztályos első helyezést értek el. Az U13-mas csapatunk a Fejér
Megyei Labdarúgó Szövetség tornarendszerében szerepelt és
végül a 3. helyen végzett. Az U16 és U19-es csapataink egyaránt a megyei bajnokság 4. helyét szerezték meg, a felnőtt
csapat a megyei I. osztály 14. helyén végzett, míg az öregfiúk a megyei öregfiúk bajnokságban a dobogó legalsó fokára
állhattak fel. Összegezve az utánpótláscsapatok nagyon jól
szerepeltek, illetve az öregfiúk teljesítménye is várakozáson
felüli volt. Az U16 és U19-es csapatok esetében sajnos azonban már látszanak a jelek, hogy a fejekben nem igazán van
rend. A felnőtt csapatnál még nagyobb a belső fegyelmezetlenség, részben ez vezetett oda, hogy a csapat a kiesőzónába

Király Lászlóné, Kézilabda Szakosztály vezető:
„Felnőtt csapatunk a Fejér Megyei Női Kézilabda Bajnokság
9 csapata közül az 5. helyen végzett. Az évadra új edző, Bacsi
Mihály testnevelő tanár készítette fel a csapatot. Augusztus
közepétől egy nagyon szisztematikusan felépített, feszített
tempójú alapozó technikai edzéstervet valósítottunk meg.
Ősszel több új játékossal is gyarapodtunk, a játékosok szívesen
vettek részt az edzéseken, nagyon lelkesen készültek minden
összecsapásra. A bajnokság első szakaszában a tabella legtetején foglaltunk helyet, később azonban sérüléshullám és Bodza
Bernadett külföldre költözése is gyengítette a csapatot. Ősz végére visszacsúsztunk az 5. helyre és mivel a versenybizottság
az alapszakasz után kettéosztotta a mezőnyt alsó- és felsőházra, így az elfoglalt pozíciónk azt jelentette, hogy a gyengébbik
négyesben folytathatjuk tovább a küzdelmet. Az az érdekes
helyzet állt elő, hogy mivel Seregélyest, Bicskét és Agárd-Pázmándot megvertük - akik egyébként erős csapatnak számítanak - az alapszakaszban 18 pontot szereztünk, ezáltal a 12
pontos Aba elé kerültünk. Az abaiakat és Soponyát azonban
sajnos nem sikerült legyőznünk, így az egymás elleni pontokat
vittük, tehát Abának 12, Polgárdinak 10 pontja lett. A rájátszásban Aba, Soponya, Martonvásár és Mór csapatához utaztunk, mindegyiket jelentős gólkülönbséggel vertük. Az egyetlen hazai mérkőzésünk 2012. június 10-én volt, amikor Aba
csapatát 23-21 arányban sikerült felülmúlni. Összességében
elmondható, hogy nekünk a rájátszásos lebonyolítás nagyon
nem kedvezett, mert nem adott lehetőséget az előrelépésre.
Továbbá a rossz sorsolási verzió is nagyban megnehezítette a
dolgunkat, hiszen a négy idegenbeli mérkőzés mellett csupán
egy hazai mérkőzést játszhattunk. Ezeket az észrevételeket a
Fejér Megyei Kézilabda Szövetség közgyűlésén is elmondtam,
mindenki sajnálkozott és megértő magatartást tanúsított, de a
kiíráson nem változtattak. Fontosnak tartom, hogy az új versenykiírásnál ezeket a problémákat megoldjuk. A következő
évadot újabb nehézséggel kezdjük, mert Bíró Andrea szintén
külföldre távozik, így nagy hangsúlyt kell fektetnünk az utánpótlásra, a csapatépítésre. Az alapozás augusztus közepén kezdődik. Végezetül szeretnék gratulálni a lányoknak a kitartó
munkáért, és megköszönni azt, hogy szabadidejüket feláldozva öregbítik a város és a sportegyesület hírnevét, nem mellesleg pedig hétről hétre szórakoztatnak minket a játékukkal.”
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sodródott. Mint szakosztályvezető a kötelességemnek érzem,
hogy a labdarúgáshoz méltó légkört fenntartsam, illetve elérjem, hogy a játékosok a várost méltó módon képviseljék. Így a
továbbiakban, aki az alapvető emberi és sportolói normáknak
nem tud megfelelni, annak nincs helye a szakosztály sportolói
között. Az öregfiúk szerepléséhez gratulálok, csak így tovább!
Végül pedig szeretném megköszönni a szurkolók bíztatását,
illetve köszönöm minden labdarúgónak és minden gyermeklabdarúgó szüleinek, hogy városunkat és sportegyesületünket
a legjobb tudásuk szerint képviselték.”

