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Adventi gyertyagyújtás- Ünnepeljük közösen a Karácsonyt!

Tisztelt Polgárdiak!
Szent András apostol napjához (november 30.) legközelebb
eső vasárnap idén december 2-ára esik, így ezzel a nappal, advent
első vasárnapjával megkezdődik az egyházi esztendő. Az advent
eredete a IV. századig nyúlik vissza, maga a szó „eljövetelt”, eredeti összetételében (Adventus Domini) az Úr eljövetelét jelenti.
A mai ember számára az advent ünnepével mára már szorosan
összeforrt a koszorú készítése, azonban kevesen tudják, hogy ad-

venti koszorút csak a XIX-XX. század óta szokás készíteni. A mai
adventi koszorú ősét egy német evangélikus lelkész készítette el
1840-ben. Egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát helyezett
el, melyek közül minden nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig. Ezen a koszorún 19 gyertya a hétköznapok számát jelezte,
később ez elmaradt, így kialakult a 4 gyertyát tartalmazó, 4 hétvégét szimbolizáló, jelenleg is használatos koszorú. A gyertyák szimbolikája azonban ennél sokrétűbb. Minden gyertya egy fogalmat
és egy személyt, személyeket is szimbolizál: hit, remény, öröm és
szeretet, valamint Ádám és Éva, zsidó nép, Keresztelő Szent János,
Szűz Mária. A gyertyák színének eredete a katolikus liturgiában
keresendő. Az első, második és negyedik gyertya színe a lila (viola),
mely bűnbánatot, szent fegyelmet és összeszedettséget jelképez. A
harmadik, azaz az örömvasárnapi gyertya színe a rózsaszín. Ezen a
napon az Úr eljövetelének közelségét ünneplik. A karácsonyi várakozás izgalmát növelve egyes családokban az advent kezdetekor
adventi naptárral lepik meg a gyerekeket. Ez a népszokás 1900
körül kezdődött, kialakulás egy német édesanyához köthető, aki
türelmetlen kisgyermekének készítette el a mai adventi naptár
ősét. Mikor a kisfiú felnőtt, nem felejtette el édesanyja ajándékát,
így ez a hagyomány is tovább élhetett.

Az idei adventi gyertyagyújtások és
ünnepségek programja:
December 2. 17:00, Polgármesteri Hivatal
•
•
•
•

Megnyitó
Az első adventi gyertya közös meggyújtása
Ünnepi köszöntőt mond Nyikos László polgármester
Zenés, verses műsor a Széchenyi István Általános és Zeneiskola
és Dolgozók Gimnáziumának tanulói előadásában

December 9. 17:00, Polgármesteri Hivatal
• Karácsonyi kézműves vásár a Polgármesteri Hivatal parkolójában
• A második adventi gyertya közös meggyújtása
• Ünnepi műsor az Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda és a
Széchenyi István Általános és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziumának 5. osztályos tanulói előadásában
• Vendégünk a Mikulás

December 16. 17:00, Református templom
• Adventi kóruskoncertek a Clara Voce Vegyeskar és a Széchenyi
István Általános és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziumának kórusa előadásában

December 23. 17:00, Katolikus templom
• A negyedik adventi gyertya közös meggyújtása
• Ünnepi műsor a Széchenyi István Általános és Zeneiskola és
Dolgozók Gimnáziumának 2.c osztályos tanulóinak előadásában
• Pásztorjáték
Sok szeretettel várjuk Önöket!
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ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS december 2., 9., 16., 23.

Tisztelt Polgárok!

Tisztelt Olvasók,
Kedves Polgárdiak!

Nyikos László polgármester úr
minden hónap második és negyedik keddjén
ügyfélfogadást tart délelőtt 8 és 12 óra között!
Kérjük, hogy látogatási szándékukat
előzetesen jelezzék
a Polgármesteri Hivatal titkárságán személyesen vagy a (22) 576-230-as telefonszámon!

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:
Szerda:
Péntek:

08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-12:00

Kedd:
Csütörtök:

13:00-16:00
13:00-16:00

Elérhetőségek: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.
		
Telefon/fax: (22) 576-230
		
E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

Az Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:
Szerda:
Csütörtök:

08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00, 13:00-15:30
az ügyfélfogadás szünetel
13:00-15:30
Péntek: az ügyfélfogadás szünetel

Elérhetőségek: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.
			 Telefon/fax: (22) 366-024
			 E-mail: okmanyiroda@polgardi.hu

POLGÁRDI

HÍREK

POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

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:
Alphapress Grafikai Stúdió és Nyomda
www.alphapress.hu

POLGÁRDI HÍREK 2012. november-december

Közeledik az év vége, ezzel együtt a számvetés
ideje. A legtöbb ember ilyenkor visszatekint az elmúlt hónapokra, értékeli az elmúlt év történéseit,
döntéseit, majd bizakodva, új célokkal felvértezve tekint a jövőbe. Küzdelmes, nehéz esztendőn vagyunk
túl és a következő sem ígérkezik könnyebbnek. A
kontinensen tapasztalható gazdasági bizonytalanság
nagymértékben rányomja bélyegét a közhangulatra.
Nem szabad azonban feladni, hiszen az egymásba, a
közösség erejébe vetett hit az, amely erőt adhat a
legválságosabb időkben is.
Ennek jegyében nagyon sok szeretettel várjuk
Önöket az adventi gyertyagyújtások alkalmával! Jöjjenek és ünnepeljünk együtt, igazi közösségként! Az
idei évben három helyszínen kerül sor az ünnepségekre. December 2-án és 9-én a Polgármesteri
Hivatalnál, december 16-án a Református templomban, majd december 23-án a Katolikus templomban
lehetnek részesei a gyertyagyújtással egybekötött
ünnepi műsoroknak.
Az év utolsó lapszámában ismét olvashatnak a
lakosságot érintő legfontosabb közérdekű hírekről,
így többek között az ebtartás szabályaiban jövőre
bekövetkező változásokról, a képviselő-testület
2012 harmadik negyedévében történt üléseiről, illetve a gazdálkodók agrárkamarai regisztrációjáról.
Állandó rovatainkban ezúttal a téli depresszió elleni
védekezésről, a sportcsapataink őszi teljesítményéről
és a városi könyvtár aktuális programjairól olvashatnak.A Gyereksarok most sem maradhat el, továbbra is
várjuk az angol rejtvény helyes megfejtését, a megfejtők között apró ajándékokat sorsolunk ki!
További hírekért, közérdekű információkért és a
rendezvényeken készült fényképekért keressék fel
a Polgármesteri Hivatal hivatalos Facebook oldalát
(www.facebook.com/polgardipolghiv), valamint a
város honlapját! (www.polgardi.hu)
A Polgármesteri Hivatal összes munkatársa nevében minden polgárdi lakosnak kellemes, enyhe téli
hónapokat, valamint áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok!!

A szerk.

ÖNKORMÁNYZAT
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Buga Árpádné
Múltidéző 2012 októberében
Elvtársnő!
A fejed beton, a szíved kő.
Neked nem kell a demokrácia.
Csak a népi.
Meg a háromhatvanas kenyér –
havi kétezer fixből.
De jó világ vót!
A férjed a tsz-ből,
a fiad a gyárból vitt haza ezt-azt.
Mondtad: más is ezt csinálja,
ti miért ne?
„Miénk az ország…!”
Itt van május elseje…
Meg egy üveg sör egy pár virslivel.
Zengtétek is a dalt
üde, mámoros ajakkal.
„Szállj csak zeneszó, ének,
ébresszed a magyar népet!”
Hát mi fel is ébredtünk.
És ti megsértődtetek.
Nektek a rendszerváltás rágógumi:
Lenyelni nem akarjátok,
kiköpni nem meritek.
Akkor csak legyen nektek
háromhatvanas kenyeretek.
De annak minden falatjában
legyen benne
1956 vére, verítéke:
A szovjet tankok dübörgése,
a lyukas zászlók lebbenése,
a menekülők, az üldözöttek
zakatoló szívverése,
a bitófák alá hurcolt
ártatlanok térdének remegése,
a kitelepített családok szenvedése,
a megkínzottak elhaló sikolya,
a lelkek megnyomorítása,
az igazság sárba taposása…

1956. október 23.
Fáklyás menettel és emlékműsorral
emlékeztek a város lakói az 56 évvel
ezelőtt kirobbant forradalom és szabadságharc hőseire október 23-án
az Egészségügyi Központ előtt. Megemlékező beszédében Nyikos László
polgármester az 1956-os szabadságharc máig élő hatásait hangsúlyozta és
tiszteletét fejezte ki a forradalmat átélő és ezzel együtt a jövőnket nagyban
meghatározó generáció előtt. A műsor
ideje alatt korabeli felvételeket láthattak a kilátogatók, a Széchenyi István
Általános és Zeneiskola és Dolgozók
Gimnáziumának tanulói korabeli díszletek között idézték meg 56 szellemét,
Major Árpádné pedig Tollas Tibor Október 23. című versét szavalta, végül a
megemlékezés koszorúzással zárult.

De azért csak legyen nektek
háromhatvanas kenyeretek!
S legyen nekünk hűséges társunk
a szívünkben élő örök emlékezet.
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ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS december 2., 9., 16., 23.

40 éves osztálytalálkozó
A polgárdi Közösségi Házban 2012. augusztus 4-én rendezték meg a Polgárdi Általános Iskola 1972-ben végzett 8.a,
8.b és 8.c osztályának 40 éves osztálytalálkozóját.
A színvonalas rendezvényen –melyen a hozzátartozók is
részt vehettek- osztályfőnöki óra keretében ismerhették
meg egymás eddigi életének rövid összefoglalóját és felidézték a boldog diákévek röpke pillanatait. A találkozó emlékére
készült tablóképen a jelenlévő volt tanulók és a volt 8.c osztályfőnöke Földes Ferencné Molnár Sára tanárnő látható. A
következő összejövetel reményében búcsúztak el egymástól
a „véndiákok”. Hálás köszönet a szervezőknek!

Vers a 40-ik osztálytalálkozóra…
Néha eszembe jut „kisdiák”- a múltunk
Ahogy a lépcsőn fel-le kutyagoltunk
Kék iskolaköpeny,úttörőing jelvény
S ott a „csákó” alatt- igaz ez, hogy - én? Én!
Hogy én lettem volna e vékony kisgyerek
Ahogy nézem magam, reám sem ismerek
Nagy időzavarban, félig-kész leckével
Mindig sietősen, fűzetlen cipővel….
Sokan mondták később…rád emlékezek,
Sovány, horgas orrod vigyorgó szád felett,
Ahogy nagy- lihegve felfelé szaladsz
Számomra már mindig pont ilyen maradsz!
Pont ilyen maradtam én magamnak is
Horgas még az orrom, bár most teltebb is
Szám az égre görbül, sírni nem szeret
S rohannék felfelé, hogyha még lehet!
Hogyha még lehetne, s nem lihegném túl,
Célom ha támadna túl a túlon - túl
Hogyha lehetnék még, vékonyka gyerek
És felfelé repülnénk együtt- veletek!

Most már lehet tudnunk, hogy mi, mennyit
ér
Hogy létünk társak nélkül- pusztán puszta tér,
És nincs se hossz, se idő, vagy más dimenzió
Ha nincsen közös emlék, amely nem
mulandó!
Létezni?- csak annyi, hogy tanúk vagyunk.
Tudni hogy meglettünk, éltünk, s akartunk,
S tán tudni egymásról, ki hogyan nevet.
Tudni, vagy álmodni, hogy hogyan szeret?
Kiváltság az nékünk, hogy találkozhatunk!
Mondhatunk jót-szépet, vagy vitatkozhatunk…
Érinthetjük egymást, s testünk válaszol,
Szemünk kérően- kér, lelkünk ráhajol…
Általunk vagyunk csak, értünk létezünk
ÉRTÉK vagyunk! Vesztünk- VESZTESÉG nekünk.
Tájnak, hegynek mindegy, hogy hová
leszünk…
Korunk magunk vagyunk,
MI NEM FELEDHETÜNK!

VI.Tök-Jó Party
November 3-án került sor a Polgárdi Összhang Egyesület
által immár hatodik alkalommal megrendezett Tök-Jó Partyra. Idén a Közösségi Ház udvarán találkozhattunk a töklámpásokkal, szellemekkel és a rémisztő süteményekkel. A magyar
Halloween bulin kézműves foglalkozással, szellemes bátorságpróbával, akusztikus koncerttel, valamint tűzzsonglőr bemutatóval kedveskedtek a kilátogató gyerekeknek és szülőknek.

POLGÁRDI HÍREK 2012. november-december

MOZAIK

Nyugdíjas találkozó
Füle és Mátyásdomb Nyugdíjas Klubjait látta vendégül a
polgárdi Nyugdíjas Klub október 26-án a Közösségi Házban.
A találkozón verssel köszöntötték egymást a részvevők, majd
a közösen elfogyasztott vacsora után a Let’s Go zenekar
gondoskodott a hangulatról. Az eseményen tiszteletét tette
Tilhof István Mátyásdomb polgármestere, valamint Nyikos
László Polgárdi polgármestere is.

Szüreti mulatság
Szeptember 22-én, szombaton került sor Polgárdiban az
idei Szüreti Mulatságra, amely 12 órakor a város nagy részét
felölelő felvonulással vette kezdetét. A közel kétszáz felvonulót számláló menetet három lovas, Suplicz Anna, Dóczy Barna
és Bartosiewicz Miklós vezette. Hozzájuk csatlakozott a többi
paripával Turi József, Ladi Viven, Farkas Ottó és Sümegh Péter.
Bíró és bíróné szerepében idén Kleer Tamás és Sütő Annamária, a kisbíró szerepében pedig Bogdán Károly volt látható
Bódai Imre hintóján. A kocsisok egyik része Lepsényből (Turi
Zoltán, Turi Gyula, Szárszó László, Madarász István, Csalai István, Kneisz Attila, Madarász Tamás), másik része helyből érkezett (Farkas Csaba, Farkas Péter, Farkas Zsolt, Nagy Zoltán,
Pap János, Molnár Attila, Barta Mihály, Dobos Zoltán, Horváth
Dezső, Ladi István). A felvonulókat a menet során Hembach
Zoltán és Reif Ferenc látta vendégül, a megállások során
nádasdladányi néptáncos hölgyek szórakoztatták tánccal és
énekkel a közönséget. A felvonulást követő bálon a Batthyány
ligetben fellépett Mészáros János Elek, a Csillag Születik győztese, Balázs Pali, a Sógorok, valamint a Let’s Go zenekar is. A
fellépők közötti szünetekben a Vadvirág Hastánc Csoport mutatta be koreográfiáit.

5

Összefoglaló 2012 harmadik negyedévének képviselő-testületi üléseiről
Rendkívüli képviselő-testületi ülés (2012. július 6.)
• Polgárdi Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy ismételten
kiírja a pályázatot a Széchenyi István Általános és Zeneiskola és
Dolgozók Gimnáziuma igazgatói álláshelyének betöltésére.
• A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Polgárdi Clara Voce
Vegyeskar, valamint a Polgárdi Önkéntes Tűzoltóegyesület 2012.
július 19-22. napjáig terjedő időszakra történő kiutazását támogatja a németországi Grafrath testvértelepülésen rendezendő
egyesületi találkozóra. Az utazási költségre beérkezett árajánlatok
közül az Omni Plus Bt. ajánlatát fogadta el, melynek összege bruttó
640.000.- Ft. A képviselő-testület a fenti összeget a Vertikál Zrt.
önkormányzatot megillető 2011. évi osztalékából származó bevétel terhére biztosítja.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés (2012. július 25.)
• Döntött a képviselő-testület arról, hogy pályázatot nyújt be a
TÁMOP-6.1.2/11/1. számú „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek” elnevezésű pályázati kiírásra.A képviselő-testület a pályázat keretében 5.609.860.- Ft
vissza nem térítendő támogatásra nyújtja be igényét. A képviselőtestület a pályázat megírásával és összeállításával a Noesis Innovációs Központ Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg. A megbízás
nyertes pályázat esetén kiterjed a projekt-beszámolók és kifizetési kérelmek szövegezésére és összeállítására. A képviselő-testület
a megbízási díj mértékét a pályázati projektköltség 6 %-ában határozza meg, amely magába foglalja a pályázatírással kapcsolatos
valamennyi költséget. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a fenti tartalommal a vállalkozási szerződés aláírására.
• Polgárdi Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „Polgárdi Város Önkormányzatának szolgáltatásfejlesztése a munka és a
magánélet összehangolását segítő új szolgáltatások bevezetésével” címmel pályázatot nyújt be a TÁMOP-2.4.5-12/3. számú, „A
rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása” elnevezésű pályázati kiírásra, 29.342.736.- Ft összegű támogatás elnyerése érdekében. A képviselő-testület célja az egyablakos ügyintézés bevezetésével, valamint az interneten történő
előzetes időpont- és adategyeztetést szolgáló aloldal létrehozásával a hivatali ügyintézés egyszerűsítése, a gyerekváró és pelenkázó helyiség kialakításával a Polgármesteri Hivatal kisgyermekes
ügyfelei számára az ügyintézés komfortosabbá tétele, családbarát
környezet kialakítása, az érdekegyeztető fórum szervezésével, an-
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nak lakosság felé történő kommunikálásával a helyi szövetségek
támogatása és az intézményesített párbeszéd kialakítása.
• Polgárdi Város Képviselő-testülete bérfizetés megelőlegezése
céljából munkabér hitel igénybevételét rendelte el, maximum
33.200.000.- Ft összeghatárig. A hitel lejárata: 2012. 12. 21. Az éves
kamat mértéke: referencia kamat: 1 havi BUBOR, kamat felár: 3,95
%. A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a futamidő alatti évek költségvetésébe a
felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazást adott a polgármesternek, hogy a hitelfelvétel
ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az önkormányzat képviseletében a bankkal megkösse.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés
(2012. augusztus 7.)
• A képviselő-testület úgy döntött, hogy szándékában áll egy az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság alapítása. A képviselő-testület megbízta a polgármestert és a jegyzőt,
hogy az alapításhoz szükséges intézkedéseket tegyék meg, és az
újonnan alapítandó gazdasági társaság alapító okiratát a képviselőtestület soron következő ülésére terjesszék elő.
• A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Polgárdi 1029/8 hrsz-ú ingatlan vevők felé történő
közvetítésével megbízza a Märcz Kft. Ingatlan és Hitelirodát. A
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az ingatlanközvetítői megbízásra vonatkozó szerződés aláírásával.

Képviselő-testületi ülés (2012. augusztus 14.)
• Egyetértett a képviselő-testület azzal, hogy a Polgárdi-Víz Kft. részére - az önkormányzat és a Kft. között 2012. január 20. napján
kelt tagi kölcsönszerződés alapján - nyújtott 3.074.900.- Ft tagi
kölcsön törlesztéseként a Kft. a tulajdonában álló néhány eszközt
önkormányzati tulajdonba adja. A képviselő-testület által nyújtott
tagi kölcsön mértéke az eszközök önkormányzati tulajdonba adásával 695.503.- Ft összeggel csökken.
• Nem támogatta a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát
képező Polgárdi 1718/46. hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, 2519 m2 alapterületű ingatlanra a Rollkon Mérnöki és
Műszaki Szolgáltató Kft. részéről érkezett vételi ajánlatot.
• A képviselő-testület úgy döntött, hogy a település városgondnoksági és városüzemeltetési feladatainak ellátására a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 11. §-a alapján Polgárdi Városgondnokság Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezéssel
egyszemélyes korlátolt felelősségű gazdasági társaságot alapít. A
képviselő-testület, mint alapító a gazdasági társaság törzstőkéjét
700.000.- Ft-ban határozza meg. A képviselő-testület a törzstőkét
teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulás formájában, hanem
eszköz apporttal biztosítja.
• A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Polgárdi, 098/1. hrsz-ú, kivett udvar megjelölésű,
12030 m2 alapterületű ingatlant a Vertikál Kommunális és Építőipari Szolgáltató Zrt. részére bruttó 3.810.000.- Ft áron értékesíti. A képviselő-testület az adásvételi szerződés tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyetértett. A képviselő-testület
felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
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Képviselő-testületi ülés (2012. augusztus 16.)
• Polgárdi Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Polgárdi 1029/8. hrsz-ú ingatlan értékbecslésének elkészítésével megbízza az Atlanting Kft-t. A megbízási díjat a képviselő-testület 80.000.- Ft + ÁFA összegben határozta
meg. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az
értékbecslés elkészítésére vonatkozó megbízást aláírja.
• A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 116/2011. (XII. 14.) VM
rendelet szerinti iskolatej programban való részvétel céljából
szállítási szerződést köt a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt-vel a 2012.
szeptember 1. és 2012. december 31. közötti időszakra, 76 tanítási
napra, naponta összesen 467 db 2,5 dl-es palackos tej szállítására.
A képviselő-testület a szállítási szerződés tartalmát megismerte,
az abban foglaltakkal egyetértett, annak aláírására felhatalmazta a
polgármestert.
• Módosította a képviselő-testület az önkormányzati vagyonról
való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 15/2011.
(IX.27.) önkormányzati rendeletet.

•

•

Képviselő-testületi ülés (2012. augusztus 22.)
• A képviselő-testület úgy határozott, hogy a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei
Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zrt-ben fennálló, Polgárdi
Város Önkormányzatának tulajdonát képező üzletrészből 13 db
egyenként 100.000.- Ft címletű, összesen 1.300.000.- Ft névértékű névre szóló, 065331 sorozatszámtól 065460 sorozatszámig
terjedő törzsrészvényt, valamint 5 db egyenként 1.000.000.- Ft
címletű, összesen 5.000.000.- Ft névértékű névre szóló, 049901
sorozatszámtól 050400 sorozatszámig terjedő törzsrészvényt
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére névértéken, 6.300.000.- Ft áron értékesíti. A képviselő-testület a
részvény adás-vételi szerződés tartalmát megismerte az abban
foglaltakkal egyetértett és felhatalmazta a polgármestert, hogy a
szerződést az önkormányzat nevében eljárva aláírja.

•

•
•

Képviselő-testületi ülés (2012. augusztus 25.)
• Polgárdi Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat és intézményei 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta.
• A képviselő-testület elfogadta Polgárdi Város Önkormányzatának
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.
• A képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetének javítását és hosszú távú megőrzését szolgáló kibontakozási
program tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyetértett.
Az elkövetkezendő évek költségvetési tervezése és a költségvetés végrehajtása során a képviselő-testület az alábbi szempontok
figyelembe vételét tartja sarkalatosnak:
– önkormányzat hitelállományának csökkentése, ezzel felszabaduló forrás biztosítása a város fejlesztésére, feladatainak finanszírozására,
– önkormányzati vagyon értékének megőrzése,
– vállalkozásbarát gazdasági környezet és politika kialakítása, ezzel a költségvetési bevételek növelése hosszútávon,
– város lakossága foglalkoztatási szintjének emelése,
– önkormányzati intézmények/gazdasági társaságok működési
hatékonyságának növelése, racionalizálás, ezzel a költségvetési
kiadási költségek csökkentése,
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– szociális juttatások, és szociális/kulturális/oktatási/egészségügyi
ellátó rendszer minőségének legalább szinten tartása,
– helyi adók tekintetében eredményes behajtás és az ellenőrzés
megszervezése,
– az önkormányzat 2013. évi költségvetésének összeállítása során egyensúlyi tartalék képzése
A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy – szükség
esetén – a kibontakozási program aktualizálása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg, és a módosított kibontakozási
programot terjessze a képviselő-testület elé.
A képviselő-testület a Polgárdi-Víz, Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Kft. pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló beszámolót megismerte, az abban foglaltakkal egyetértett. A
képviselő-testület, mint a társaság alapítója a társaság további
működése során a következő szempontok figyelembe vételét
tartja sarkalatosnak. A társaság által biztosított fűtés és melegvíz-szolgáltatás gazdaságos üzemeltetése és az eszközök műszaki
állapotának – a problémamentes működéshez szükséges – szinten tartása érdekében – a szolgáltatás igénybe vevők teherbíró
képességét is szem előtt tartó – új díjkalkulációt kell kidolgozni.
Az önkormányzaton kívüli megrendelésekből származó bevételek
növelésére kell törekedni. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a Polgárdi-Víz, Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó
és Szolgáltató Kft. pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló következő beszámolót az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolóval egyidejűleg terjessze a képviselő-testület elé.
Polgárdi Város Képviselő-testülete a kötelezettségek teljes
körére szóló – a források számszerűsített megjelölését tartalmazó – finanszírozási tervet megismerte, az abban foglaltakkal
egyetértett. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy
az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóval
egyidejűleg terjessze a képviselő-testület elé az aktualizált finanszírozási tervet.
Pályázatot írt ki a képviselő-testület a Városi Könyvtár igazgatói
álláshelyének betöltésére.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Polgárdi 1718/27. hrsz-ú ingatlanból cca 1750
m2 nagyságú területet Császár Imre Szabadbattyán, Dobó u. 1.
sz. alatti lakos részére szándékában áll értékesíteni 2.344.- Ft/
m2 áron. Továbbá úgy döntött a képviselő-testület, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, Polgárdi 99. hrsz-ú ingatlanból
cca 100 m2 nagyságú területet Bodri Lajos Polgárdi, Bethlen
G. u. 1/a. sz. alatti lakos részére szándékában áll értékesíteni
700.- Ft/m2 áron. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 86. § k) pontja alapján az értékesítés adómentes. A képviselő-testület a terület értékesítéséről szóló
végleges döntését a telekmegosztást követően, a kialakult területnagyság és az az alapján elkészített adásvételi szerződés
tartalmának ismeretében később hozza meg. A telekalakítással
kapcsolatos hatósági ügyintézés és annak költségei a kérelmezőt terhelik. A képviselő-testület megbízta a polgármestert,
hogy a telekalakítást követően az adásvételi szerződést terjessze a képviselő-testület elé.
Polgárdi Város Képviselő-testülete az önkormányzat és a Polgárdi,
Hevesy Gy. u. 1. és Hevesy Gy. u. 3. sz. alatti Társasházak között
2012. szeptember 21. napján megkötött pénzkölcsön szerződés
tartalmával egyetértett. A képviselő-testület a társasházak részére nyújtott 294.000.- Ft kamatmentes kölcsön fedezeteként a
VERTIKÁL Építőipari Szolgáltató és Kommunális Zrt. által fizetett
osztalék bevételt jelölte meg.
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LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÁS!
Tisztelt Lakosság!
A Vertikál Zrt., Polgárdi településen, 2012. év őszén
a korábbi gyakorlattól eltérően

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁST
szervez az alábbiak szerint:

2012. október 15. és 2012. november 30.
(munkanapokon 06:00-14:00) között.
A változás oka az, hogy korábbi tapasztalataink szerint a hagyományos lomtalanítás esetén sokáig az utcán lévő lomok illetéktelen
személyeket vonzottak a városba, megnövelve ezzel a bűncselekmények számát is. Ennek megakadályozás érdekében a Vertikál Zrt. és
Polgárdi Város Önkormányzata egy új lombegyűjtési módot dolgozott ki.

Eb CHIP

Az igénybevétel feltételei:

Tisztelt lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2013. január 1-től kötelezővé válik
minden 4 hónaposnál idősebb kutya
mikrochip (transponder) általi
egyedi megjelölése, az alábbi
hatályos Kormányrendelet alapján:
A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. §-a a következő
(10)–(12) bekezdésekkel egészül ki:
• „(10)
Négy
hónaposnál
idősebb
eb
csak
transzponderrel
megjelölve
tartható.
(11) A (10) bekezdésekben foglaltak betartását a jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi.
(12) A négy hónaposnál idősebb transzponderrel
nem jelölt ebről a jegyző és a magánállatorvos
köteles jelentést tenni a kerületi hivatal felé.
17/B.§ (1)A magánállatorvos az eb vizsgálata,kezelése előtt
köteles ellenőrizni, hogy az állat transzponderrel jelölt-e.
(4) A transzponderrel megjelölt, az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles 2012. december
31-ig a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.
(7) A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a
magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.”

1. Az ingatlantulajdonosnak minimum 5 munkanappal a kívánt szállítási nap előtt időpontot kell egyeztetnie az alább megadott
elérhetőségek egyikén, hogy mely munkanapon kívánja igénybe
venni a kommunális hulladékszállítási közszolgáltatáshoz tartozó
lomtalanítást!
2. Időpont egyeztetés a 06-30/650-1852 telefonszámon vagy a
szallitas@vertikalrt.hu email címen.
3. Csak az ilyen módon előre bejelentett ingatlanok elől történik
meg a lomhulladék elszállítása!
4. A lomtalanítási hulladékot az előre egyeztetett szállítási napon
reggel 6 óráig kell kihelyezni az ingatlan elé! (Kérjük, hogy lehetőség szerint csak az elszállítást megelőző délután vagy este
helyezzék ki a lomtalanítási hulladékot az ingatlan elé!)
5. A lomtalanítási hulladék VESZÉLYES hulladékot, valamint
ipari-, mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot, építési törmeléket, gumihulladékot,
vegyes kommunális hulladékot nem tartalmazhat!
Kérjük, hogy a kisebb terjedelmű feleslegessé vált tárgyakat lehetőleg zsákban helyezzék ki!
Segítő együttműködésüket köszönjük!

KÖZÖS CÉLUNK A TISZTA KÖRNYEZET!

A kormányrendelet eredeti szövege itt olvasható:
http://www.kormany.hu/download/9/76/90000/
KR_2012_115_(VI_11)_Kormanyrendelet.pdf
A chipbeültetés díja a törvényi előírás szerint
maximum 3500 Ft lehet!
Bővebb információért kérjük,
hogy keressék fel állatorvosukat!

8

ÖNKORMÁNYZAT

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS december 2., 9., 16., 23.

GAZDÁLKODÓK, ÉLELMISZERELŐÁLLÍTÓK FIGYELEM:
Kötelező agrárkamarai regisztráció!
Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény alapján a
2013. február 1-21. között tartandó országos kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMARA. A törvény értelmében a hazai mezőgazdasági
és élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, így a gazdasági
társaságok mellett az őstermelők és az egyéni vállalkozók is alanyi
jogon tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek.
Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium megerősítése,
versenyképességének növelése és érdekeinek hatékony védelme
lesz, kibővült közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal.

HATÁRIDŐ: 2012. NOVEMBER 30.
A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november 30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara honlapján
keresztül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri 5.000
Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket.
AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELŐBB
REGISZTRÁLJON, MERT A NOVEMBER 30-I HATÁRIDŐ
A KAMARAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE
NÉZVE JOGVESZTŐ!
REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu
MOST MEGÉRI MINÉL ELŐBB REGISZTRÁLNI: a
NOVEMBER 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az agrárkamara új e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülő KAMARAI
PIACFIGYELŐT, amely a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, adatait gyűjti össze.
Segít a kamarai tanácsadó és a falugazdász!
Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200 kamarai tanácsadó
irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász
hálózatnál is.
A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A
REGISZTRÁCIÓT: 06-80-911-078 (zöld szám), ill. regisztracio@
agrarkamara.hu. Az Agrárkamara ezen felül november hónapban regisztrációs fogadóórákat is szervez a vidéki településeken, ahol a
kamarai tanácsadó segítségével kényelmesen, helyben intézheti el
regisztrációját.
Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat!

Domakné Szendi Erika
Varga Lívia
Miklós Tibor
Mosberger Mátyás
Varga Máté
Kis Katalin
Bereczki László
Sajti Csaba
Teubel György
Mosberger Mátyás

2060 Bicske, Kossuth tér 14.
7000 Sárbogárd, Ady E. u. 160
8127 Aba, Rákóczi u. 12.
8130 Enying, Szabadság tér 14.
8060 Mór, Zrínyi út 36.
2400 Dunaújváros, Vasmű u. 41.
8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11
2457 Adony, Rákóczi F. u 21.
2484 Agárd, Sreiner tanya
8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 6.
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30/550-1291
30/643-0075
30/841-6779
30/841-1501
30/841-6781
30/642-9723
30/760-0198
30/375-0627
30/760-0199
30/841-1501

Megkezdődött
a közigazgatás átszervezése
A járások kialakításának elveiről és az előkészítés feladatairól még
tavaly szeptember 1-jén döntött a kormány, 2013 januárjától országszerte 175 járási, a fővárosban pedig 23 kerületi kormányhivatal
kezdi meg működését. A nagyobb településeken ügyintézésre a járási hivatalok részeként működő, hétfőtől péntekig 8 órától 20 óráig
nyitva tartó kormányablakokban lesz lehetőség. Fejér megyében a
következő 9 járás kerül felállításra 2013. január 1-jével: Bicskei járás,
Dunaújvárosi járás, Enyingi járás, Martonvásári járás, Gárdonyi járás,
Móri járás, Polgárdi járás, Sárbogárdi járás, Székesfehérvári járás.
A Fejér Megyei Kormányhivatal ősszel kezdte meg az egyeztetést
az önkormányzatokkal az állami feladatokat ellátó alkalmazottak
átvételéről, illetve a munkához szükséges ingatlanok használatáról.
A járások és járási kormányhivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kerülnek felállításra, a kormány a
járási rendszer kialakításával arra törekszik, hogy az állampolgárok
egyszerűbben és gyorsabban intézhessék ügyeiket, ugyanakkor a járásokhoz nem önkormányzati feladatok kerülnek át, hanem a települési
jegyző bizonyos államigazgatási hatáskörei. Ám nem minden állami
feladat ellátása kerül át a járási központba, például az anyakönyvi, szociális ügyeket a lakossághoz minél közelebb szeretnék intézni. Minden
járásszékhelyen lesz járási hivatal, amely a megyei kormányhivatalok
szervezeti egységeként működik majd. Az ügyintézésre a hétfőtőlpéntekig 8 órától 20 óráig nyitva tartó kormányablakokban vagy a
településre kirendelt ügysegéd által lesz lehetőség.
Megyénkben azon a 4 helyen, ahol van okmányiroda, ám a település nem lesz járási székhely, továbbra is megmarad az okmányirodai
ügyintézés. A Polgárdi Járási Hivatal illetékességi körébe az alábbi
települések tartoznak majd: Füle, Jenő, Kisláng, Kőszárhegy, Lepsény,
Mátyásdomb, Mezőszentgyörgy, Nádasdladány, Polgárdi.
Forrás: www.kormany.hu • www.jaras.info.hu

ÖNKORMÁNYZAT
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KÖNYVAJÁNLÓ

Városi Könyvtár Programajánló
November 9. 14.30 Gyöngyfűző szakkör
November 15- december 15. Mini Galéria
A novemberi kiállításunk keretében Villányiné Hámory
Krisztina alkotásait tekinthetik meg olvasóink.
November 16. 14.30 Szöszmötölő játszóház – madáretetőt készítünk tejesdobozból
November 23. 14.30 Gyöngyfűző szakkör
November 30. 14.30 Szöszmötölő játszóház – adventi
ajtódísz készítés
November 30-december 21 Adventi játékra várjuk 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 7. 14.30 Gyöngyfűző szakkör
December 14. 14.30 Szöszmötölő játszóház – karácsonyi készülődés
December 15- január 15. Mini Galéria
Takács Réka rajzait nézhetik meg könyvtárunkban.
December 21. 14.30 Gyöngyfűző szakkör

Felnőtteknek:
Paulo Coelho:Az alkimista
Az alkimista Coelho legjelentősebb
műve, megjelenésekor szinte rögtön
nemzetközi hírnevet szerzett az írónak.
Sokan Saint-Exupéry Kis hercegéhez hasonlítják, s nem véletlenül. Santiago, az
andalúz pásztorfiú ugyanúgy a „kincset”,
az élet értelmét keresi, és mesés kalandjai
közben meg kell tanulnia olvasni a titkos
jelek között. Legfontosabb hogy a szívére hallgasson, és a saját álmait kövesse, csak így teljesítheti be „Személyes Történetét”.
„Mikor Az alkimistát írtam, a lét értelmét próbáltam megérteni.
Viszont úgy döntöttem, filozófiai értekezés írása helyett inkább a
lelkemben élő gyermekkel folytatok beszélgetést. Legnagyobb meglepetésemre világszerte több millió ember lelkének mélyén ugyanúgy ott él ez a gyermek. E könyvem megírásával pont azt a kérdést
kívántam olvasóimmal megosztani, mely pontosan azáltal teszi az
életet oly nagy kalanddá, hogy nincs rá válaszunk.”

A „Könyvmolyok mestere” olvasáspályázatunk folyamatosan zajlik, az egész tanévben várjuk az új jelentkezőket.

Gyerekeknek:
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
Ha már szóba került A kis herceg, legyen hát a gyermekeknek
szóló könyvajánló ez a csodálatos mese.
Egy pilóta lezuhan a sivatagban, és miközben a repülőgéproncsba
igyekszik lelket lehelni, megismerkedik a B-612-es számú bolygóról
érkezett kis herceggel. A gyermek naiv kérdéseivel zavarba ejti a
pilótát, miközben elmeséli, hogy a bolygóján egy rózsát hagyott hátra, és a Föld előtt más planétákat is meglátogatott. A kis hercegnek
azonban egyáltalán nem tetszett a felnőttek sokféle világa: a mindenkit alattvalóként kezelő király, a csodálatot
követelő hiú, az önsajnálatba burkolózó
részeges, a csillagokat is birtokló üzletember, a munkamániás lámpaoltogató és az
elméleteibe temetkezett tudós.
A Földre érve végre igaz barátokra lel,
de az otthon hagyott rózsáját mégsem
tudja elfeledni. Ezért hosszas tépelődés
után végül rászánja magát, hogy földi testét
levetve hazarepüljön.
„- Nálatok - mondta a kis herceg - az
emberek egyetlen kertben ötezer rózsát nevelnek. Mégse találják
meg, amit keresnek. - Nem találják meg - mondtam. - Pedig egyetlen
rózsában vagy egy korty vízben megtalálhatnák... - Minden bizon�nyal - feleltem. - Csakhogy a szem vak - tette hozzá a kis herceg. - A
szívünkkel kell keresni.”
Bár a könyvajánlóm gyermekeknek szól, A kis herceg egyike azoknak könyveknek, amit „fölnőttként” sem szégyen, sőt inkább érdemes újraolvasni :)
Balassáné Veres Margit
könyvtáros
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Stadion- és mérkőzéslátogatás
a Videoton háza táján

Atlétika verseny Polgárdin
Polgárdi adott otthont 2012. szeptember 27-én az őszi, mezei
futóversenynek, ahol a körzetünkből 14 iskola (Aba, Enying-HBF,
Enying-Tinódi, Iszkaszentgyörgy, Lepsény, Mezőszilas, Nádasdladány, Polgárdi, Sárszentmihály, Soponya, Szabadbattyán, Tác, Úrhida
és Zámoly) 358 tanulóval és 99 csapattal képviseltette magát. A
bajnokság nagyon jó időjárási körülmények között zajlott, a testnevelők és sportolók is kiválóan érezték magukat, a DSB írásban
is megköszönte a szervezők kiváló
munkáját. Ezúton is köszönjük minden
közreműködőnek a segítséget! A II.
korcsoportban versenyző fiú csapatok
közül Polgárdi csapata 3. helyezést ért
el. A csapat tagjai Nagy Dávid, Karsai
Szabolcs és Horváth Hunor voltak. A
tavaszi folytatásban már a megyei bajnokságra való továbbjutás a tét a dobogósok számára.
Kapin Zsolt

Kapin Zsolt testnevelő szervezésével polgárdi diákok látogathatják a Videoton NB I-es bajnoki mérkőzéseit. Nagyon sok gyereknek
okoztunk már örömet azzal, hogy láthatta az UEFA mérkőzésein is
remeklő csapatot élőben. Láthatták a nagy „derbiket”, így a Győr,
a Fradi, a Debrecen elleni mérkőzéseket. Nagyon jó hangulatban,
kifestve, énekelve biztatták a Vidit. A következő bajnoki mérkőzésig,
pedig szóljon hangosan: a HAJRÁ VIDI!

Kirándultak az ötödikesek

Mihály-napi vásár
Idén is megrendezésre került a nagy sikerű Mihálynapi vásár az Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda
udvarában. Arcfestés, lufi hajtogatás és sok kézműves
apróság várta a kilátogatókat az óvodai csoportok
standjainál. A képen Nyikos László polgármester úr
az önkormányzat ajándékát adja át Csókás Lajosné
intézményvezetőnek.

Iskolánk minden év szeptemberében kirándulást szervez az 5. évfolyam számára.
Idén Balatonfüred és Tihany volt az úti cél. Reggel a polgárdi vasútállomáson a 45 diák és négy kísérő már izgatottan várta a vonat
érkezését. Balatonfüredről kisvonattal utazott a lelkesen integető,
jókedvű csoport Tihanyba. Mivel az időjárás is kedvező volt, ragyogóan sütött a nap, ezért a játszótéri pihenő után a Belső-tóhoz
sétáltunk le, ahol a jól megérdemelt ebédjét fogyasztotta el a kiránduló csapat. Visszafelé vitorlás hajó várt minket, melyen a közös
éneklés még tovább fokozta az addigi jó hangulatot.
A vonaton hazafelé mindenki kellemesen elfáradva mesélte élményeit.
A kiránduláshoz nyújtott segítségért köszönetet mondunk a
Micheller Agro Kft-nek és a Szekeres Kft-nek!
Borján Tamásné

POLGÁRDI HÍREK 2012. november-december
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Lehangoló hideg – védekezés a téli depresszió ellen

A nyári napfény, a kellemes időjárás nélkülözése a téli hónapokban
a legtöbb embernél rossz közérzetet, kedvtelenséget, enyhe depres�sziós tüneteket okozhat. Sokan ilyenkor úgy érzik, hogy a világ összeesküdött ellenük, az életük válságban van, pedig erről nincs szó, csak
egy kis téli depresszió a bánat forrása. A téli depresszió orvosilag is
ismert fogalom, általában a 20 év feletti korosztály 20 százalékát érinti
valamilyen formában. Az ok arra vezethető vissza, hogy a sötét, borús,
csapadékos napokon kevesebbet mozdulunk ki a lakásból, így a természetes napfény hiányában a szerotoninszintünk jóval alacsonyabb
értéket mutat, ami hozzájárul a lehangoltság megjelenéséhez.
A napfény hiányából adódó lehangoltságot télen sokszor mértéktelen evéssel próbáljuk kompenzálni, hiszen az étkezés evolúciós okok miatt az egyik legtermészetesebb örömforrás. A szükségesnél gyakoribb,
nassolással kiegészített nagyobb ételbevitel azonban súlygyarapodáshoz
vezet. A téli falatozásokkal legyünk tehát mértéktartóak, mert néhány
hónap alatt szinte észrevétlenül jelentkeznek a plusz kilók.A rossz közérzetet tehát nem érdemes túlzott evéssel javítani, mert a felszedett
súlyfelesleg okozta következmények még több gondot okozhatnak.

Elsősorban a szerotoninszint növelésére kell tehát törekedni,
vannak olyan élelmiszerek, amelyek ebben segíthetnek. Ilyen például konkrétan a banán vagy a csokoládé. Az egyik fő tápanyagunk, a
szénhidrát játszik nélkülözhetetlen szerepet a szerotonin termelésében. Ez az egyik fő oka annak, hogy az ún. szénhidrátszegény diéták egyik fő velejárója a depresszió, ugyanis szénhidrát nélkül nem
termelődik az agyban kellő mennyiségű szerotonin. Nők esetében
a szénhidráthiány még súlyosabb tüneteket okozhat, ugyanis az női
szervezetben eleve kevesebb szerotonin termelődik, tehát körültekintően kell a fogyókúratípust is kiválasztani, különösen télen.
A megoldás természetesen nem az, hogy a téli hónapokban degeszre esszük magunkat csokoládéból és banánból, valamint túlzásba
visszük a szénhidrátfogyasztást. Ésszerű keretek között azonban ezek
fogyasztása előnyös lehet. Nem árt tudni, hogy a banánnak a többi
gyümölcshöz képest magasabb az energiatartalma, továbbá kalciumés káliumtartalma is igen jelentős. A csokoládé is a magas energiatartalmú édességek közé sorolható. A csokoládé adagja a kiegyensúlyozott táplálkozásban 30 g, amit heti 1-2 alkalommal fogyaszthatunk.
Az étkezések során fontos, hogy az evés örömöt is okozzon,
azonban ne essünk túlzásokba! A megfelelő szerotoninszint eléréséhez csak ez egyik út a helyes táplálkozás, a depresszió elkerüléséhez fontos a napfény pótlása is, ezért amikor csak tehetjük télen
is sétáljunk sokat a friss levegőn, lehetőleg napfényes, derűs időben!
A mozgás egyébként is különösen fontos a tünetek megelőzésében, emellett pedig halolaj, omega 3 zsírsav, C és B vitamin, valamint
elégséges folyadék fogyasztása is javallott. Végül a test kúrálása mellett nem árt, ha a lelkünket is ápoljuk a zord időben, vegyünk egy
nyugtató, lazító levendulaolajos fürdőt, bombázzuk magunkat pozitív
gondolatokkal, olvassunk el egy izgalmas könyvet és tűzzünk ki apró,
elérhető célokat magunk elé!
Forrás: Táplálkozás és Tudomány (a Magyar Dietetikusok Országos
Szövetségének hírlevele)

AZ EGÉSZSÉGVÉDŐ ÉLETMÓD ALAPELVEI
Az ember életmódját szokásai alakítják. Az
egészségvédelem oldaláról szemlélve léteznek helyes - azaz egészségünk javulását szolgáló -, és helytelen - azaz szervezetünket valamilyen mértékig
károsító - szokások. Erőnlétünket, fizikai és szellemi állóképességünket - hosszabb távon - a testünkben zajló bonyolult biokémiai folyamatok határozzák meg (emésztés, enzimműködés, felszívódás,
beépülés, kiválasztás, regeneráció, stb.), amelyeket
nagymértékben befolyásolhatunk életvitelünkkel.
Az ember életmódját szokásai alakítják. Az egészségvédelem
oldaláról szemlélve léteznek helyes - azaz egészségünk javulását
szolgáló -, és helytelen - azaz szervezetünket valamilyen mértékig
károsító - szokások. Erőnlétünket, fizikai és szellemi állóképességünket - hosszabb távon - a testünkben zajló bonyolult biokémiai
folyamatok határozzák meg (emésztés, enzimműködés, felszívódás,
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beépülés, kiválasztás, regeneráció, stb.), amelyeket nagymértékben
befolyásolhatunk életvitelünkkel.
Hazánkban a megbetegedések 75-85 % - a életmódbeli okokra
vezethető vissza. Az életmód alappillérei: a táplálkozás, a levegő, a
víz, a napfény, a testmozgás, a pihenés, a mértékletesség, és a lelki
nyugalom.

Táplálkozás
A helyes táplálkozás magában foglalja a ételek megfelelő minőségét és mennyiségét. Az elmúlt évek tapasztalata alapján javasolható
az összes zsiradék- és fehérjebevitel csökkentése, emellett az ásványi anyagokban,
vitaminokban és
rostokban gazdag
hüvelyesek, diófélék, teljes őrlésű
gabonák, zöldség
és gyümölcsfélék
nagyobb
arányú
beépítése az étrendbe.

EGÉSZSÉG
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Levegő

VÁSÁROLOK!

A szervezet oxigénellátottsága szempontjából lényeges a helyes
légzéstechnika (ún. hasi légzés) elsajátítása valamint a zárt helyiségek rendszeres szellőztetése. A szervezet részleges oxigénhiánya
fáradékonysághoz, fejfájáshoz, türelmetlen, nem egyszer agresszív
magatartáshoz vezethet.

Mindenféle régiséget,
hagyatékot veszek!
Pénzt viszek a házhoz!
Hívjon bizalommal!
(06-20) 961-1140

Víz
A víz belső használata során hangsúlyt kell helyezni a megfelelő
mennyiségű (1,5-2 l) folyadék elfogyasztására, a szomjúságérzést nem
szabad megvárni.A vízfogyasztást nem célszerű az étkezéssel együtt beiktatni az emésztést lassító hatása miatt. A víz külső alkalmazásakor (pl.
váltóvizes fürdő) javul a vérkeringés és az immunrendszeri működés.

Napfény
Szerepe van a D-vitamin és bizonyos antidepresszáns hatású
anyagok termelésében. Immunerősítő, fertőtlenítő hatása is van a
napfénynek. Naponta legalább 15-20 perces napfényen tartózkodás
javasolható évszaktól függetlenül.

ISKOLAI KARÁCSONYI VÁSÁR
2012. DECEMBER 15. 10:00–15:00
TORNACSARNOK
Kedveskedjen szeretteinek a Széchenyi István Általános
és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziuma tanulói által, szülői
és pedagógusi segítséggel készített ajándéktárgyakkal!

Testmozgás
Rendszeres (hetente legalább 3), intenzív, dinamikus mozgás ajánlható. Ilyenek az úszás, kocogás, kerékpározás, torna. Testmozgás hatására
erősödik a szívizom, tágul a tüdő, javul a belső szervek és a csontok
vérellátása. Mindemellett a termelődő endorphin hormon fájdalomcsillapító, nyugtató hatása révén segíti a lelki nyugalom megtartását.

Pihenés
A szellemi és fizikai regeneráció időszaka. A pihenésszükséglet a
kor előrehaladtával csökken, felnőttek esetén átlagosan 7 óra. Fontos betegségmegelőző anyagok termelődnek éjszaka a szervezetben, különösen az éjfél előtti időszakban. Aktivitásunkat a pihenés
ideje és minősége nagyban meghatározza.

Vásárlásával támogassa az iskolai osztályokat!

KÉZMŰVES KARÁCSONYI VÁSÁR
2012. DECEMBER 9. 16:00–20:00

POLGÁRMESTERI HIVATAL PARKOLÓJA
Válasszon ajándékot a környékbeli kézműves termelők
egyedi, kézzel készített termékeiből!

Különleges karácsonyi hangulattal várjuk!

Mértékletesség
A fogalom ténylegesen a szervezet számára káros élelmek mellőzését, emellett a hasznos és építő élelmekkel való mértékletes élést
jelenti. A mértékletesség a táplálkozáson kívül az élet más területeire is kiterjed (pl. munka, sport, pihenés, stb.)

Hirdessen Ön is

a megújult Polgárdi Hírekben!
Lakossági és céges
hirdetésfelvétel! A hirdetési
formátumokról, árakról
a Szerkesztőségben (Polgárdi,
Batthyány u. 132.) személyesen,
a (22) 576-230-as telefonon és
a polgardihirek@gmail.com
e-mail címen érdeklődhet!

Lelki nyugalom
Megfelelő szemléletmódot, problémakezelést foglal magában. Hatással van a családi életre, baráti és munkahelyi kapcsolatokra. Segíthető egyes, korábban említett alapelvek következetes alkalmazásával (Pl. víz, testmozgás, pihenés, stb.), emellett a szociális környezet,
olvasmányok stb. megválasztásával is.
Forrás:Tudomány és Életmód hírlevél

POLGÁRDI HÍREK 2012. november-december

Maximum 160 karakter terjedelmű APRÓHIRDETÉST is feladhat, kedvezményes 500 Ft-os áron!

EGÉSZSÉG-HIRDETÉS
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GYEREK-

SAROK

Előző számunk angol rejtvényének helyes megfejtése: It ate our
canary (Megette a kanárinkat).
Nyertes: Császár Krisztina
Nyereményét átveheti a Polgármesteri Hivatal titkárságán!
Aktuális számunk angol rejtvényének megfejtését a
polgardihirek@gmail.com e-mail címre várjuk, a helyes megfejtők
között apró ajándékokat sorsolunk ki!

14

GYEREKSAROK

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS december 2., 9., 16., 23.

Őszi eredmények
Labdarúgás
Road Maters felnőtt megyei I. osztály

a bajnokság második helyén áll, egy ponttal megelőzve a harmadik
Iváncsát és három ponttal lemaradva az első Szár mögött.
Az U16-os csapat jelenleg 10. helyen áll a bajnokságban, az U13mas csapat 100%-os teljesítménnyel vezeti csoportját. A fiatalabbak közül az alábbi labdarúgók okleveles dicséretben részesültek a
Bozsik tornákon: Pál Richárd, Vékony Noel, Borbély Bence, Burján
István, Rétfalvi Csaba, Baksa Barnabás, Sági Krisztián (U11), Horváth
Hunor, Hegedűs Máté, Burkus Balázs, Polák Marcell, Dóra Ádám
(U9), Burján Botond, Csiszár Márk, Budai Benedek (U7).

Polgárdi Vertikál - Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő
Baracs - Polgárdi Vertikál 				
Polgárdi Verikál - Dunafém-Maroshegy		
Sárosd - Polgárdi Vertikál				
Polgárdi Vertikál - Kápolnásnyék			
Sárszentmiklós - Polgárdi Vertikál			
Polgárdi Vertikál - Kisláng				
Mezőfalva - Polgárdi Vertikál			
Polgárdi Vertikál - Bicske				
Szár - Polgárdi Vertikál				
Polgárdi Vertikál - Bakonycsernye			
Iváncsa - Polgárdi Vertikál				
Polgárdi Vertikál - Velence				

0-2
1-1
2-2
5-0
2-1
1-0
1-1
5-1
1-0
6-0
1-1
3-1
1-3

Az utolsó két őszi fordulóban a Szabadegyháza ellen hazai pályán
és Martonvásár ellen idegenben lép pályára a csapat, amely jelenleg
a táblázat 14. helyét foglalja el.

Kézilabda
Fejér Megyei női felnőtt bajnokság
Bicskei TC – Polgárdi VSE			
Polgárdi VSE – Duna PENT NKE		
Polgárdi VSE – Martonvásári KSE		
Aba-Sárvíz KE- Polgárdi VSE		
Polgárdi VSE – Soponyai SE		
Seregélyes PDSE – Polgárdi VSE		
Polgárdi VSE – Rácalmás SE		
Polgárdi VSE – Bicskei TC			
Duna PENT NKE – Polgárdi VSE		

19-10
25-30
28-18
23-25
28-16
33-27
32-30
21-19
34-22

A csapat az idei évben még 3 mérkőzést játszik, jelenleg a csoport
4. helyén áll. Bálványosi Magdolna 48 góllal (8 mérkőzés) az előkelő
ötödik helyen áll az összesített góllövőlistán.

Asztalitenisz
NB II. Dél-Nyugat férfi bajnokság
Bonyhád Vasas AC I. – Polgárdi SE I.		
Polgárdi SE I. – Komlói Bányász SK II.
Kaposvári AC – Polgárdi SE I.		
Polgárdi SE I. – Dunaújvárosi A SE I.		

09-09
12-06
03-15
13-05

Mohácsi TE II. – Polgárdi SE I.		
Polgárdi SE I. – Szabadbattyán KSE		

07-11
14-4

Utánpótláscsapatok
Road Masters ifjúsági megyei I. osztály
Polgárdi Vertikál - Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő
Baracs - Polgárdi Vertikál 				
Polgárdi Verikál - Dunafém-Maroshegy		
Sárosd - Polgárdi Vertikál				
Polgárdi Vertikál - Kápolnásnyék			
Sárszentmiklós - Polgárdi Vertikál			
Polgárdi Vertikál - Kisláng				
Mezőfalva -Polgárdi Vertikál			
Polgárdi Vertikál - Bicske				
Szár - Polgárdi Vertikál				
Polgárdi Vertikál - Bakonycsernye			
Iváncsa - Polgárdi Vertikál				
Polgárdi Vertikál - Velence				

3-0
2-6
5-3
1-3
8-0
0-4
3-1
1-0
9-2
1-0
6-2
2-0
4-0

Az utolsó két őszi fordulóban hazai pályán Szabadegyháza, idegenben Martonvásár ifjúsági csapataival találkozik a polgárdi ifi, amely
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BÁN HÚS KFT.

Mobil Húsáruház Polgárdiban!
A szokott piac területén minden héten
szerdán 08:00-12:00-ig és
pénteken 12:30–15:00 óráig.
Kínálatunkban megtalálja sertés, marha,
birka és baromfi húsok teljes választékát.
Hagyományosan pácolt és füstölt sonka,
szalonna és kolbászféleségek!

Rendelését leadhatja: (22) 435-064
NB III. Közép-Dunántúl férfi bajnokság
Szár KSE – Polgárdi SE II.
Polgárdi Városi SK II. – Szabadbattyán KSE
Tatai AC I. – Polgárdi SE II.
Polgárdi SE II. – Aba-Fejérvíz SK
Polgárdi SE II. – Kodolányi DSE
Balatonfüredi FC II. – Polgárdi SE II.
Polgárdi SE II. – Tarczy DSK Pápa

10-08
12-06
16-02
14-04
13-05
04-14
14-04

A csapat idén még négy mérkőzést játszik (Balatonfüredi FC I.,
Herendi Porcelán SK, Dunaújvárosi A SE II. és a Balatonalmádi AK
ellen), jelen állás szerint pazar teljesítménnyel a csoport harmadik
helyét foglalja el. Az egyéni játékos teljesítmény listán Kása Gábor
28 mérkőzésen 78,57%-os teljesítménnyel a nyolcadik helyen áll.

A Móri SE – Polgárdi SE IV., valamint a Sárbogárdi Ak – Polgárdi
SE III. mérkőzés lapzártánk után ért véget. Polgárdi 3. és 4. számú
csapata idén még öt mérkőzést játszik. A 3. számú csapat a 9., míg
a 4. számú csapatunk a 15. helyet foglalja el a táblázaton. A játékos
teljesítmény listán Oszkó Ferenc 20 mérkőzésen nyújtott 70%-os
teljesítményével a 12. helyet foglalja el.
A hátralévő mérkőzésekre minden csapatunknak eredményes és szép játékot kívánunk!
Ha idejük engedi, bíztassák a helyszínen játékosainkat!

HAJRÁ POLGÁRDI!

Fejér megyei férfi bajnokság
Polgárdi SE III. – Polgárdi SE IV.
Polgárdi SE III. – Kisapostag Duna SE
Polgárdi SE IV. – Bicskei SZSE
Dunaújvárosi Főiskolai DSE I. – Polgárdi SE IV.
Honvéd Szondi SE III. – Polgárdi SE III.
Csór Truck-Trailer FC – Polgárdi SE IV.
Enying Városi SE – Polgárdi SE III.
Aba-Fejérvíz SE II. – Polgárdi SE III.
Dunaújvárosi Főiskolai DSE II. – Polgárdi SE IV.
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17-01
07-11
01-17
16-02
10-08
16-02
12-06
06-12
17-01

ÖNKORMÁNYZAT

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS december 2., 9., 16., 23.

