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PROGRAM – JÚNIUS 14.
• 8:00–8:20 Fischer Mariann, környezeti nevelési szakember előadása a lokális és globális környezetszennyezésről, a fenntartható városi közlekedésről (Tűzoltó szertár)
• 8:30–11:30 Rendőrség előadása az autós közlekedés veszélyeiről és Kerékpáros Ügyességi Verseny (iskolai sportpálya)
• 11:45–12:15 Beszélgetés Káldy Attila ultrakerékpár-versenyzővel, aki első magyarként biciklizte keresztül Amerikát
(Tűzoltó szertár)
• 12:45–13:15 BMX TRIAL bemutató (iskolai sportpálya)
• 13:30–13:45 Átadó Ünnepség (3. sz. iskola épülete előtt)
• 14:00–14:30 KRESZ TOTÓ, Ügyességi Verseny ajándéksorsolás (iskolai sportpálya)
• 14:45–15:15 „Tour de Polgárdi” – 7 km-es kerékpáros felvonulás a városban (start a református lelkészi hivatal előtt)
A rendezvény ideje alatt ingyenes kerékpárszerviz várja
a látogatókat! (Kisebb javítási munkák, fék- és kormánybeállítás, stb.)
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Megjelenik: 2200 példányban
Kiadja: Polgárdiért Közalapítvány
Felelős szerkesztő: Kinizsi Gábor
Hirdetésfelvétel a Polgármesteri Hivatal
titkárságán munkaidőben, ill.
az alábbi elérhetőségeken!
Szerkesztőség:
8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.
Telefon: (22) 576-230, (30) 641-1694
E-mail: polgardihirek@gmail.com
www.polgardi.hu
Nyomda:
Alphapress Grafikai Stúdió és Nyomda
www.alphapress.hu
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Tisztelt Olvasók,
Kedves Polgárdiak!
Előző lapszámunk vezércikkében még az újesztendő
hozta változásokról, városunkat érintő újdonságokról
szóltam. Mire Önök aktuális lapszámunkat a kezükbe veszik, addigra ezek a változások már rutinszerűen beépültek az életünkbe, és ha a naptárra pillantunk, azt láthatjuk,
hogy szinte átléptünk az év hátralévő felébe. Gyorsan
forog az idő kereke.
Az elmúlt hónapok azonban tartogattak olyan eseményeket, amelyekre évek múltán is biztosan emlékezni
fogunk. Gondoljanak csak a március 14-15-ei rendkívüli
időjárási helyzetre, amelyet bár hetekkel korábban jelzett a meteorológiai szolgálat, senki nem gondolta volna, hogy hosszú órákra megbénítja hazánk közlekedését.
Nagy örömünkre szolgált, hogy Polgárdi lakossága sem
tétlenkedett a bajban, nagyon sokan kivették a részüket a
segítő munkából. Ennek kapcsán aktuális lapszámunkban
beszámolunk az említett éjszaka eseményeiről, valamint
válogatást közlünk abból a közel száz köszönőlevélből,
amelyet a történtek után a bajba jutottaktól kaptunk.
Rengeteg pozitív visszajelzés érkezett, rendkívül örömteli, hogy Polgárdi jó hírét vitték magukkal az ország és a
világ különböző pontjaira az itt megfordult emberek.
A jó idő beköszöntével megindultak városunkban a
fejlesztési munkálatok is. A Deák Ferenc és Kossuth L. u.
kereszteződésénél már látható a Leader pályázat keretében elnyert helyi termék piac alapja, valamint nemsokára,
június 14-én átadásra kerül az általános iskola 3. számú
épülete előtt az a 40 férőhelyes kerékpártároló és a Tornacsarnok két felújított öltözője, amelyet az Új Széchenyi
terv keretében nyert el a város önkormányzata. Utóbbi
átadására egy egész napos Kerékpáros Nap keretén belül
kerül sor. A programokról az előző oldalon részletes leírást találnak! További információkért figyeljék a kihelyezett plakátokat, a város és az iskola honlapját, valamint a
Polgármesteri Hivatal Facebook oldalát!
Közérdekű híreink között megtalálják a képviselő-testület tavaly decemberi és idei januári és februári
képviselő-testületi üléseinek döntéseiről készült összefoglalónkat, a „Mozaikban” ezúttal többek között a Flórián napi Tűzoltó Bemutató és Családi Nap, a május 1-jei
Kárászfogó Verseny, a Shirchadasj holland gospel kórus
koncertje, a székely zászló felvonás és a Polgárdi Városi
Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának Jótékonysági
Retro Bulija kapott helyet. A Kultúra rovatban a Városi
Könyvtár már megszokott aktuális program- és könyvajánlóját olvashatják.
Minden kedves olvasónknak kellemes kora nyári időszakot kívánok!
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Flórián napi
Tűzoltó
bemutató
és Családi Nap
Idén is összefogott a Polgárdi Tűzoltó Egyesület és a Polgárdi Összhang Egyesület, hogy megrendezzék közös gyermekrendezvényüket.
Április 27-én a város legapróbbjai a Városháza mögött tölthettek el
egy vidám napot. A programban idén tűzoltási, modellrepülő és önvédelmi bemutató, mesejáték és hastánc szerepelt.

Polgárdin is lobog a zászló a székelyföldi magyarokért
A március 15-ei zord időjárás miatt április 27-én került sor a Balatoni úti körforgalomban a székely zászló ünnepélyes felvonására.A
város önkormányzatának képviselő-testülete márciusi ülésén határozott arról, hogy csatlakoznak azon magyar önkormányzatokhoz,
melyek a közelmúlt eseményei kapcsán szolidaritásukat fejezték ki
Székelyföldön élő testvéreink iránt.

Nem menekültek a halak

Csoda a Református templomban

Május 1-jén a város egyesületei és intézményei egy rendhagyó Kárászfogó-versenyen mérhették össze horgásztudásukat. Az önkormányzat jóvoltából a hasak sem maradtak üresek, a Tűzoltó Egyesület gulyáslevesét, valamint a Horgászegyesület halászléjét jóízűen
fogyasztották a kilátogatók. A versenyen végül a több mint kilencven
halat fogó Balazsek Zoltán - Bogó Csaba - Horesta János trió győzedelmeskedett a Polgárdi-Víz Kft. képviseletében.

A több mint 25 éve hazánkban turnézó hatvanfős holland
Shirchadasj & band gospel együttes ’Miracle – Csoda’ című egész
estés műsorával idén is nyolc napos koncertsorozatra érkezett Magyarországra 2013. április 27. és május 4. között. A magyarországi turné első állomására Polgárdin került sor 2013. április 27-én a
Református templomban. Az egészestés látványos koncert ezúttal
is nagyszerű lelki felfrissülést nyújtott a hallgatóságnak. A jótékonysági turnét a kórus ötödik alkalommal szervezte közösen a Magyar
Református Szeretetszolgálattal, s idén a rendezvény bevételét a
katasztrófahelyzetet átélt magyar családok javára ajánlották fel. A
befolyt adományokból az MRSZ a bajba jutott családoknak nyújt
segélyt és biztosít támogatást a helyreállítási munkákban.
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Összefogás a polgárdi labdarúgó utánpótlásért
Május 11-én, szombaton rendezte első Jótékonysági Retro Buliját
a Polgárdi Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya. A rendezvény nagyon sikeresnek bizonyult, hiszen amellett, hogy fantasztikus
hangulatban telt az este a támogatójegyeknek és felajánlásoknak köszönhetően több mint 250 ezer forint gyűlt össze! A Szakosztály a

teljes bevételt a labdarúgó utánpótlás csapatok körülményeinek javítására fordítja, így hamarosan új szerelésben futhatnak ki a pályára
a polgárdi fiatalok! Köszönjük minden támogatónak, aki hozzájárult
ahhoz, hogy örömöt szerezhessünk ifjú sportolóinknak!

Nálunk járt a Goethe-Intézet babakoffere
Három hétig vendégeskedett iskolánkban a két kedves,
huncut figura, Lotta és Fabian, akik egy vándorkofferben járják az országot és ellátogatnak a budapesti Goethe-Intézet
felhívására jelentkezett általános iskolákba. A két kedves,
mozgatható bábu nemcsak jókedvet és játékot hozott magával, hanem úgynevezett mini-projekteket is, melyeket ebben a 3 hétben kellett a németes diákoknak megvalósítani.
A cél az, hogy a babák látogatása és a hozzájuk kapcsolódó projektfeladatok révén változatosabbá tegyük a németok-

tatást, és oldjuk az idegennyelvű kommunikáció által okozott
stresszet.
A babakoffer mellett a filmkoffer és a játékkoffer is az
országot járja. A filmkoffer januárban járt nálunk, melynek
köszönhetően filmdélutánokat rendezhettünk érdekes,
német nyelvű filmekkel.
Kostyálné Berta Nóra
(német nyelvtanár)
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Összefoglaló Polgárdi Város Képviselő-testületének
2012. decemberi és 2013. január-februári üléseiről
Rendkívüli képviselő-testületi ülés
(2012. december 10.)
• Polgárdi Város képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC törvény 97. § (24) bekezdés ab) pontja
alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által 2013. január 1-jétől fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és
ingatlan vagyon működtetéséhez megállapított hozzájárulás
megfizetését vállalta.
• A képviselő-testület a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló, az Önkormányzat és a Klebelsberg

Intézményfenntartó Központ között kötendő megállapodás
tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyetértett. A képviselő-testület a Széchenyi István Általános- és Zeneiskola és
Dolgozók Gimnáziuma köznevelési intézmény fenntartását és
működtetését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére 2013. január 1. napjával átadta. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a megállapodást az önkormányzat képviseletében eljárva aláírja.
• A képviselő-testület a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 79.§ (1) bekezdése alapján települési önkormányzati tulajdonba kerülő Kőszárhegyi Kistérségi Vízmű tekintetében
egyetértett azzal, hogy a jelenleg a FEJÉRVÍZ ZRt. tulajdonában
levő Kőszárhegyi Kistérségi víziközmű rendszer az annak ellátási
területén fekvő települések önkormányzatainak osztatlan közös
tulajdonába kerüljön az alábbi tulajdoni arányban: Jenő 6%, Kőszárhegy 7,3%, Nádasdladány 8%, Polgárdi 31,3 %, Sárkeszi 2,7%,
Sárszentmihály 13,6%, Szabadbattyán 20,5%, Úrhida 10,6%. Polgárdi Város Önkormányzata – a víziközmű-szolgáltatásról szóló
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2011. évi CCIX. törvény 9.§ (3) bekezdése alapján a Kőszárhegyi Kistérségi Vízmű víziközmű-rendszerrel kapcsolatos jogok
és kötelezettségek teljesítése érdekében a többi települések
képviseletre vonatkozó megbízását elfogadta. A képviselő-testület döntött arról, hogy a 2013. január 1-jei vagyonátszállást
követően Polgárdi Város Önkormányzata a hét másik települési
önkormányzattal közös tulajdonába kerülő víziközmű-rendszert
vagyonkezelési formában kívánja üzemeltetni a rendszer jelenlegi
működtetőjével a FEJÉRVÍZ Zrt-vel, s a nyolc önkormányzat és a
FEJÉRVÍZ ZRt. között 2011 decemberében létrejött üzemeltetési
szerződést ennek megfelelően kívánja módosítani. A képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert a fentiekben foglaltaknak
megfelelő nyilatkozatok aláírására.

Képviselő-testületi ülés (2012. december 20.)
• A képviselő-testület kifejezte azon szándékát, hogy Nádasdladány
Község Önkormányzatával közös önkormányzati hivatalt hozzon
létre. A közös önkormányzati hivatal létrehozására és működtetésére vonatkozó megállapodás Nádasdladány Község által javasolt feltételeit nem fogadta el. A képviselő-testület ragaszkodott
ahhoz, hogy a megállapodásban kerüljön rögzítésre, hogy Nádasdladány Község Önkormányzata a jegyző, aljegyző és gazdasági vezető illetményéhez lakosságarányosan hozzájárul.
• A képviselő-testület a „Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló” 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet
3. sz. függelékét 2013. január 1. napi hatállyal a következő szövegrésszel egészíti ki: „562913 Iskolai intézményi étkeztetés”.
• Polgárdi Város Képviselő-testülete az önkormányzat és a Fejérvíz
Víz- és Csatornamű Zrt. között – a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben meghatározott víziközmű vagyon
átszállása tárgyában – kötendő vagyon-átszállási nyilatkozat tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyetértett. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a nyilatkozat aláírására.
• Polgárdi Város Képviselő-testülete az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos szerződésre vonatkozó ajánlatát elfogadta. A képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy 2013. január 1. napjától 2013. december 31.
napjáig terjedő határozott időre a 2012. évre vonatkozó szerződésben foglaltak, kondíciók fenntartásával szerződést kössön.
• Polgárdi Város Képviselő-testülete a KEOP-6.2.0/A/09-11. pályázat keretében, a KEOP-6.2.0/A/11-2011-0112. azonosító számú,
valamint az ÚMVP IV. LEADER pályázat keretében piac kialakítására MVH 1005262724 azonosító számú pályázatokkal megvalósuló beruházások közbeszerzési eljárásában felállítandó Bíráló
Bizottságot az alábbiak szerint létrehozta. A bizottság tagjai: Dr.
Pahola Tünde jegyző, Nagy Zsuzsanna Ágnes pénzügyi csoportvezető, Fábián Róbert műszaki csoportvezető, Szolga Péter közbeszerzési szakértő, Kovács József képviselő.
• Polgárdi Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2013. január 1. napjától az Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda vezetői
álláshelyére kiírt pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de
legkésőbb 2013. augusztus 15. napjáig az intézmény vezetésével
Nedeczky Istvánné közalkalmazottat bízza meg. A közalkalmazott
részére a megbízás idejére a garantált illetményén felül a vezetői
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feladatok ellátásáért 50.000 Ft vezetői pótlékot állapított meg.
• Polgárdi Város Képviselő-testülete az Önkormányzat és az OTP
Bank Nyrt., valamint a Polgármesteri Hivatal és az OTP Bank
Nyrt. közötti bankszámlaszerződések módosítására vonatkozó
szerződés tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyetértett. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szerződésmódosításokat aláírják.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés
(2012. december 28.)
• Polgárdi Város Képviselő-testülete megtárgyalta a „Polgárdi
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére
vonatkozó Megállapodás megkötésére, s kapcsolódó döntések
meghozatalára” vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal
egyetértve az alábbi döntéseket hozta.
A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. §
(1) bekezdésében foglalt feladatai közös
ellátására Polgárdi Város Önkormányzata Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testületével 2013. január
1-jei hatállyal, határozatlan időtartamra
„Polgárdi Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozására és működtetésére” megállapodást kötött. A képviselő-testület az
előterjesztés mellékletét képező Megállapodásban foglaltakat jóváhagyta s felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.
• Polgárdi Város Képviselő-testülete az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv.
– Áht. – 8. § (2) bekezdése szerint közösen
létrehozott és működtetett Polgárdi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében
az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” rendelkező 368/2011. (XII.31.)
Korm. sz. rendelet 4. § (1) bekezdése c) pontjában foglaltak alapján
rögzíti, hogy: a Polgárdi Közös Önkormányzati Hivatal irányító
szerve: Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mely
gyakorolja az Áht. 9. § (1) bekezdésében meghatározott irányítói
jogkört az alábbiak kivételével:
• A Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának és annak
módosításai elfogadására, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv megszüntetésére, továbbá éves költségvetése tekintetében engedélyezett
létszáma s az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában nevesített
előirányzatai megállapítására, s éves költségvetési beszámolója elfogadására Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete és
Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete együttesen jogosultak.
• Polgárdi Város Képviselő-testülete Polgárdi Város Polgármesteri
Hivatal, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Gondozási
Központ, a Városi Könyvtár, valamint az Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát 2013. január 1-jei hatállyal módosította (A módosítások tartalma a www.polgardi.hu oldalon a
dokumentumtárban megtekinthető – A szerk.).
• A képviselő-testület a polgárdi Széchenyi István Általános Iskola
és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziuma tanfelügyeleti helyiségei-
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nek kialakításával a Vertikál Építőipari- és Kommunális Szolgáltató Zrt-t bízta meg bruttó 1.970.052 Ft vállalási áron. A képviselő-testület a VERIKÁL Zrt. és az önkormányzat között kötendő
vállalkozási szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazta.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés
(2013. január 2.)
• A képviselő-testület megállapította, hogy a KEOP-6.2.0/A/09-11.
számú „a hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítására”, valamint a Helyi termék piac
kialakítása az ÚMVP IV. LEADER intézkedésén belül a MEZŐFÖLD HACS által kiírt „Térségi Helyi Piac kialakítása”
címen meghirdetett pályázatokra lebonyolított hirdetmény
közzététele nélkül megindított tárgyalásos közbeszerzési eljárásra érvényes ajánlatot tett a
Mezőker Hungária Kft., a MAVAPLAN
Kft. és a VERTIKÁL Zrt. Ezért a közbeszerzési eljárást a képviselő-testület
eredményesnek minősítette. A benyújtott ajánlatok közül a képviselő-testület a legalacsonyabb összegű ajánlatot,
vagyis a Vertikál Zrt. ajánlatát (nettó
29.754.635 Ft) fogadta el. A képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert
az ajánlati felhíváshoz kapcsolódó dokumentáció részét képező szerződés
nyertes ajánlattevővel történő aláírására.

Képviselő-testületi ülés
(2013. január 10.)
• A képviselő-testület Magyarország
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban:
költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel
kinyilvánította, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását
igénybe kívánja venni. A képviselő-testület kijelentette, hogy az
önkormányzat rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál.
Kötelezettséget vállalt arra, hogy a betét, vagy egyéb számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem
átvállalással érintett mértéke szerinti arányos összegéig – az
átvállalás napján az állam által megjelölt számlára átutalja. A képviselő-testület kinyilvánította, hogy a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván
kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazta a polgármestert, hogy:
• megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;
• az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel – az adott értékpapírban foglalt pénzügyi
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kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel – kölcsönjogviszonnyá alakítsa át;
• a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse.
• A képviselő-testület utasította a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
• Polgárdi Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13 §-ában és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c)
pontjában foglalt azon lehetőséggel, miszerint az állami vagyon
tulajdonjoga helyi önkormányzat javára ingyenesen átruházható
a Polgárdi 1584 és 1585 hrsz-ú kivett, beépítetlen területek
vonatkozásában nem kíván élni, az ingatlanok tulajdonjogát az
önkormányzat nem kívánja megszerezni.

• Polgárdi Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Polgárdi, Hevesy Gy. u. 1.
sz. alatti 1707/A/5. hrsz-ú ingatlant szándékában áll értékesíteni.
Az értékesítés feltételeiről a képviselő-testület a későbbiek során
határoz.
• A képviselő-testület úgy döntött, hogy Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala által – a Polgárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál végzendő, 15 napot igénybevevő belső
ellenőrzése – tett 30.000 Ft/revizori nap ajánlatot elfogadja és
kéri, hogy az annak ellentételezéseként fizetendő díj pénzügyi
rendezésére az ajánlattevő 2013. szeptember 15. napjáig adjon
lehetőséget, tekintettel arra, hogy az ellenőrzés elvégzésére az
ütemezés szerint a II. félévben kerül sor.

Képviselő-testületi ülés (2013. január 24.)
• Polgárdi Város Képviselő-testülete az önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között az Önkormányzat
tulajdonában lévő, az intézmény feladatainak ellátását szolgáló
ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az
intézményben levő eszközöket, felszereléseket – ingyenes vagyonkezelésébe adása tárgyában kötendő vagyonkezelési szerződés tervezetét megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetértett
annak elfogadását javasolta a képviselő-testületnek. A képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.
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• A képviselő-testületnek az önkormányzat által – külső vállalkozó igénybevételével – ellátott iskolabusz üzemeltetésével
kapcsolatos feladatra jutó kiadások közös viselését kezdeményezte a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál. A
működtetési költségek közös viselése során a felek között a
költségeket az iskolabuszt igénybevevő gyermekek létszámával arányosan javasolta megosztani oly módon, hogy az óvodás
gyermekekre jutó költséget az önkormányzat az iskolás gyermekekre jutó költséget pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ viselje.
• A tornacsarnok működtetése kapcsán a képviselő-testület kezdeményezte, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
a város sportegyesülete, illetve annak szakosztályai részére a
tanításon felüli szabad kapacitás keretében, valamint önkormányzati rendezvények céljából térítésmentesen biztosítsa a
tornacsarnok használatát. A térítésmentes használat biztosítása
során a képviselő-testület kérte annak figyelembe vételét, hogy
a 2013. évre prognosztizált – az Oktatásért Felelős Államtitkár
által közölt miniszteri döntésben meghatározott, 2013. január
1. és 2015. augusztus 31. között fizetendő 4.371.000 Ft/hó önkormányzati hozzájárulást megalapozó – működési kiadás ös�szege a tornacsarnok működtetési és üzemeltetési költségeit
is magába foglalja. A prognosztizált működési költség a korábbi
évek működtetési tapasztalatait is figyelembe véve került meghatározásra, melynek során az egyesületek részére az ingyenes
használat biztosított volt.
• Kérte továbbá figyelembe venni a képviselő-testület azt, hogy az
önkormányzat 2013. évben – a hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítására. (KEOP -6.2.0/
A/09-11)” tárgyú projekt keretében – a sportcsarnok épületét
és használóit kiszolgáló 1db női és 1 db férfi öltöző és vizesblokk
helyiségeket teljes egészében felújítja és 1 db 40 férőhelyes kerékpártárolót alakít ki, biztosítva ezzel az intézményt használó
diákok, pedagógusok és szülők kulturált kerékpáros közlekedésének elősegítését.
• Az általános iskola I. sz. épületével egybeépült 1 db óvodai csoport elhelyezésével kapcsolatosan a képviselő-testület kérte az
elhelyezés további biztosítását annak figyelembe vételével, hogy
a meghatározott havi önkormányzati hozzájárulás mértéke a csoport elhelyezésére és annak költségeire fedezetet nyújt. A költségvetési hozzájárulás mértéke a prognosztizált működési költségek figyelembe vételével került meghatározásra, a prognosztizált
működési költségek pedig a csoport működtetését is magukba
foglalják.
• A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Polgárdi 99. hrsz-ú ingatlanból 105 m2 nagyságú területet Bodri Lajos Polgárdi, Bethlen G. u. 1/a. sz. alatti lakos részére
értékesít 73.500 Ft áron. Az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. törvény 86. §. k) pontja alapján az értékesítés adómentes. A képviselő-testület megbízta a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

A képviselő-testület 2013. február, március, április és május havi
üléseiről készült összefoglalót a következő számunkban olvashatják! (A képviselő-testület üléseivel kapcsolatos dokumentumok
elérhetőek a www.polgardi.hu honlapon a Dokumentumtár menüpont alatt. )

ÖNKORMÁNYZAT

A szerk..

POLGÁRDI HÍREK 2013/2

Polgárdi Tankerület –
Esélyegyenlőségi
Kulturális Rendezvény
2013. január 1-jétől az iskolák fenntartását és működtetését is átvette a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ. A Polgárdi Tankerülethez hét iskola, 1381 tanuló, 152 pedagógus és 38 technikai dolgozó tartozik. Az
itt dolgozó munkatársak fontosnak tartják, hogy a mindennapos működés során ne csak a hivatalos feladatok
elvégzésére koncentráljanak, hanem a hozzá tartozó iskolák megismerésére is. Ez a szándék hívta életre az április 12-én hagyományteremtő céllal rendezett kulturális
rendezvényt. Az eseménynek a polgárdi Aradi Ignác Művelődési Ház adott otthont. A délután folyamán a meghívott vendégek – köztük a hét iskola tanulói – ízelítőt
kaptak a Tankerület intézményeinek kulturális életéből.
A programban felléptek a polgárdi bábosok, az első osztályos kislángi Lestár Márk szavalattal, a mátyásdombi
citerazenekar, a mezőszentgyörgyi néptánccsoport, a
fülei népdaléneklő négyes, a lepsényi hip-hop táncosok
és a nádasdladányi lányok az apáca-show-val. A gyerekek
a meglepetésvendég Hungarikum együttesnek, Mudris
Anettnek és Kremnitzky Gézának, valamint Álland Jácint bűvésznek
is tapsolhattak.
A délután során került sor a Tankerület által meghirdetett „Az én
iskolám” című rajzpályázat eredményhirdetésére is. A szünetben a
munkatársak kürtős kaláccsal kínálták a vendégeket.
A rendezvény nem jöhetett volna létre a következő támogatók nélkül:
•
•
•
•

Fejér Megyei Önkormányzat – Törő Gábor elnök
Polgárdi Város Önkormányzata
Nádasdladány Község Önkormányzata
Polgárdi Római Katolikus Egyházközösség – Barta Tibor plébános
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fejér Megyei Mérnöki Kamara – dr. Szepes András elnök
Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt.
Hembach Kft.
Pahola & Pahola Kft.
Puskás és Társa Kft.
Dock Cukrászda és Fagyizó
Egyetértés Mezőgazdasági Szövetkezet
Jánosi Könyvkötészet
Libresszó Könyvesbolt
Takács Zoltán vállalkozó
Álland Jácint bűvész
Hungarikum Együttes
Széchenyi István Általános Iskola és Zeneiskola és Dolgozók
Gimnáziuma dolgozói és szülői közössége
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A zord idő fogságában – Példaértékű összefogás Polgárdin
Bár a híradásokban sajnos kevés szó esett a polgárdi és a lepsényi lakosság páratlan segítőkészségéről, tudni illik, hogy a március 14-15-ei rendkívüli
időjárásban Fejér megyében rekedt mintegy 5000
emberből az említett két település közel 1400 embert szállásolt el és látott el élelemmel.
A polgárdi Polgármesteri Hivatalba március 14-én koradélután
érkezett a hír: az M7-es autópálya Szabadbattyán és Polgárdi közötti szakaszán tömeges balesetek történtek, mind a Balaton, mind a
főváros irányában. A Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság az összes
hivatalos szerv előtt majd egy órával érkezett a helyszínre és kezdte
meg a bajba jutottak mentését.
A városban a legelső melegedőt, a Gondozási Központot 17 órakor nyitották és várták az autópályáról érkezőket. A viharos széllel kísért zord, havas időjárás kapcsán településünkön és járásunk
több érintett területén az áthaladó közlekedés teljesen megbénult
a délutáni órákban. A kialakult helyzet miatt 350-400 autó, valamint
10 menetrend szerinti járat és turista busz rekedt a várost átszelő
7-es főút és M7-es autópálya polgárdi szakaszán. Tekintettel arra,
hogy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője március 14-én
20 óra 30 perctől visszavonásig teljes gépjármű-tilalmat rendelt el a
rendőrségi törvény alapján a Móri, Bicskei, Székesfehérvári, Gárdonyi, valamint Enyingi Járás területére, így a Polgárdin rekedt utazók
nem tudták elhagyni a települést. A kialakult rendkívüli helyzetben
közel 700 fő azonnali elhelyezését kellett megoldani. Nyikos László
polgármester a hatóságokkal történt egyeztetést követően mintegy 20 munkatársával, a helyi rendőrség és önkormányzati tűzoltóság, valamint polgárőrség és helyi önkéntesek bevonásával a Gondozási Központot, a Közösségi Házat és a városi Tornacsarnokot
jelölték ki melegedőhelynek, a mintegy 50-70 kiskorú gyermeket
pedig az Eszterlánc Napközi Otthonos Óvodában szállásolták el. A
helyi vállalkozók és magánszemélyek hathatós segítségével sikerült
megoldani a több mint félezer ember elhelyezését és élelmezését,
amely egy 6000 fős kisvárosban nem volt könnyű feladat. Sajnos a
figyelmeztetések ellenére sokan döntöttek úgy, hogy a gépjárműben
töltik az éjszakát. Becsléseink szerint további kb. 100-150 gépjármű
rostokolt az utakon, akiknek a helyi lakosokból szerveződő segítő
csapatok szállították az élelmet. A tömegközlekedés teljes leállása
miatt a városban rekedtek, csak március 15-én délután tudták el-

hagyni a települést.
Nyikos László polgármester úr március 15-én a legnagyobb online közösségi oldalon az alábbi bejegyzéssel köszönte meg a helyi
lakosságnak és vállalkozóknak az önzetlen segítséget:
„Most nincs lehetőségem mindenkinek köszönetet mondani, és a
hely is kevés lenne a nevek felsorolására. Talán nem vagyunk a hírek
élén, és nem szólnak rólunk a rádiók, mert mi elvégeztük a feladatunkat. Pár óra leforgása alatt 650 embert szállásoltunk el, százas
nagyságrendben mentettük és koordináltunk autókat, és százakat
etettünk meg. Példaértékű volt az összefogás, minden szinten. Tudom, hogy nem volt leányálom az elmúlt nap kényszerből itt ragadt
vendégeinknek, de szívünket - lelkünket beletettük, hogy enyhítsük
a bajukat. Példa értékű hozzáállásról tettek ma tanúbizonyságot városunk lakói. Büszke vagyok arra, hogy itt élhetek, és megtiszteltetés

hogy az elmúlt 30 órában olyan kiváló emberekkel dolgozhattam,
mint Ti vagytok. Köszönöm!”
Érdekességképpen megemlítendő, hogy az autópálya adottságaiból adódóan igazi multikulturális „vendégsereg” gyűlt össze a
polgárdi melegedőkben. A bajba jutottak között voltak határon túli
magyarok, finnek, írek, angolok és köztük volt egy 45 olasz diákból
álló kirándulócsoport is, akik a milánói Agnesi Líceumból érkeztek
egy magyarországi kirándulásra. Hazaérkezésükről és a polgárdi
emberek vendégszeretetéről a Corriere Della Serra c. milánói lap
is beszámolt. Az olasz diákok rendkívül jól érezték magukat, a települést csak március 16-án, szombaton hagyták el, előtte a polgárdi
Református Egyházközség, majd a polgárdi és fülei Katolikus Plébánia vendégszeretetét élvezték.
A diákok Polgárdi város jó hírét vitték magukkal,
ezt mi sem mutatja jobban, minthogy jelezték az
iskola vezetőségének, máskor is szívesen visszatérnének és testvérvárosi kapcsolatot is szívesen
ápolnának!
Polgárdi Város Önkormányzata ezúton is hálásan köszöni minden polgárdi lakosnak, aki bármilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy a településünkön ragadt emberek a lehető legjobb ellátásban
részesüljenek! Bajban mutatkozik meg az igazi
nagyság és Polgárdi ismét jelesre vizsgázott!
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A történtek után rengeteg köszönőlevél érkezett a Polgármesteri
Hivatalba azoktól az utazóktól, akik személyesen vagy családtagjaik
beszámolója alapján átélték a március 14-15-ei éjszakát. Az önkormányzat munkatársai úgy gondolják, hogy ez a fantasztikus helytállás
Polgárdi közös sikere, így ezek a levelek nem maradhatnak az asztalfiókban, olvassák Önök is sok szeretettel a köszönőlevelekből
összeállított válogatásunkat:
„Kedves Polgárdi lakosok, tűzoltók, oviban segítők! Nagyon szépen köszönjük, amit értünk tettek 14-én éjjel! Nem lehet elégszer
megköszönni! Kicsi lányomnak és nekem ezentúl nemcsak egy hely
lesz Polgárdi az autópálya mellett, hanem AZ A HELY, AHOL A „VILÁG” LEGÖNZETLENEBB EMBEREI ÉLNEK! Még egyszer köszönjük.” (Német Hanna, Császár Noémi Zalaegerszegről a 11:40es buszról)
„Kedves polgárdiak, önkéntesek! Ezúton szeretném megköszönni – és azt hiszem valamennyiünk nevében -, hogy a 2013. március
14-én kezdődő ítéletidőben minden segítséget megadtak, amit csak
lehetett. De azért meg kell említeni az utakon tevékenykedő hivatásosokat, akik a balesetekben segítettek, az önkénteseket, lakosokat,
akik mindannyiunknak segítettek, ha csak meleg itallal is. Köszönjük.” (Ürgéné Nagy Szilvia)
„Kedves polgárdi emberek! Nagyon köszönöm, hogy az ítéletidőben befogadták két gyerekemet, és ellátták őket meleg, nagyon
finom teával, étellel, fekhellyel! Le a kalappal Önök előtt! Nagyon
köszönöm, hogy Önök ilyen jól szervezetten, kedvesen segítettek a
rászorulókon.” (Vereczki Katalin Judit)
„Köszönet Mindenért, rettentő jó érzés volt a hideg elől melegben tölteni az éjszakát és a segítőknek az ételt, italt. Mi a nyugdíjas
napköziben voltunk elszállásolva, köszönet az éjszakás műszaknak,
akik lesték minden kívánságunkat és persze a „nappalosoknak” is.
Köszönünk mindent!” (Seres Nikolett)

„Tisztelt Polgármester Úr, és Polgárdi Város lakosai! Nagyszüleim nevében szeretném
hálás
köszönetemet
kifejezni Önöknek az
önzetlen segítségnyújtásért! A fedett tornaterem védelme éjszaka,
az élelem- és innivaló,
a gyógyszerek pótlása
mind-mind nagy szerepet játszottak abban,
hogy épségben hazajuthassanak
Budapestre.
Nagyon hálás köszönetünk, minden jót kívánunk Önöknek!” (Takács Bence)
„Tisztelt
Polgármester Úr! Ezúton is
köszönöm Önnek is,
és kérem, továbbítsa
köszönetünket a Gondozási Központ dolgozóinak, a tűzoltóság, a
rendőrség dolgozóinak! A segítségnyújtás magas fokát, és főleg az
emberi hozzáállás önzetlenségét tapasztalhattuk. Kérem, továbbítsa köszönetünket azoknak az önzetlen önkénteseknek is, akik az
utcákon osztottak meleg teát, italt a gépkocsikban várakozóknak.
Polgárdiak, gratulálok, ez csillagos ötös volt. Jó egészséget kívánunk
mindenkinek.” (Börczi Miklós és felesége)

„A Zala Volán Budapest-KeszthelyZalaszentgrót járatán utazók nevében
is szeretném megköszönni a poldárdiak
kedvességét, segítőkészségét, mindent;
ételt, italt, szállást, a bolt kinyittatását.
Polgárdiról ezentúl mindig a jóság és
emberség fog eszembe jutni. Kimondhatatlanul hálásak vagyunk!” (Schvarcz
Viktória)
„Kedves polgárdiak! Magam és az
egész családom nevében szeretném megköszönni mindenkinek,
aki segített meleg teával, kávéval, étellel, jó szóval a hó fogságában
jutottaknak a körforgalomnál! Köszönet érte! Nem lehet szavakkal kifejezni, hogy mit jelentett ez akkor és ott nekünk. Külön
köszönjük a szürke palatetős ház lakóinak a felajánlást és az önzetlen segítséget! Egy család az úton rekedtek közül.” (Baloghné
Molnár Judit)
„Köszönet annak a három traktorosnak a segítséget, akik csütörtök délután Polgárdi határán, Polgárdi Kiscséripuszta között,
árokba csúszott kocsikat és utasokkal teli buszokat kimentve, biztosítani tudták több száz hazaközlekedő továbbjutását. Én kitüntetem
Őket.” (Dósa Béla)
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„Le a kalappal Polgárdi segítő lakosai előtt! Önzetlen segítségük könnyeket csalt a szemembe! Nagyon hálásak vagyunk, hogy
segítettetek bennünket! A városotok méltán lehet büszke Rátok!”
(Fellai Anett)
„A magam és a Budapest-Barcs busz utasai nevében szeretném
megköszönni a város lakóinak, mindazt, amit értünk tettek. Dacolva a hideggel, a szabadnapjukon hozták nekünk a forró teát, kávét,
zsíros kenyeret, almát és mindent, amit otthon találtak. Köszönjük
szépen, hogy tartották bennünk a lelket és nem hagyták, hogy étlen-szomjan araszolgassunk tovább hazafele. Polgárdi lakói valami
csodálatos dolgot hoztak össze, amire nagyon büszkék lehetnek, és
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amit mi sosem fogunk elfelejteni nekik. Emberségből ötösre vizsgázott a város. Köszönjük :)” (Fellai Flóra)
„Kedves Polgárdiak! Ezúton szeretnék köszönetet mondani magam és sorstársaim nevében! A közösségi házban kaptunk pihenési
lehetőséget és ellátást csütörtök estétől kezdve. Zsíros kenyér, meleg tea, palacsinta (!), kávé, alma, és péntek délben egy tál gulyásleves! Kinyitott a pékség, gyógyszertár, bolt. A polgárdiaknál tapasztalt
önfeláldozást és önzetlen segítségnyújtást nagyon nagyra értékelem
és nagyon köszönöm!” (Jakab Zoltán Debrecenből)
„Önök pedig olyat tettek, amire igazán büszkék lehetnek. Én sem
tudok eléggé hálás lenni azért, amit ott, Önöktől kaptam. Példaértékű az az összefogás, amit tapasztalhattunk Önöknél és ezt a nem kis
terhet mosolyogva viselte a település. Kényszerből kerültünk oda,
mégis olyan valamit kaptunk Önöktől, amit öröm volt megtapasztalni.” (Álmos Csaba)
„Köszönöm Önöknek, hogy így vigyáztak az én lányomra is. Fruzsina így mesélte: Anya azt sem tudták mivel kedveskedjenek, mosolyogtak és segítettek, gyógyszert is kaptam. Gondoskodtak róla,
hogy jól érezzem magam!” (Tóth Andrea)
„Kedves Polgárdiak! Szeretném a magam és a velem együtt „bajba
jutott” társaim nevében megköszönni azt a sok segítséget, figyelmet
és gondoskodást, amit a tegnapi és mai nap folyamán kaptunk a helyi általános iskola épületében. Mindenki teljes odaadással próbálta
jobbá és elviselhetővé tenni a kényszerpihenőnket, fáradhatatlanul
lesték a kívánságainkat, és amiben csak tudtak segítettek. Minden
tiszteletünk az Önöké! Köszönjük! Keszthely-Budapest buszjárat
utasai. (Kanti Balázs)
„Tisztelt Polgármester Úr! Március 14-én abban a bizonyos hóviharban úgy hozta a sors, hogy Jenőbe indultunk Székesfehérvárról
Polgárdin keresztül, és ott ragadtunk. A közösségi házban voltunk
kénytelenek tölteni az éjszakát, és a 15-e délelőttöt, édesanyámmal és a férjemmel. Ezúton szeretnék mindhármunk nevében hálás
köszönetet mondani Önnek, hogy meleg helyen lehettünk, és az

tökön éjszaka velem együtt Polgárdiban ragadt utastársam és autós
nevében, azt az áldozatkész, maximálisan jóindulatú segítséget, amit a
Polgárdi Általános Iskolában éjszakázva kaptunk, „Éva” nevű kedves
hölgytől és csapatától, a Katasztrófavédelem munkatársaitól, az önkéntes lakosoktól és a Polgármesteri Hivataltól. Nekik köszönhetően
a tragikus időjárási viszonyok ellenére biztonságot nyújtó fűtött iskolai tornateremben tölthettünk 15 órát. Finom volt a tea, zsíros kenyér,
pékáru és gulyásleves!” (Kiss Ferenc Nagykanizsáról)
„Önöknél valós szervezettséget, információáramlást és segítőkészséget tapasztaltunk. Emberségből, megértésből és együttérzésből mintaértékű élményben volt részünk, mely életünk végéig
elkísér. A Református Gyülekezetnek is külön köszönet jár!” (Győry
Tünde, Lantai Zóra Lili és Lantai Gyula Veszprémből)
„Köszönjük annak a polgárdi családnak, aki a Tátika virágüzlet
mellett lakik. Kinyitották ajtajukat, több száz idegen ember előtt.
Teát hordtak nekünk hóviharban, vécére mehettünk hozzájuk,
főzték reggel a kávét, tölthettük náluk telefonjainkat. Polgárdiban
melegedőket nyitott az önkormányzat, önkéntesek kenték a zsíros kenyeret, igaz nekünk nem jutott se kenyér, se ülőhely, de így
is jól esett kicsit megmelegednünk náluk, a helyi pékek elkezdtek
kenyeret sütni, ünnepnap kinyitottak a közértek, Lepsényben nem
mentek haza a péküzlet dolgozói, hogy az úton rekedtek kenyérhez
jussanak, itt is tölthettük a telefonjainkat. Köszönjük a polgárőröknek, a tűzoltóknak, a mentősöknek, az autómentőknek, a katasztrófavédőknek, az önkénteseknek az emberfeletti munkát és segítő
szándékot!” (Polák Csilla)
„Amiért szeretnék köszönetet mondani a többi utastársam nevében is, hogy 2013. március 15-én délelőtt 11 óra körül értünk Polgárdi község központjába, - a temető melletti körforgalomba- ahol
érkezésünket követően a helyi lakosok azonnal érdeklődtek, miben
tudnak segíteni. Meleg teát, kávét, majd zsíros kenyeret, az elesettebbeknek szendvicset, kakaót hoztak. Szükségleteink elvégzéséhez
tájékoztatást adtak, hová fordulhatunk, (helyi presszó, ahol függetlenül a sok utastól normális körülmények között fogadtak bennünket,
eü. papír, folyékony szappan, papírtörölköző), nem utolsó szempont
18 órás utazás után.” (Mukics Emília Nagyatádról)
„Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a március 14-én és
15-én nyújtott segítségükért. Minden tiszteletünk a helyi önkormányzaté, amely több száz, hóban rekedt embert befogadott, és
enni és meleg innivalóval látott el mindaddig, amíg 15-én 11 órakor
elhagyhattuk a települést, és elértük célunkat. A helyi emberek hozzáállása példamutató volt, minden segítséget megadtak, kedvesek
voltak.” (Szabó Lóránt és felesége Debrecenből)

ott dolgozó hölgyeknek, hogy próbálták elviselhetőbbé tenni számunkra és sokak számára a helyzetet, hogy ott voltak velünk, teát
hoztak, és zsíros kenyeret, és 15-én még gulyáslevest is főztek az ott
ragadtaknak. Jó érzés belegondolni, hogy ennyi segítőkész ember
van a világban, szeretnénk nekik minden szépet, és jót kívánni az
életben!” (Császárné Májer Regina)
„Nem tervezett kalandtúra Budapest és Nagykanizsa között, 27 és
fél óra alatt… Ezúton is szeretném megköszönni több száz csütör-
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„A hétvégén az édesanyámmal egyike voltam azoknak, akik az
Önök kis városkájában vendégeskedtek az ítéletidőnek köszönhetően. Amit emberileg tapasztaltunk, arra egyszerűen nincsenek szavak. Végtelenül hálásak vagyunk mindenkinek, aki a mentésünkben
és szükségleteinkről való gondoskodásban részt vett. A segítségüket és vendégszeretetüket szeretnénk ily módon is megköszönni
és szeretnénk felvenni a kapcsolatot azzal a helyi általános iskolával,
ahol ideiglenesen szállást kaptunk.” (Leipold Szilvia)
„Múlt héten mi is a hóvihar érintettjei voltunk családommal az M7esen, melynek okán Polgárdiban az idősek napközi otthonában voltunk kénytelenek az éjszakát tölteni sokadmagunkkal. Azonban az a

ÖNKORMÁNYZAT
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szerető gondoskodás és ellátást, amit
az ottaniaktól kaptunk minden várakozást felülmúlt! Kérem, tolmácsolja
feléjük elismerésemet és köszönetünket mindenért, amivel nagyon nagy
segítséget nyújtottak nekünk ebben a
helyzetben.” (Lichtenberger Tamás)
„Március 14-ről március 15-re virradó éjszaka két kolléganőmmel az
Önök városának általános iskolájában
kialakított melegedőben voltam kénytelen eltölteni az éjszakát és a másnap reggelt. A magam és kolléganőim
nevében szeretném megköszönni azt
az odaadó munkát, amit az Önök városának lakói értünk, illetve sorstársainkért tettek. Köszönjük azoknak,
akik az iskolában jelen voltak, találkoztunk velük, és a szemünk előtt
végezték munkájukat (teát, kávét osztottak, tájékoztattak a friss hírekről,
útviszonyokról, zsíros kenyeret készítettek), és mindazoknak, akik
a háttérben dolgoztak (azoknak akik a teát főzték, akik a kenyeret
sütötték, a bolt és a gyógyszertár dolgozóinak, a rendőröknek, stb.).
Köszönjük, hogy vannak még a világon segíteni szándékozó, önzetlen emberek.” (Lóránd Attila)
„2013. március 14-én este a hóviharban az Önök által biztosított
menedékhelyen, az idősek otthonában találtunk fedelet, kaptunk
meleg teát, és kenyeret folyamatosan, valamint sok-sok törődést, és
kedvességet a dolgozóktól. És láttuk, hogy a konyhában egyfolytában
más helyszínekre is készítették a teát, ennivalót. Messze a kötelezettségük fölött teljesítettek mindannyian. A vonatközlekedés folyamatos
telefonos figyelemmel kísérésétől, a bolt kinyittatásáig, a polgárőrök
forgalomirányításáig mindenért tisztelet és köszönet. Még egyszer fogadják teljes nagyrabecsülésemet!” (Pap Tamás Veszprémből)
„Párommal a 14-15-én hóviharban ragadt buszok egyikének utasai
voltunk. És bár a helyszínen ezt már megtettük, szeretnénk ismételtem megköszönni a Polgármesteri Hivatalnak, Önkormányzatnak és
minden éjjelét és nappalát feláldozó, határtalanul kedves, empatikus
és megértő munkatársuknak, önkénteseknek a segítségét. Nélkülük
lényegesen nehezebben vészeltük volna át azt a 30 órát, amelyet
az úton töltöttünk. Roppant figyelmesek és megértőek voltak, példamutató szociális érzékről, empátiáról és segítőkészségről tettek
tanúbizonyságot. Ezért ezúton is szeretnénk nekik mindannyiuknak
megköszönni az áldozatos munkát, a figyelmességet, a nagyon finom
friss kenyérből készült zsíros kenyeret és forró teát, másnap a meleg
ételt és gyakorlatilag mindent, amit értünk tettek. Illetve szeretnénk
elnézést kérni azon utastársaink nevében is, akik mindezt nem értékelték, akik azt hitték, hogy nekik „ez jár” és akik engedték, hogy az
aktuális pánikhangulat felülkerekedjen és úrrá legyen rajtuk, ezáltal
szabotálva az Önök munkáját.” (Takács András és Sarkadi Nikolett)
„Köszönetet szeretnék mondani a 2013.03.15-én a rendkívüli
időjárás miatt városukba rekedt és áthaladó autósok nevében és saját nevemben is azért az önzetlen segítségért, amit az Önök polgárai
tettek értünk. Nagyon jól esett az segítség, amit kaptam először
nem akartam elhinni, hogy ez valóban megtörténik, hogy emberek
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önzetlenül ellenszolgáltatás elvárása nélkül segítsenek másokon. Az
az egy csésze forró tea, amit egy fiatal anyukától kaptam úgy, hogy
még a csészét is Ő adta megkönnyeztetett. Majd egy másik Hölgytől
pár kekszet kaptam. Őszintén írom nagyon éhes voltam, mert az
éjszakát a szabadbattyáni parkolóban vészeltem át és nem tudtam
élelmet venni. A városuk polgárainak gondoskodó szeretetét nem
tudom eléggé megköszöni és bízom abban, hogy ilyen rendkívüli
helyzetbe többé nem kerülünk. Még egyszer nagyon szépen köszönöm az odaadó szeretetüket. További sokk sikert kívánok Önöknek.” (Tarjányi József Kaposvárról)

„Nagy tisztelettel köszöntöm és köszönetemet fejezem ki azért, ahogy március 14-ről 15re virradóra a településük önkormányzata és
civil önkéntesei a kialakult vészhelyzet megoldásában példaértékű segítséget nyújtottak más
települési embertársaiknak. A Budapest-Zalaszentgrót között közlekedő menetrendszerű
járat utasait más utazókkal együtt mondhatni
„vendégül” látták és a lehetőségeikhez képest
úgy helyezték el, hogy senkinek semmiféle bántódása nem eshetett és nem is esett. Fedelet
adtak a fejük fölé, meleg étellel látták el őket,
sőt még útra való meleg teával, pogácsával engedték el őket a rendkívüli időben. Emberségből, önzetlenségből, felebarátságból, szeretetből jelesre vizsgáztak. Egyetlen szóval lehet ezt
illetni: KÖSZÖNJÜK! További munkájukhoz jó
egészséget és hasonló önzetlen hozzáállást kívánunk!” (Dr. Schvarcz Csaba, Zalaszentgrót
Város Alpolgármestere)
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KÖNYVAJÁNLÓ
Felnőtteknek:
Ken Follet:
Megfagyott világ

Városi Könyvtár Programajánló
Június 15-ig Mini Galéria
Ebben a hónapban Török Anita egyedi készítésű
plüss játékait tekinthetik meg könyvtárunkban.
Június 7. 14.30 Gyöngyfűző szakkör
Június 14. 14.30 Szöszmötölő játszóház
Hűtőmágnest készítünk dekorgumiból
Június 21. 14.30 Gyöngyfűző szakkör
Június 28. 14.30 Szöszmötölő játszóház
Képek természetes anyagból

Végre megérkezett könyvtárunkba a már nagyon várt Az évszázad triológia második kötete
A megfagyott világ. Bár az előző
részhez hasonlóan közel 1000
oldalas a mű, és mégsem tűnik
hosszúnak :) A titánok bukásában
öt család életét kísérhettük végig,
és ebben a mostaniban tovább
szövi a szerző a történetet. Most
az 1930-as évek elejére kalauzol
el bennünket. Nagyon más a történelemkönyvből ismerni meg eseményeket, amely sokaknak száraz betűk, évszámok, adatok halmaza, vagy egyes emberek sorsán
keresztül. A szereplők szemével (legfőképpen a von Ulrich család
sorsán át) láthatjuk a fasizálódó országot, Hitler hatalomra kerülését, a felfoghatatlan kegyetlenkedéseket, az erőszak és a gyűlölet
tombolását. A harmadik kötetre sajnos még sokat kell várnunk,
2014-re ígérik a megjelenését..

Gyerekeknek:
Böszörményi Gyula: Gergő és az álomfogók
A főszereplő Réti Gergő, egy teljesen átlagos budapesti srác, aki
kortársaihoz hasonlóan a számítógép mellett tölti napjait. Családja
váratlanul meghívót kap a Vajákosok,Táltosok, Énekmondók, Sámánok
és Egyéb Révülők Találkozójára. A bűbájosok a Börzsönyben tartott
összejövetelét azonban több dolog is fenyegeti: Monyákos Tuba, az
illegalitásba szorult lidérc gerillák
vezetője, társaival együtt azon munkálkodik, hogy minél több borsot
törjön a rendezvény résztvevőinek
orra alá. Kobzos Béla a környék
fővadásza, elmaradhatatlan kísérőjével, Furdancs Pepével igyekszik
tönkre tenni az összejövetelt. De
mindegyik között a legveszélyesebb
az éjfekete varázslónő, Holló, aki
egymás után fogságba ejti a Heteket, azokat a varázslókat, akik féken
tartják a Sárkányt, így őrizve a világ
egyensúlyát. Egyedül Gergő állíthatná meg, ő azonban nem hisz a bűbájban és az álmok világában.
Az hogy milyen izgalmas és érdekes mese, mi sem jellemezheti jobban, mint Lázár Ervin ajánlója:
„Végre valaki nekem is írt egy mesekönyvet. Dömdödöm.”.
Balassáné Veres Margit
könyvtáros
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GYEREK-

SAROK

a
támogatásával

Előző számunk angol rejtvényének helyes megfejtése:
The ugly duckling. (A rút kiskacsa)
Nyertesek: Ladi Botond,Varga Anikó
Nyereményüket átvehetik a Polgármesteri Hivatal titkárságán!
Aktuális számunk angol rejtvényének megfejtését a
polgardihirek@gmail.com e-mail címre várjuk, a helyes megfejtők között fagylaltutalványokat sorsolunk ki a Dock Cukrászda
jóvoltából! A Gyereksarok rovatot a Dock Cukrászda támogatta!
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„Csillagkapu”

modell-program az áldozattá válás megelőzése és az
áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
TÁMOP-5.6.1.C

Horváth Zsolt vagyok, az Áldozatsegítő
Szolgálat munkatársa. A bűncselekmények áldozatai, akik emiatt krízishelyzetbe kerültek, gyakran nem tudják, kihez
fordulhatnak segítségért. Az Áldozatsegítő Szolgálat értük van. Telefonáljon,
ha bűncselekmény áldozata és úgy érzi
nincs más segítség, megoldhatatlan krízishelyzetben van!

22/512-110 – a segítő vonal!

