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POLGÁRDI SZÜRETI MULATSÁG 
2013

Szüreti Felvonulás és Bál
2013. szeptember 28.

Tisztelt Polgárdiak!
Városunk az idei évben az országos „Itthon vagy Ma-

gyarország, szeretlek!” elnevezésű programsorozat ke-
retén belül rendezi meg a városi Szüreti Mulatságot. A 
közszolgálati média által felkarol program arra buzdítja 
az embereket, hogy a Szent Mihály napi hétvégén kereked-
jenek fel, látogassanak haza szülővárosukba, szülőfalujukba 
és ünnepeljenek azon a helyen, ahol igazán otthon érzik 
magukat. Hiszen Szent Mihály üzenete is ebben rejlik: újra 
felfedezni értékeinket, összejönni és együtt lenni azokkal, 
akikkel közösek a gyökereink!

Ennek jegyében szeptember 28-án szeretettel várjuk Önöket a 
Szüreti Felvonuláson, majd az azt követő Bálon a Tornacsarnokban!

A hétvége zárásaként szeptember 29-én vasárnap 21 óra 30 perc-
kor Polgárdiban és az ország több mint 1300 településén egy időben 
lobban majd fel Szent Mihály tüze – összetartozásunk jelképeként! 
Találkozzunk vasárnap a Városháza mögötti parkolóban!

PROGRAM: SZEPTEMBER 28:
Felvonulás:

Felvonulás indulási helye: Polgárdi, Városháza mögötti parkoló
Ideje: 2013. szeptember 28. 11:00
Felvonulás útvonala: Batthyány u. (Városháza parkoló) – Május 

1. utca – Május 1. ltp. – Bocskai u. – Arany J. u. – Ady E. u.  – Dózsa Gy. 
u. – Szabadság u. – Batthyány u. - Madarász u. – Kossuth u. – Deák F. 
u. – Batthyány u. – Liszt F. u. – Ybl M. u. – Városháza parkoló

Lovas fogatoknak gyülekező: 10 órától
Felvonulás várható visszaérkezési ideje: 16 óra

Bál:

A bál helyszíne: Polgárdi, Tornacsarnok
Ideje:   20:00 órától
Fellép:  20:00 Csocsesz
  22:00 Kaczor Feri

SZEPTEMBER 29.
Szent Mihály napi máglyagyújtás az összetartozás jegyében:
Ideje:  21:30
Helyszín: Városháza mögötti parkoló

Tartsanak velünk,
ünnepeljünk együtt!
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Tisztelt Olvasók, 
Kedves Polgárdiak!

Szép lassan beköszönt az ősz és átlépünk az 
év utolsó harmadába. A régiek az évkör harma-
dik fordultával, az év harmadik felében fejezték 
be a betakarítást, lezárva ezzel a mezőgazdasági 
évet. Őseink a “Tűz angyalának” napján pásztor-
tüzeket gyújtottak, jelezve a kinti legelőkről ha-
zatérők útját, s azt, hogy hamarosan a nyáj és a 
pásztor is megpihenhet az otthoni világban. Mi-
hály nap fordulóján a parasztkalendáriumban a 
terménnyel és az állatokkal való elszámolás után 
a vigasság 40 napos ideje kezdődik el. Ez a Kisfar-
sang ideje, a nagy őszi vásárok, lakodalmak, szüre-
ti bálok időszaka, amikor Borszűrő Szent Mihály 
segedelmével még az újbor is kiforr. Örömünne-
pek sora veszi kezdetét, mert ilyenkor mindenki 
hazatalál…

Szeptember utolsó hétvégéjén Polgárdi is hazavárja 
szülötteit a Szüreti Mulatság idejére, melyre idén 28-án 
szombaton kerül sor, másnap este fél tízkor pedig egy 
közös máglyagyújtás keretében Polgárdi lakossága is csat-
lakozik ahhoz a több mint 1300 településhez, akik szintén 
ebben az időpontban lobbantják fel az „Összetartozás 
Lángját”.

Aktuális lapszámunkban visszatekintünk a nyári idő-
szakban történt eseményekre, beszámolunk a városban 
folyó aktuális beruházásokról és folyamatban lévő pá-
lyázatokról, a Polgárdi Nyári Fesztiválról és egyéb ren-
dezvényekről, valamint a mostanában sok pletykát szü-
lő Hevesy György utcai társasházak sorsáról is. Ezúttal 
a sportkedvelőknek is kedveskedünk, sportrovatunkban 
elemzést olvashatnak a Polgárdi Vertikál megyei I. osztá-
lyú felnőtt labdarúgócsapat elmúlt szezonjáról.

Észrevételeiket, véleményüket, ötleteiket továbbra is 
várjuk a polgardihirek@gmail.com elektronikus levél-
címre, továbbá a Polgárdi, Batthyány u. 132. postacímre 
egyaránt!

További hírekért, információkért, a rendezvényeken 
készült fényképekért látogassanak el a Közös Önkor-
mányzati Hivatal Facebook oldalára (www.facebook.
com/polgardipolghiv), valamint a város hivatalos honlap-
jára! (www.polgardi.hu)

Minden polgárdi lakosnak kellemes őszt kívánok, kívá-
nom, hogy legyen még részünk néhány verőfényes nap-
ban a tél beköszönte előtt!

A szerk.

Megjelenik: 2200 példányban

Kiadja: Polgárdiért Közalapítvány

Felelős szerkesztő: Kinizsi Gábor

Hirdetésfelvétel a Polgármesteri Hivatal 
titkárságán munkaidőben, ill. 
az alábbi elérhetőségeken!

Szerkesztőség: 
8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. 

Telefon: (22) 576-230, (30) 641-1694 
E-mail: polgardihirek@gmail.com 

www.polgardi.hu

Nyomda:  
Extra Média Nyomda Kft. – Székesfehérvár 

Tördelte: Tamás István

POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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FELHÍVÁS!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, különösen az idős-

korú, egyedülálló személyeket, vagyoni biztonságuk érdeké-
ben ne engedjenek be olyan idegen személyeket lakásukba 
és ne fizessenek ki pénzt olyan személyeknek, akik hitelt ér-
demlően nem tudják magukat igazolni.

 Tájékoztatjuk Önöket, hogy sem Polgárdi Város Önkormányza-
ta, sem pedig Polgárdi Közös Önkormányzati Hivatala nem adott 
megbízást bármilyen ajánlattételre, árubemutatóra és a befizetetlen 
számlák behajtására. Amennyiben az Önkormányzat vagy a Polgár-
mesteri Hivatal nevében keresi fel Önöket valaki és Önök nem is-
merik, akkor a Polgárdi Közös Önkormányzati Hivatal 22/576-230-
as telefonszámán tájékoztatást kaphatnak. 

 Továbbá felhívjuk figyelmüket arra is, hogy a településen házszám-
táblákat ajánló személy sem az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri 
Hivatal megbízásából keresi fel Önöket, az Önkormányzatnak nem áll 
szándékában bírságot kiszabni azért, ha valakinek nincs házszámtáblája. 

 Polgárdi Város Önkormányzata

Újabb nappal bővül az Okmányiroda ügyintézési ideje!
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgárdi Járási 

Hivatal Okmányirodai Osztályán 2013. szeptember 1-től 
megváltozik az ügyfélfogadási rend:

Az eddigi ügyfélfogadási időn kívül szerdai napokon 8.00-
12.00 óráig és 13.00-17.00 óráig is lehet majd ügyeket intézni 
internetes időpontfoglalás alapján.

(Az időpontfoglalás a  www.magyarorszag.hu weboldalon, illetve 
ügyfélkapun keresztül lehetséges.)



Gyereknap
A hűvös, csapadékos kora nyári időjárás miatt idén a tornacsar-

nokban került megrendezésre a városi Gyereknap, mely ismét nagy 
örömöt szerzett a város legapróbb lakosai számára. A programban 
ezúttal tánc, ügyességi versenyek, arcfestés, csillámtetoválás szere-
pelt, ezen kívül a gyerekek az önkormányzat jóvoltából ingyenesen 
játszhattak a felfújható ugrálóvárban és a szumo jelmezekben. 

A lebonyolításban való közreműködésért külön köszönetet 
érdemel a Polgárdi Összhang Kulturális Egyesület, a Család-

segítő és Gyer-
mekjóléti Szolgá-
lat, az Eszterlánc 
Napközi Ottho-
nos Óvoda, a Pol-
gárdi Széchenyi 
István Általános 
Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Is-
kola, valamint a 
Városi Könyvtár 
minden segítő 
munkatársa!

Megkezdődött az Erkel Ferenc utca és környéke csa-
padékvíz-elvezetésének kiépítése

Uniós forrásból (Új Széchenyi Terv, KDOP), közel 150 millió 
forintos támogatás segítségével valósul meg az Erkel F. u., a Már-
tírok útja, a Zrínyi M. u., Berzsenyi D. u., Hunyadi J. u., Csokonai 
u., Barátság u. csapadékvíz elvezetésének kiépítése. A projekt 
keretén belül több mint 6000 fm-en újul meg a csapadékvíz-
elvezető rendszer. Nyikos László polgármester személyesen el-
lenőrizte a helyszínen a munkálatokat és arra kéri a lakókat, ha 
bárkinek bármilyen problémája felmerül a beruházás kapcsán, 
jelezze a Közös Önkormányzati Hivatal elérhetőségein (22/576-
230, onkormanyzat@
polgardi.hu)

Nyári gyermekétkeztetés
Polgárdi is egyike azon településeknek, amelyek kormányzati tá-

mogatást kaptak a nyári gyermekétkeztetés megvalósításához. A 
Magyar Kormány által nyújtott támogatás összege 689 040 Ft. 
A gyermekétkeztetéshez szükséges további 368 820 Ft-ot Polgár-
di Város Képviselő-testületének tagjai ajánlották fel, lemondva sa-
ját egyhavi tiszteletdíjukról. A nyári gyermekétkeztetés keretében 
54 napon keresztül 30 fő, rendszeres gyermekvédelmi ellátásban 
részesülő gyermek ellátása oldódott meg a nyári hónapokban. Az 
országban összesen közel 1200 település, 112 ezer gyermek étkez-
tetését segítette a Kormány.

Asztalitenisz Utánpótlás Kupa
Június 2-án rendezte meg a Polgárdi VSE Asztalitenisz Szak-

osztálya a nyári utánpótlás kupáját, amelyen szép számmal kép-
viseltették magukat a megye fiatal asztaliteniszezői. A versenyen 
Polgárdi színeiben az alábbi játékosok mérték össze erejüket a 
meghívottakkal: Ladi 
Botond, Kugler Bálint, 
Kötél Ferenc, Makai 
Dominik, Bogó Zsolt, 
Császár Milán, Csiszár 
Erik, Sziliznicsenkó 
Márk, Previcz Péter, 
Ladi Nikolett, Oszkó 
Noémi, Váncsa Kitti, 
Marton Fanni, Császár 
Zsófia.
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Újabb sikeres együttműködés
A tavalyi és a tavalyelőtti év után idén is sikeres együttműködést 

kötött Polgárdi Város Önkormányzata az Agárdi Popstrand fő-
szervezőjével. A megállapodás eredményeként a polgárdi lakosok 
lakcímkártya felmutatása esetén idén is 50% kedvezményben része-
sülhettek a belépőjegyek árából! Reméljük, hogy ebben az évben is 
sokan kihasználták a lehetőséget és találtak kedvükre valót az idei 
fellépők közül! 

Isten éltesse sokáig Sótonyi Lajosnét!
Augusztusban ünnepelte 90. születésnapját Sótonyi Lajosné, 

József A. utcai lakos, akit Nyikos László polgármester köszöntött 
a jeles alkalomból. További sok szép évet kívánunk az ünnepeltnek!
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Polgárdi Nyári Fesztivál 
2013

Ebben az évben immáron negyedik al-
kalommal került megrendezésre a Polgárdi 
Nyári Fesztivál, amely keretében színes prog-
ramokkal, fellépő művészekkel, előadásokkal, 
vásári forgataggal, ügyességi játékokkal és 
sport vetélkedőkkel szórakozhatott minden 
kedves vendég.

A fesztivált a Polgárdi Népi Hímzőszakkör immár hagyo-
mánnyá vált kiállítása nyitotta meg, majd ezt követte este a Tor-
nacsarnokban polgárdi fiataljai részére szervezett nagysikerű buli, 
amelyen DJ Metzker Viki és DJ Junior szórakoztatta a több száz 
résztvevőt.

Másnap délelőtt vásári forgatag és búcsú várta a kilátogatókat, 
majd délután a teljesség igénye nélkül az izlandi vendégkórus és 

Clara Voce Vegyeskar, tánccsoportok, 
civil szervezetek, a Slap zenekar, va-
lamint sztárvendégként Király Viktor 
szórakoztatta a nagyszínpadon a tisz-
telt nagyérdeműt.

Augusztus 20-án a programok kutya-
bemutatóval, ügyességi versenyekkel, a 
Takács Magdolna harmonikaművész által 
fémjelzett Musette Zenekar, majd Szűcs 
Judith fellépésével folytatódtak. Nyikos 
László polgármester ünnepi köszöntőjét 
Barta Tibor plébános kenyérszentelése 
követte, az ünnepség végén díszokleve-
lek átadására került sor, amellyel polgár-
mesterünk Márkus Jánosnak, a Polgárdi 
Horgászegyesületben végzett munká-
jáért, Szépvölgyi Ákosnak, a városi civil 

egyesületek fejlődését elősegítő 
innovatív tevékenységéért, és Nagy 
Lászlóné fodrásznak, a településen 
végzett ötvenéves vállalkozói tevé-
kenységéért mondott köszönetet. Az aznapi műsort a Fall In Dec-
ember zenekar koncertje és ANT zenekar hajnalba nyúló utcabálja 
zárta, amelyen a rossz idő ellenére is fergeteges hangulat volt.

Ebben az évben először került megrendezésre és új színfoltként 
jelent meg a Városi Videojáték Verseny, amelyen a várakozásokat 
felülmúlva közel száz fiatal szállt harcba a legjobb játékos címért. 
Szintén sikeres kezdeményezésnek bizonyult a Polgárdi Bikája 
ügyességi erőverseny megrendezése, amelyen a nézők nagy örömé-
re mulatságos elemekkel tarkított számokban mérték össze erejü-
ket polgárdi és a környék „erős” emberei.
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Batthyány-család tagjai végső nyugalomra leltek Polgárdin

Katonai tiszteletadás mellett méltó módon 
2013. augusztus 24-én, szombaton újratemet-
ték a városunkban a Batthyány-család tagjait 
és ifjabb gróf Andrássy Gyulát. Földi maradvá-
nyaik a katolikus egyház templomában kerültek 
felravatalozásra, ahol az emelkedett hangulatú 
gyászmisét Takács Nándor nyugalmazott me-
gyés püspök és Barta Tibor plébános celebrálta. 
A gyászmisén beszédet mondott Nyikos László 
polgármester, aki elismerően méltatta a Bat-
thyány-család érdemeit Polgárdi városának ön-
zetlen építésében, majd beszédét Barta Tibor 

plébános munkájának megköszönésével zárta. 
A gyászmisét követően több száz ember kísé-
retével, katonai díszfelvezetéssel indult útjára a 
gyalogos gyászmenet, így kisérve a család tag-
jait egészen a temetőig, ahol rövid beszédek és 
a szertartás után a földi maradványok a kápol-
nában kerültek végső nyugalomra elhelyezésre.

A szertartás során újratemették Batthyány Gézát (1838-1900) 
Sopron megye egykori alispánját, Batthyány Emanuellát (1837-1922), 
Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök lányát, ifj. Batthyány Gé-
zát (1861-1891), a Képzőművészeti Társaság választmányának tagját, 
Batthyány Lajost (1860-1951), Győr megye és város egykori főispán-
ját, fiumei kormányzót, Győr országgyűlési képviselőjét, császári és 

királyi kamarást, a Magyar Vöröskereszt egykori 
elnökét, Andrássy Ilonát (1858-1952), Andrássy 
Gyula miniszterelnök lányát, Batthyány Gyula 
(1887-1959) festőt, Károlyi Zsuzsannát, az első 
magyar köztársasági elnök, Károlyi Mihály test-
vérét, Batthyány Bálint (1916-1962) egykori 56-
os elítéltet, valamint ifj. Andrássy Gyula (1860-
1929) egykori belügyminisztert, országgyűlési 
képviselőt, az Osztrák-Magyar Monarchia volt 
külügyminiszterét.

„Hazatértek halottaink” - gróf Batthyány 
Bálint a család nevében ezekkel a szavakkal 
mondott köszönetet a polgárdiak nemes cse-
lekedetéért. Végezetül a Himnusz és a Magyar 
Takarodó hangzott el, majd minden résztvevő 
gyertyagyújtással emlékezhetett a település 
egykori nagyjaira.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
A Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi-
Tekerespusztai telephelyének ivóvízminőség-javítása 
 

2013. 06. 19. 
 
 

Polgárdi Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Széchényi 
Terv keretében a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi-
Tekerespusztai telephelyének ivóvízminőség-javításának érdekében. A 
pályázat előkészítési szakasza a végéhez ér, a 45 612 110,- forint 
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés megvalósítása 
várhatóan 2013. év őszén indul. 
 
Polgárdi Város Önkormányzata 2011. november hónapban nyújtotta be ivóvízminőség-
javító beruházásának előkészítését célzó pályázatát, hogy ezzel eleget tehessen a 
201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben előírt vízminőségi határértékeknek, s 
csökkentse az ivóvízben előforduló egészségre káros anyagok koncentrációját. 
 
A beruházás előkészítése során kialakított műszaki megoldás lehetővé teszi, hogy az 
önkormányzat teljesíthesse a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 46-48. § a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait, amely 
alapján a települési önkormányzat gondoskodik az illetékességi területére önálló 
települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, melynek 
kötelező elemeként az ivóvízkezelés, - elvezetés, - tisztítás, is kötelező feladata. 
 
A projekt első szakasza a megvalósítást bemutató pályázat benyújtásával zárul, 
melyben az önkormányzat 45 612 110,- forint támogatást igényel a meglévő kúton 
történő fejlesztésre, teljesen új víztisztítási technológia telepítésére. 
 
 
 
 

 
Polgárdi Város Önkormányzata 
Cím: 8154 Polgárdi, Batthyányi u. 132. 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 
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Néhány hónapja egy Új Széchenyi 
Terv logóval ellátott tábla hirdeti az 
iskola 1. számú épületének homlok-
zatán: 65 millió forintot meghaladó 
támogatást nyert az önkormányzat 
és az általános iskola közös pályáza-
ta, amelyet az Új Széchenyi Terv In-

novatív iskolák fejlesztése című konstrukció keretében kiírt 
pályázatra nyújtott be az intézmény. Azt azonban a lakos-
ság nagy része nem tudja, hogy valójában hogyan profitál-
nak ebből a gyerekek, mire lehet pontosan ezt a hatalmas 
összeget fordítani? Ennek jártunk utána és megkérdeztük 
Ferencz Károlyné megbízott igazgatót és Péterfalvi Lajost 
a Polgárdi Tankerület igazgatóját.

„Mint ahogy a főépület homlokzatán lévő tábla is hirdeti, az Euró-
pai Unió támogatásával, az Új Széchenyi Terv, Társadalmi Megújulás 
Operatív Program keretében írták ki a pályázatot, amelyet az előző 
évben, ősszel nyert meg az iskola az önkormányzat támogatásával és 
segítő együttműködésével. Az összeget az iskolai programokat tá-
mogató tevékenységre költhetjük. Az iskolai életet szerettük volna 
felpezsdíteni, így a gyerekek javára nyertük ezt a nem kevés pénzt. 
Azáltal, hogy lehetőségünk van programokat szervezni a gyerekek-
nek, az egész pályázatból a gyermekek profitálnak. A látásmódjuk 
szélesedik ezáltal. Ez a nagyon nagy összeg 2 évre elegendő az isko-
lai élet felpezsdítésére.” – kezdte az igazgatónő.

„Ahogyan a 7 hozzánk tartozó iskola fenntartását és működte-
tését, úgy a pályázatot is a tanév elején vettük át. Magát a pályá-
zatot még az önkormányzat nyújtotta be az iskolával közösen és 
egy pályázatíró cég segített ennek az elkészítésében. Mi átvettük a 
pályázat szakmai koordinálását és a pénzügyi teljesítéseket. A tan-
kerületből irányítjuk, mi tartjuk a kapcsolatot az iskolával, egyeztet-
jük a programokat, milyen rendezvényeket szeretnének, kikkel és 
melyik kollégákkal szeretnék megvalósítani, illetve, hogy minden a 
lehető legszabályosabb legyen. A pályázatíró cég segítségét is igény-
be vesszük, hogy a beadott elszámolások, a pénzügyi teljesítések 
minden tekintetben megfeleljenek a szabályoknak és egy esetleges 
későbbi bármilyen uniós ellenőrzésen semmilyen probléma ne le-
gyen. Úgy gondoljuk, hogy jó az együttműködés az önkormányzattal, 

pályázatíró céggel, iskolával, és mi is azon dolgozunk, hogy a lehető 
legtöbbet - ha lehet - a teljes összeget le tudjuk hívni a pályázathoz.” 
– folytatta a tankerületi igazgató.

„A pályázat 100 %-os támogatottságú, ami azt jelenti, hogy semmi-
féle önerőt nem igényel. Tehát a 65 millió forintot teljes egészében 
uniós pénzből tudja lehívni az iskola. Sem az önkormányzat, sem az 
iskola részéről nincs szükség arra, hogy 1 forint hozzájárulásunk is 
legyen. Nagyon boldogok vagyunk, mert nagyon sokat profitálnak a 
gyerekek. Felhasználhatjuk a pályázatot a gyermekek számára progra-
mok szervezésére, másrészt tárgyi eszközökkel is gazdagodik az isko-
la, ugyanúgy a testnevelés, mint az informatika vagy irodai eszközök, 
a gyermekek számára programok lebonyolításához tárgyi eszközök, 
például: kirándulásokhoz, főzésekhez való eszközök. Tehát mindent 
biztosít számunkra. Ezen túl még a tanárok továbbképzése is ebben 
foglaltatik. Előírás volt még, hogy csaknem 30 tanár továbbképzésen 
vegyen részt, szakmai továbbképzésüket elősegítve. Ezt is nagy öröm-
mel fogadták a munkatársak. A program március 22-én indult. Nagy 
siker volt az egészségügyi nap, szülők is sokat segítettek, ezt ezúton 
is köszönjük nekik! A hagyományos iskolai rendezvényünk, a tavaszi 
Széchenyi-hét is a pályázat keretén belül valósult meg idén. Ekkor ren-
geteg tanulmányi verseny kerül megrendezésre és nagyon szeretjük, 
hogyha tudjuk jutalmazni kis tanítványainkat és erre a megfelelő ösz-
szeget így tudtuk biztosítani. Tehát itt a kiosztásra kerülő díjak mind 
a TÁMOP-3.1.4. pályázatból kerültek finanszírozásra. Az előttünk álló 
2 év során nagyon gazdag lesz iskolai programkínálat. Lesz erdei isko-
lánk, ami egy 5 napos, ottalvós programot jelent a tanulók számára. 
A foglalkozások során a környezetvédelmi tudásukat, szemléletüket 
is fejleszthetik a tanulók. A másik nagyon fontos tábor a nyelvi tábo-
runk lesz, melynek során plusz órákat kínálunk a gyerekeknek. Ez szin-
tén egy 4 napos program keretében kerül megszervezésre. Ezeken 
kívül még közlekedési és informatikai ismereteket is elsajátíthatnak 
a diákok, valamint konfliktus- és agressziókezelési programot, családi 
életre való nevelési programot is szervezünk az alsó tagozatosoknak, 
emellett pedig drog prevenciós előadást is megtekinthetnek a felső 
tagozatos tanulóink. Bármelyik programunkra nagyon szívesen látjuk a 
szülőket is, ha kíváncsiak, hogy 
milyen foglalkozásokon vehet-
nek részt gyermekeik.” – zárta 
beszámolóját az igazgatónő.

 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
A Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi-
Tekerespusztai telephelyének ivóvízminőség-javítása 
 

2013. 06. 19. 
 
 

Polgárdi Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Széchényi 
Terv keretében a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi-
Tekerespusztai telephelyének ivóvízminőség-javításának érdekében. A 
pályázat előkészítési szakasza a végéhez ér, a 45 612 110,- forint 
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés megvalósítása 
várhatóan 2013. év őszén indul. 
 
Polgárdi Város Önkormányzata 2011. november hónapban nyújtotta be ivóvízminőség-
javító beruházásának előkészítését célzó pályázatát, hogy ezzel eleget tehessen a 
201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben előírt vízminőségi határértékeknek, s 
csökkentse az ivóvízben előforduló egészségre káros anyagok koncentrációját. 
 
A beruházás előkészítése során kialakított műszaki megoldás lehetővé teszi, hogy az 
önkormányzat teljesíthesse a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 46-48. § a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait, amely 
alapján a települési önkormányzat gondoskodik az illetékességi területére önálló 
települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, melynek 
kötelező elemeként az ivóvízkezelés, - elvezetés, - tisztítás, is kötelező feladata. 
 
A projekt első szakasza a megvalósítást bemutató pályázat benyújtásával zárul, 
melyben az önkormányzat 45 612 110,- forint támogatást igényel a meglévő kúton 
történő fejlesztésre, teljesen új víztisztítási technológia telepítésére. 
 
 
 
 

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

 

Több mint 65 millió forint a gyerekek javára
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Hamarosan indul az INGATLAN-
BÖRZE Polgárdi város honlapján!

Ingatlant vásárolna, vagy bérelne, 
vagy inkább eladna?

Hamarosan indul az ingatlanbörze a városi honlapon, amellyel 
szeretnénk mindenkinek segítséget nyújtani ingatlanok eladásában, 
vételében vagy bérlésében!

Oldalunkon kedvezményes áron feladhatja hirdetését, minden-
féle kategóriában!

Hirdetésfeladás: 3000,- Ft/3 hónap 
(A hirdetés 3 hónapig jelenik meg a honlapon, a határidő lejárta 

után a hirdetés meghosszabbítható!)

Címlap

Monokli 12 000 Ft

Csík 17 000 Ft

Belső oldalak

1/1 45 000 Ft

1/2 25 000 Ft

1/4 15 000 Ft

1/8 8 000 Ft

1/16 4 500 Ft

1/32 2 500 Ft

Utolsó oldal, belső borító

1/1 55 000 Ft

½ 35 000 Ft

¼ 25 000 Ft

Szalag és panoráma

belső csík 6 000 Ft

panoráma 11 000 Ft

PR cikk belső oldalon 

(A cég, vállalkozás bemuta-

tása, forgalmazott termékek 

ismertetése, interjú, színes ké-

pekkel ellátva):

1/1 60 000 Ft

1/2 35 000 Ft

1/4 25 000 Ft

Az árak tartalmazzák a 27%-os 

ÁFA-t és a szerkesztési díjat is!

POLGÁRDI HÍREK - HIRDETÉSI AJÁNLAT

A hirdetési anyagleadással kapcsolatos információk:
A hirdetési anyagot az alábbi formátumokban fogadjuk el: jpg, pdf, 

psd. A hirdetés felbontása legyen minimum 300 dpi, színkódja lehe-
tőleg CMYK (négyszínnyomás).

Fogadja örökbe tematikus rovatainkat!
A rovat támogatása esetén a lap alján lévő szalaghirdetésben 

(209x21 mm) mint az oldal támogatója megjelenik  a szponzor cég 
neve, elérhetősége, logója, valamint egy ¼ oldalas PR anyag az újság 
egyik belső oldalán!

A tematikus rovatok szponzorálásának díja: 85.000.- Ft/4 lapszám 
(megjelenés).



Polgárdi Város Önkormányzata sikerrel pályázott a 
Környezet és Energia Operatív Program keretén belül 
a Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetősége-
ket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek 
tárgyában kiírt pályázaton (KEOP-6.2.0/A/11-2011-0112). 
A 9.810.650.- Ft támogatásnak köszönhetően a program 
keretén belül a Széchenyi István Általános Iskola 3. sz. 
épületének udvarán megépült egy 40 férőhelyes fedett 
kerékpártároló, illetve felújításra került a Tornacsarnok 
két öltözője.

A beruházások átadására a június 14-én megrendezett Kerékpá-
ros Napon került sor. A Kerékpáros Napon előadások és bemu-
tatók során a résztvevők elmélyíthették a környezettudatos élet-
móddal kapcsolatos tudásukat. Fischer Mariann környezeti nevelési 
szakember lokális és globális környezetszennyezésről szóló előadá-
sának segítségével a gyerekek betekintést nyerhettek a motorizált 
közlekedés okozta környezeti terhek hatásaiba, emellett az autós 
közlekedés terheiről, annak hatásairól, veszélyeiről a helyi rendőr-
ség munkatársai tartottak előadást.

 Az iskola előtti sportpályán kerékpáros ügyességi versenyre ke-
rült sor, ahol minden korosztály összemérhette képességét, a leg-

jobbak pedig ajándékcsomaggal lettek gazdagabbak. A verseny szü-
netében BMX Trial bemutatót láthatott a közönség.

 A rendezvényen meghirdetésre került a „Kerékpárral az isko-
lába” című rajzpályázat, melynek eredményhirdetése a következő 
lapszámunkban és a város, valamint az iskola honlapján hamarosan 
olvasható lesz. A legjobb pályaművek felkerülnek a Közös Önkor-
mányzati Hivatal Facebook oldalára és a város honlapjára is!

A Kerékpáros Nap vendége volt Káldy Attila ultrakerékpár-ver-
senyző is, aki első magyarként biciklizte át Amerikát, 10 nap alatt 
teljesítve a Race Across America verseny közel 5000 km-es távját. 
A versenyző számos izgalmas történettel és hasznos, egészséges 
életmódot népszerűsítő tanáccsal látta el a hallgatóságot.

 A rendezvény egész időtartama alatt a kerékpárral érkező láto-
gatókat ingyenes kerékpárszerviz várta, ahol a gyerekek a kerékpár 
megóvásának és karbantartásának a módjait is megismerhették.

A nap zárásaként kerékpáros 
felvonulás indult a városban, ahol 
közel 100 kerékpáros tekerte 
végig a 7 km-es távot.

Kerékpárprogram

Polgárdin
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GYEREKSZÁJ
Mint a nagyok…

Népi játékot, táncot tanulunk az elsősökkel.
10 kislány, 2 fiú (Örültem, hogy fiúk is jelentkeztek: Peti és 
Ferike)
Az első próbán figyelmeztetem őket:
– Aki úgy gondolja, hogy mégsem szeretne a csoportban dol-
gozni, az még idejében szóljon, ne akkor, amikor már szerep-
lésre kerülne a sor.
A harmadik próbán aztán elém áll a két fiatalember.
Peti nagy komolyan ezt mondja:
– Tanító néni, kérem, mi úgy gondoltuk a Ferikével, hogy FÖL-
MONDUNK.

Mindenütt jó, de…
Elkezdődött a hitoktatás az iskolában. Az első osztályosokat 
rendezzük két csoportba (katolikus, református).
Aztán a két gyerekcsoport mellett meglátok egy kisfiút, tás-
kával a hátán.
Kérdezem tőle:
– Kisfiam te katolikus vagy, vagy református?
A gyerek sírásra görbült szájjal feleli:
– Tanító néni kérem, én hazamenős vagyok.

Buga Árpádné

A Hevesy György utcai társasházak rejtélye
Az utóbbi időben számos pletyka kapott szárnyra a He-

vesy György utcában található társasházakkal kapcsolatban, 
elhatároztuk, hogy tiszta vizet öntünk a pohárba és kiderít-
jük, hogy mi is az igazság valójában, mi lesz az üresen álló 
lakások sorsa és mire számíthatnak az ott lakó polgárdiak.

Az egykori szovjet laktanyai épületek felújításába 2009-ben vágott 
bele a Polgárdi Házak Kft., amely végül nem tudta értékesíteni a la-
kások több mint felét, ezzel pedig megindult a társasházak kálváriája. 
A Kft. 2011 vége óta nem tudta fizetni a rá eső költségeket, majd a 
hitelt adó banki is felmondta a szerződését, így végül végelszámolás, 
majd felszámolás indult meg a cég ellen.

A tartozás görgetése odáig fajult, hogy 2012 őszén rövid időre a 
gázszolgáltatást is kikapcsolták az épületekben, a bajba jutott lakók a hi-
ányzó összeg jelentős részét saját erőből rakták össze, a további szük-
séges pénzt pedig a közös képviseletet ellátó Prometheus Alba Kft. és 
Polgárdi Város Önkormányzata adta kamatmentes kölcsön formájában.

A felszámolás csaknem egy évig elhúzódott, a folyamat csak ez év 
májusára jutott el addig, hogy a cégközlönyben megjelent a lakások 
eladásáról szóló hirdetmény. A május 16-án megjelent ajánlatban a 
legnagyobb, 78 négyzetméteres lakásért 7,5 millió forintos irányárat 
határozott meg a felszámoló biztos. Börcsök Sándor elmondta, a 
bank az utolsó pillanatban megemelte a korábban elképzelt irány-
árat, így ezek az összegek jelentek meg. Sajnos a lakásokra nem, 
csak néhány kisebb, meghirdetett tárolóhelyiségre volt érdeklődő. 
Az elmúlt hónapban azonban érkezett a hír: a hitelt nyújtó bank 
értékesítette a projekt mögött álló követelést egy budapesti pénz-
ügyi szolgáltató cégnek, így megkezdődhet az üresen lakások jutá-

nyosabb áron való eladása. A részletekről a cég ügyvezetőjét, Nagy 
Olivért kérdeztük:

„A Defactoring Pénzügyi Szolgáltató Zrt. képviseletében vagyunk 
itt, és arról szeretnénk tájékoztatni a lakókat és az érdeklődőket, 
hogy a mi érdekeltségi körünkbe tartozik, hogy a jelen épületben 
még be nem fejezett, illetve értékesítésre még nem került lakásokat 
minél hamarabb és minél jutányosabban tudjuk értékesíteni polgárdi 
lakóknak. Az értékesítésre váró lakások kb. 40 és 55 m2 közötti 
lakások, melyeknek az értékesítéséről mind a polgárdi médiában, 
a helyszínen a lépcsőházakban és az önkormányzatnál kifüggeszt-
ve találhatnak további információt a kedves érdeklődők. A korábbi 
beruházóval ellentétben ezeknek a lakásoknak az értékesítését mi 
jóval jutányosabb áron kínáljuk. Reméljük, hogy minél több polgárdi 
lakónak érdeke, hogy új és szép környezetben lakást tudjon vásárol-
ni. Várjuk szíves érdeklődésüket!”

A legtöbb beszédtémát az a pletyka szolgáltatta az utóbbi időben 
a lakásokkal kapcsolatban, hogy felmerült, a Székesfehérvári Megyei 
Jogú Város Önkormányzata szociális bérlakás céljából ingatlanokat 
akar vásárolni a társasházakban, a lakók félelmeivel kapcsolatban 
Nyikos László polgármestert kérdeztük:

„Rengeteg pletyka és rosszindulatú hír kapott szárnyra az utóbbi 
időben azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a sorsa a Hevesy György ut-
cai üresen álló, mindösszesen 28 db lakásnak. Pontosan nem tudom, 
hogy ki és milyen szándékból terjeszt rosszindulatú híreket, minden-
esetre, aki ilyen tesz, nem lehet más célja mint a pánikkeltés, esetleg 
az ott lakók idegeinek borzolása. Nem szoktunk pletykákkal foglal-
kozni, de amikor egy közösséget ér ilyen nemtelen támadás, akkor 
úgy gondolom, a városnak közbe kell avatkoznia. Megoldásként azt 
gondoltuk, tiszta vizet öntünk a pohárba, utána járunk a dolgoknak, 
és tájékoztatjuk a lakosságot arról, hogy a híresztelésnek semmi 
alapja nincs. Remélem, sikerül végre pontot tenni az ügy végére.”

A lakásokkal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Defactoring Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
1122 Budapest, Ráth György u. 56.
Telefon: 06 1 489-4790
Ügyfélfogadási idő előzetes bejelentkezés alapján:
H-P 10:00-18:00
www.defactoring.hu
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A kísérletek rámutattak, hogy az érelmeszesedési folyamatokban 
egy zsírszerű anyag, a koleszterin játszik nagy szerepet, így hamarosan 
kampányok és programok indultak el a koleszterin bevitel csökken-
tése érdekében. Kiderült, hogy csak az állati eredetű termékek tar-
talmaznak koleszterint, míg a növények nem, így a sertészsír, a máj, a 
disznósajt és a velő háttérbe szorítása mellett a koleszterinmentes 
növényi alapanyagokra, olajra és margarinra került a hangsúly. El-
indult a szívbarát élelmiszerek diadalmenete, és a négy-öt 
tojásos rántotta is egyre inkább meg kellett maradjon 
a képzelet szintjén - legalábbis a keringési betegek 
számára.

Sokak számára úgy tűnt, hogy a koleszterinnel 
kapcsolatos kutatások választ adnak a legtöbb 
táplálkozással összefüggő keringési problémá-
ra. Napjainkban azonban tanúi lehetünk a tojás 
„rehabilitációjának”, és minden jel szerint a ko-
leszterin-kérdés nem jutott nyugvópontra, sőt 
- egyesek szerint - egyre szövevényesebb. Számos 
esetben ugyanis nem mutatható ki szérumkoleszte-
rin szintnövekedés, noha jelentős koleszterin szere-
pel az étrendben, míg más embereknél igen alacsony 
koleszterinfogyasztás mellett is emelkedik a vérzsír szint. Mi-
vel magyarázható az előbb említett ellentmondás? 

Mindenekelőtt magáról a koleszterinről érdemes említést tenni. 
A koleszterin létfontosságú anyag, amelynek lényeges élettani funk-
ciói vannak a sejtmembránok felépítésében, a szteroid hormonok 
és a D-vitamin szintézisében és az epesavak képzésében. A szerve-
zet maga is képes előállítani ezt a vegyületet.

A jelenlegi eredmények szerint az érelmeszesedési folyamatot 
nem csak a túlzott mértékben bevitt koleszterin befolyásolja, ha-
nem egyéb étrendi tényezők, a lelki folyamatok, a mozgáskultúra, a 

napfény és az egyéni ge-
netikai adottságok is. Az 
étrendi faktorok között 
szerepel a nagymértékű 
cukor- és kenyérfogyasz-
tás, a telített zsírsavak 
jelenléte, valamint a védő 
hatású élelmi rostok, 
antioxidáns vitaminok 
és ásványok illetve telí-
tetlen zsírsavak bevitele. 
Mindezek hátterén válik 
érthetővé, miért is olyan 
komplex e kérdéskör. A 

koleszterin bevitelen kívül ugyanis számos egyéb faktor is döntően 
hat az érfalak meszesedési folyamatára.

Az eredmények szerint a koleszterintartalmú ételek túlzott mér-
vű fogyasztása önmagában véve is rizikófaktor, azonban ezt képes 
bizonyos mértékig ellensúlyozni a friss levegőn végzett intenzív 
fizikai munka (testmozgás) és a napfény hatása. Ez is magyarázza, 
hogy a régi időkben miért nem okozott súlyos problémákat a zsíros 
húsfélék és szalonna fogyasztása, jóllehet akkor sem voltak ezek 
egészséges táplálékok. A zsír az aratási és egyéb munkák mellett 
elégett a szervezetben, a koleszterin egy része pedig a bőrben hasz-
nos D-vitaminná alakult, így gyakorlatilag alig tudták kifejteni agresz-
szív hatásukat az érfalakra. A modernebb, kényelmesebb 

életvitel elterjedésével azonban ma már 
sokkal kevesebbet mozgunk, életünk 

döntő részét zárt helyen töltjük, így 
a zsír és koleszterin hatásai gyor-
san megjelennek. A nem túl elő-
nyös táplálkozási kultúra tehát 
megmaradt, de most már az 
életmód egyéb tényezői sem 
tudják kompenzálni a káros 
folyamatokat. 

A koleszterintartalmú 
élelmiszerek visszaiktatása az 

étrendbe nem célszerű, és a tojás „reha-
bilitációja” sem nevezhető üdvözlendő eseménynek. A 

korábbi tudományos vizsgálatok helytállóak voltak, de napjainkra 
tovább bővültek újabb eredményekkel, amelyek segítik a témakör 
jobb megértését.

A érelmeszesedési folyamat sebessége döntően a vérben lévő 
„rossz” koleszterin mennyiségétől függ. A hazai vizsgálatok szerint 
akkor indul meg az erek falában az érelmeszesedés első fázisát je-
lentő fehérje és lipoprotein lerakódás, ha a szérumkoleszterin szin-
ten belül az ún. LDL változat (ezt nevezzük „rossz” koleszterinnek) 
emelkedett. Ezt nemcsak a koleszterintartalmú élelmiszerek (zsír, 
sajtok, szalámi, tejföl, tojás, stb.), hanem a telített szénláncú zsírsavak 
és a szénhidrátok bevitele is növelheti. Az előbbiek az állati eredetű 
zsírokban találhatóak, így például a vaj, a sertészsír érkárosító hatá-
sát a koleszterin és telített zsírsavak együttes hatása eredményezi. A 
szénhidrátok között a nagymérvű cukor-, kenyér- és tésztafogyasz-
tás említhető kockázati tényezőként.

Az állati zsírokkal végzett kutatások nem hoztak egyértelmű 
eredményt, mivel több esetben nem történt koleszterinszint emel-
kedés. A zsírok és cukrok együttes hatása azonban láthatóan gyorsí-
totta az érfalak károsodását. Érdekes megfigyelés, hogy a dél-afrikai 
lakosságon belül jóval nagyobb a szívinfarktus gyakorisága azoknál, 
akik az állati zsírok mellé jelentős mennyiségű édességet is fogyasz-
tanak. Szent-Ilona szigetén szintén sok a koszorúér betegek száma, 
jóllehet állati zsírfogyasztásuk csekély. A válasz talán ez esetben is 
az évi mintegy 50 kilogrammos fejenkénti cukorfogyasztásban kere-
sendő. (Hazánkban ez a mennyiség 36-40 kg) 

AZ ELHÍRESüLT 
KOLESZTERIN-KÉRDÉS 

Az elmúlt években egyre ellentmondásosabb 
hírek láttak napvilágot a koleszterin és koleszte-
rintartalmú élelmiszerek élettani hatásaival kap-
csolatban. A modern társadalmi berendezkedés-
sel párhuzamosan szaporodni kezdett a szív- és 
érrendszeri betegek száma és lázas kutatás indult 
el az ok-okozati összefüggések mielőbbi tisztázása 
érdekében. 
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Tisztelt Vállalkozó! Kedves Cégvezető!

Ezúton szeretnénk szíves figyelmébe aján-
lani Polgárdi város honlapján a „Térség Vál-
lalkozásai” menüpont alatt kialakításra került 
vállalkozói cégjegyzéket, amelyben kedvez-
ményes megjelenési lehetőséget kínálunk a 
térség vállalkozói részére annak érdekében, 
hogy minden kedves érdeklődő a lehető leg-
könnyebben találja meg a keresett szolgálta-
tást, ill. az Önök vállalkozását!

Amennyiben szeretnék Önök is, hogy vállalkozásukkal kap-
csolatos információk Polgárdi város honlapján megjelenjenek 
és onnan egyben vállalkozásuk közvetlenül elérhető legyen, 
úgy válasszanak az alábbi megjelenési lehetőségek közül:

A nagymértékű kenyér- és tésztabevitel esetében közvetlenül 
nem sikerült igazolni az érelmeszesedés gyorsulását. A szakembe-
rek egy része mégis igazolva látja, hogy részt vesznek - a cukorral 
és zsírral együtt fogyasztva - az érkárosodásban. Megemelik a vér-
ben keringő trigliceridek mennyiségét, amelyek növelik a rossz ko-
leszterin szintjét is. Többnyire a krémes sütemények, torták, egyéb 
desszertek és édességek fogyasztásakor tapasztaltak triglicerid 
szintemelkedést. A klinikai adatok szerint a triglicerid szintnöveke-
dés több esetben okoz keringési zavarokat és érkárosodást, mint a 
közvetlen koleszterin bevitel.

A tulajdonképpeni meszesedési folyamatot az oxidált koleszterin 
okozza. Az oxidációt az antioxidáns hatású vegyületek gátolják, így 
a C-, E- és A-vitamin, a cink és a szelén kulcsfontosságú az érfalak 
védelme szempontjából is. A védő hatású anyagok között a rostok 
hatása is kiemelkedő. A rostok megkötik a koleszterint hordozó 
epesavak nagy részét, így a bélből kevesebb koleszterin tud visz-
szaszívódni a keringésbe. Rosthiányos étrend esetén az előbbi visz-
szaszívódási folyamat intenzívebb. Az élelmi rostok között a pektin 
rendelkezik koleszterincsökkentő hatással.

Milyen következtetés vonható le az előbbi eredményekből? Le-
het-e választ találni a koleszterinnel kapcsolatos ellentmondások-
ra? Minden jel szerint a lakosság egy része érzékenyebben reagál 
a koleszterin bevitelre. A tojásrántotta szalonnával, kolbásszal ké-
szítve és kenyérrel elfogyasztva sokkal károsabb, mint önmagában. 
A vajas süteményekben a vaj és a cukor, a töpörtyűs pogácsában a 
zsír és keményítő együttesen játszanak szerepet az érkárosodásban. 
A zsíros ételek hatásait az állati fehérjék aminosavai és az étkezés 
utáni édességek erősítik. A fehérkenyérben, kifliben, zsemlében alig 
vannak rostanyagok, ami szintén hátrányos. Az antioxidáns vitami-
nokat hordozó savanyú káposztából töltött- vagy székelykáposztát 
készítünk, így a C-vitamin jó része elbomlik. Az elhízás és dohányzás 
a védőkoleszterin (HDL) szint csökkenése miatt előnytelen a kerin-
gési rendszerre. 

Látható tehát, hogy a tényleges koleszterin bevitel csak a jéghegy 
csúcsa, hiszen mellette számos egyéb károsító faktor létezik. Való-
jában ez magyarázza, miért nem egyértelmű e kérdéskör. Egyéni 
adottságok, étrendi tényezők, egyéb életmódbeli szokások (napfény, 
testmozgás) és a stressz együttesen alakítják az érelmeszesedést. 
Az említett faktorok pedig nagy változatosságot mutatnak a társa-
dalmon belül. A koleszterinszint emelkedés és az érelmeszesedés 
okai általánosságban ismertek, azonban egy-egy ember szervezeté-
ben más-más módon hatnak e tényezők. Nem ellentmondásról van 
tehát szó, hanem az egyéni tűrőképesség és életmódbeli szokások 
jelentős különbözőségéről. 

Előnyös hatásúak az érfalakra a nyers zöldségekben és gyümöl-
csökben lévő fitoszterinek, az olívaolajban lévő egyszeresen telített 
zsírsavak, és az egyéb növényi olajokban és gabonacsírákban talál-
ható többszörösen telített zsírsavak. (A túlzott mértékű olaj- és 
margarinfogyasztás elhízáshoz vezet, amely koleszterinszint növeke-
dést eredményezhet.) A barna kenyér, zabpehely, zabkorpa, lenmag, 
szilva, meggy, és olajos magvak és főzelékfélék élelmi rost tartalma 
csökkenti a kockázatot, hasonlóan az illóolaj tartalmú hagymafélék 
is hasznosak. Külföldi tapasztalatok szerint a többnyire növényi ala-
pú, nyers élelmekben és ballasztanyagban gazdag étrend képes jelen-
tősen lassítani az artériák meszesedését. Több esetben észlelhetően 
megindult az érfalak tisztulása, a lerakódások eltávozása. Mindezek 
hátterén ma már nem tekintik titokzatosnak és visszafordíthatatlan-
nak az érelmeszesedést, egyszerűen csak tudatosan és tervezetten 
felépített táplálkozás- és mozgáskultúrát javasolnak.

Forrás: Tudomány és Életmód hírlevél (Pilis-Vet Kiadó)
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Tavaszi hadjárat
Ha a hazai fogadóirodákban a 

megyei bajnokságokra is lehetne fo-
gadni, tavaly novemberben bizonyá-
ra nem sokan lettek volna, akik arra 
teszik fel a pénzüket, hogy a Polgár-
di Vertikál bent marad a Fejér me-
gyei első osztályban. 15 mérkőzés 
után 2 győzelemmel, 4 döntetlennel 
és 9 vereséggel a tabella utolsó előt-
ti helyét foglalta el az együttes. 

A téli felkészülési szünetben 
a szakvezetés, a főszponzor és 
a város vezetése változtatásra 
szánta el magát. A változás si-
kert hozott, a tavaszi szezont 
végül óriási hajrával a 10. he-
lyen zárta a csapat, olyan el-
lenfeleket megverve, mint a 
bajnok Velence vagy a Dvéri 
Zsolttal fémjelzett Sárosd. 
Beszédes Sándor érkezésé-
vel teljes szemléletváltozáson 
esett át a csapat, a korábbi 
jugoszláv első osztályú labda-
rúgó, a Szeged LC egykori má-
sodedzője stabilitást és állan-
dóságot hozott az együttesbe. 

A fegyelmezettséget mi sem mutatja jobban, 
hogy a kitűzött célt, az áhított bennmaradást 
sikerült elérni, sőt a tavaszi mérkőzéseken 27 
pontot gyűjtött a gárda, így a 4. helyen zárt 
a tavaszi tabellán. A téli átigazolási időszakban 
13 különböző csapattól 15 új játékos érkezett, 
ennek ellenére a játékosok hamar megtalálták 
a közös hangot, már néhány mérkőzés után 
nagyszerű öltözői hangulat alakult ki, amely 
nagyban hozzájárult a sikerhez. Továbbá Be-
szédes Sándor olyan mentalitású labdarúgókat 
csábított Polgárdira, akik az utolsó leheletükig 
képesek küzdeni egymásért és a csapatért, 
emellett pedig nagyon jó elegy alakult ki a tapasztalt harcedzett 
„öregekből” és a tehetséges fiatalokból. Amíg a fiúk a pályán, addig 
a vezetőség az önkormányzattal karöltve a háttérben tette a dolgát, 
Kurja Csaba szakosztályvezető a szakosztály mindennapjait, Kinizsi 
Gábor elnök pedig az adminisztrációt és pályázatokat irányította. 
Egy sikeres TAO pályázat keretében, a Gebotech Kft. támogatásával 
végül 5 millió forint értékben sikerült új sportszereket és sport-
felszereléseket vásárolni (minden utánpótláscsapat új felszerelést, 
új edzőmelegítőt, az idősebb korosztályok új futballcipőt is kaptak) 
valamint a pálya állapotának fokozatos romlása miatt régóta vágyott 
öntözőberendezést is sikerült megvásárolni. A felnőttek mellett az 
ifjúsági (U19) csapat is szárnyalt, az utolsó fordulókig harcban állt 
az aranyért, melyet végül azonban a mentális terhelést jobban bíró 

Szár szerzett meg, ennek ellenére azon-
ban nagyszerű szezont tudhatott maga 
mögött Őrsi Péter együttese.

További bizakodásra adhat okot, hogy 
a már megkezdődött őszi szezonban is 
állja a sarat a Polgárdi Vertikál, 6. forduló 
után a 6. helyet foglalja el a tabellán, le-
győzve például a nagy rivális Kislángot. 
Külön öröm a helyieknek, hogy a koráb-
ban is óriási tehetségnek kikiáltott 17 
éves Kosztolányi Bence bemutatkozott 
a felnőttek között, sőt 6 mérkőzésen 
már 2 gólnál, számtalan gólpassznál tart 
és érett, szép játékával hétről hétre bi-
zonyítja rátermettségét. Rajta kívül még 
Nagy József, Németh Martin, Bogó Ist-
ván, Csepi Márk, Kántor Ádám, Petrovics 
Máté, Németh Tibor és legutóbb Tóth 
Péter is rendszeresen helyet kap a fel-
nőttek keretében. A munka tehát folyta-
tódik, reméljük, hogy idén is sok örömet 
okoz nekünk a csapat!

HAJRÁ POLGÁRDI!
Egy kis statisztika:

Polgárdi Vertikál felnőtt csapat, 
2012-2013-as szezon statisztikája:
30 mérkőzésből 10 győzelem, 7 
döntetlen, 13 vereség (37 pont)

ősszel: 2 győzelem, 4 döntetlen, 9 vereség (10 pont)
tavasszal: 8 győzelem, 3 döntetlen, 4 vereség (27 pont)
27 rúgott gól (legkevesebb a 16 csapat közül)
ősszel: 11 rúgott gól (A 15 őszi mérkőzésből 6 meccsen nem tu-
dott gólt rúgni a csapat)
tavasszal: 16 rúgott gól (A 15 tavaszi mérkőzésen csupán 1 mecs-
csen nem tudott gólt rúgni a csapat)
50 kapott gól (8. legkevesebb a 16 csapat közül)
ősszel: 37 kapott gól (Minden őszi meccsen kapott gólt a csapat, az 
őszi meccseken kapott gólok átlaga 2,4/mérkőzés)
tavasszal: 13 kapott gól (A 15 tavaszi meccsből 7 meccsen nem 
kapott gólt a csapat)



Előző számunk angol rejtvényének helyes megfejtése: Gulliver’s 
travell  (Gulliver utazásai)

Nyertesek: Gabrovits Barbara, Fiáth Erika
Nyereményüket átvehetik a Polgármesteri Hivatal titkárságán!
Aktuális számunk angol rejtvényének megfejtését a polgardihirek@

gmail.com e-mail címre várjuk, a helyes megfejtők között fagylalt-
utalványokat sorsolunk ki a Dock Cukrászda jóvoltából!

A Gyereksarok rovatot a Dock Cukrászda támogatta

GYEREK-

SAROK
támogatásával

a
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Helyes sorrendben 
kösd össze 

a pontokat!

KIFESTŐ 
1. világos barna 2. piros 3. kék 4. szürke 5. sárga 6. zöld
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Mobil Húsáruház Polgárdiban!
A városi piac mellett minden héten 

SZERDÁN 08:00-12:00-ig és 
PÉNTEKEN 12:30–15:00 óráig.

BÁN HÚS KFT.

Rendelését leadhatja: (22) 435-064

A képújság árak 3 hirdetési oldalt tartalmaznak, 
egy oldal az olvashatóság érdekében maximum 250 
karaktert és 1 képet tartalmazhat! Minden további 
megrendelt oldalért bruttó 300 Ft-ot számolunk 
fel! A 3 havi, 6 havi és éves hirdetések megegyezés 
szerint módosíthatók, a havi hirdetések egyszer fel-
ár nélkül módosíthatók, a heti és napi hirdetések 
bruttó 500 Ft-os felár ellenében módosíthatók! A 
3 havi, 6 havi és éves hirdetésre vonatkozó árakat 
csak előrefizetés esetén tudjuk biztosítani!

Hirdessen kedvezményesen képújságunkban! 
Jelentős kedvezménnyel juttathatja el hirdetését a 
nézőkhöz, ha negyed-, fél-, vagy egész évre leköti 
és kifizeti reklámját! Az árak tartalmazzák a 27%-
os ÁFA-t és a szerkesztési díjat is! 

 KÉPÚJSÁG HIRDETÉSI AJÁNLAT


