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Tisztelt Olvasók, Kedves Polgárdiak!
Fogadják szeretettel az idei első lapszámunkat, ezúttal 

is igyekeztünk érdekes témákat és közérdekű informáci-
ókat válogatni Önöknek!

Interjút készítettünk Kertész Károllyal, a Polgárdi Önkor-
mányzati Tűzoltóság parancsnokával, összegeztük az önkor-
mányzat elmúlt három évében elért eredményeit, fejlesztéseit 
és megkérdeztük, hogy mi várható a 2014-es esztendőben. 

A „Mozaikban” ezúttal az adventi rendezvénysorozat, 
a Csillogó Szemek jótékonysági rendezvény, Szájer Jó-
zsef látogatása, valamint egy fontos fejlesztési hír kapott 
helyet. A Kultúra rovatban a Városi Könyvtár már meg-
szokott aktuális program- és könyvajánlóját olvashatják. 
Egészség rovatunkban Dr. Lengyelfi Zsuzsa doktornő a 
D-vitaminnal kapcsolatos legújabb kutatásokról tájékoz-
tat. Közéleti rovatunkban Domjánné Bak Mariann számol 
be az El Camino zarándokúton átélt élményeiről, vala-
mint Buga Árpádné hívja fel a figyelmet a fiatalkori drog-
fogyasztás veszélyeire.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az idei 
évben is van lehetőség az adójuk 1%-ának felajánlására, a 
Polgárdiért Közalapítvány, a Polgárdi Városi Sportegyesület 
és a Polgárdi Gyerkőc Alapítvány nagy szeretettel várja a 
támogatásukat, az adószámokat az újság elején találják!

Minden kedves olvasónknak kellemes lapozgatást kí-
vánunk! 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) 942-0493 
E-mail: polgardihirek@gmail.com 

polgardimedia@gmail.com • www.polgardi.hu

Nyomda:  
Extra Média Nyomda Kft. – Székesfehérvár 

Tördelte: Tamás István
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Lakossági fórum –
 Újabb rezsicsökkentést 

tervez a Kormány
Szájer József európa parlamenti képviselő és Törő Gábor, a Fejér 

Megyei Közgyűlés elnöke, a 2.vk. országgyűlési képviselő-jelöltje volt 
a vendége Nyikos László polgármesternek a február 1-jén megtartott 
lakossági fórumon. Az Aradi Ignác Művelődési Ház zsúfolásig megtelt 
színháztermében a jelenlévők egyértelműen üdvözölték a Kormány 
szándékát a rezsicsökkentés folytatására. Szájer József kiemelte, szük-
ség van hatósági árra, amíg nem garantálható a verseny a szolgálta-
tóknál. A tervek szerint a gáz ára áprilistól újabb 6,5 százalékkal, a 
villamos energia ára szeptembertől 5,7 százalékkal, a távhő szolgál-
tatás ára pedig októbertől 3,3 százalékkal csökkenhet. A politikus el-
mondása szerint a Magyar Kormány eltökélt szándéka megvédeni az 
újabb csökkentést az Európai Unióval szemben is.Csillogó Szemek 2013

Három éve indította útjára a város önkormányzata azt a kezde-
ményezést, amely a további lelkes támogatók segítségével minden 
évben karácsony közeledtével közel száz 3 és 10 éves kor közöt-
ti rászoruló gyermek arcára csal mosolyt. A gyerekek idén is nagy 
örömmel fogyasztották a meleg kakaót, teát, kalácsot és a sütemé-

nyeket, majd izgatottan bonto-
gatták az adományokból kapott 
és vásárolt ajándékokat. Polgár-
di Város Önkormányzata idén is 
rendkívül hálás a rendezvényt 
évek óta támogató és a kezde-
ményezéshez újonnan csatlako-
zó vállalkozóknak, hiszen segít-
ségük nélkül nem jöhetne létre 
ez a nemes gesztus!

4 MOZAIK POLGÁRDI HÍREK  2014/1

ÚJ ÜGYELETI AUTÓ
2013 decemberétől új gépjármű segíti a Polgárdiban székelő, de 

Füle, Kisláng, Mátyásdomb és Mezőszentgyörgy településeket is el-
látó orvosi ügyelet munkáját. A korábbi, gázolajjal működő autó fő-
leg a téli időszakban okozott fejtörést a sofőröknek, az új benzines 
autó azonban hidegben is gond nélkül indul és az eltérő terepvi-
szonyokkal is könnyedén megbirkózik. Külön öröm, hogy a hitelre 
vásárolt gépjrmű törlesztő részleteit az első részlet kifizetése után, 
az önkormányzati adósságrendezés második ütemében átvállalta az 
állam, így csupán néhány tízezer forint ráfordítással javulhatott meg 
mintegy 12 ezer ember orvosi ügyeleti ellátása.

Ünnepi köntösben a Városi Piac
A katolikus és a református templom mellett idén egy új 

helyszínen került megrendezésre az adventi ünnepségsorozat. A 
piac közösségi térként is jelesre vizsgázott, december 1-jén és 
8-án igazi meghitt karácsonyi hangulat és vásár várta a több száz 
résztvevőt a város központjában. Az első estén az általános is-
kola 2.a és 3.a osztálya és a Hungarikum Együttes adott műsort, 
egy héttel később az óvoda és a Don Bosco Iskolaház növendé-
kei varázsoltak ünnepi hangulatot a piactérre. Örömvasárnapon 
a Református Egyházközség látta vendégül az ünnepséget, Dr. 
Kovács Zsuzsanna nagytiszteletű asszony mondott köszöntőt. 
A Polgárdi Összhang Egyesület jóvoltából kézműves foglalkozás 
várta a gyerekeket és az iskola 4.b osztálya adott elő nagy-
sikerű betlehemi játékot. Aranyvasárnap Barta Tibor plébános 
fogadta a vendégeket, majd az iskola 3.b. osztálya adta elő A kis 
gyufaáruslány c. mesét. Az ünnepi rendezvénysorozatot az isko-
la énekkarának és a Clara Voce 
Vegyeskar karácsonyi koncertje 
zárta. Az utóbbi évek  leglátoga-
tottabb adventi várakozásán va-
gyunk túl, reméljük jövőre még 
többen csatlakoznak, és együtt 
ünnepelhetünk!



A fejlődés útján - Mi várható 2014-ben?
Adósságrendezés. Járási székhely. Változások az 

oktatásban. Néhány fontos momentum az elmúlt 
esztendőből. 2013 azonban több szempontból is 
meghatározó volt Polgárdi életében. Cikkünkben 
a tavalyi év, illetve a közelmúlt eredményeit össze-
geztük Nyikos László polgármester segítségével, 
továbbá megnéztük, mi várható 2014-ben.

Három évvel ezelőtt új időszak kezdődött városunkban. Az utób-
bi időben az önkormányzat az intézményekkel és a civil szerveze-
tekkel karöltve azon dolgozott, hogy településünket felrázza alvó 
állapotából, és hogy a múlt adósrabszolga helyzetéből a fejlődés és 
a megújulás útjára lépjünk. Vegyük sorra milyen eredmények történ-
tek a közelmúltban!

Fejlesztések

Az első fejlesztések egyike volt a vállalkozói inkubátorház létre-
hozása, ahol ügyfélszolgálati irodák, céges telephelyek mellett már a 
Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal is jelen van. 
Ezután a városháza és a rendőrség átépítése következett, melynek 
eredményeként a modern kor kihívásainak mindenben megfelelő 
épület került a polgárdi lakosok szolgálatába. Megújult a városi mé-
dia, új Polgárdi Hírek és új honlap várja az érdeklődőket. Megépült a 
városi piac, amely nemcsak a helyi őstermelőket segíti, hanem ahogy 
azt az adventi rendezvények kapcsán láthattuk, közösségi térként is 
nagyszerűen funkcionál. Kerékpártároló ösztönzi a diákokat a spor-
tolásra, felújításra kerültek sportlétesítményeink öltözői, az Erkel 
Ferenc utcában és környékén több kilométeren oldódott meg a 
csapadékvíz-elvezetés kérdése 20 év után először. A város anyagi 
lehetőségeihez mérten javultak útjaink és járdahálózatunk, a mun-

kálatok pedig tavasszal 
folytatódni fognak. Ezen 
a területen még mindig 
sok a teendő, a legtöbb 
panasz az utak kapcsán 
érkezik az önkormány-
zathoz. Sajnos egy na-
gyon költséges problé-
mával állunk szemben.

Sor került több egész-
ségügyi fejlesztésre, új 
autó segíti az orvo-
si ügyeleti ellátást, és 
a védőnői szolgálat is 
több apró fejlesztést 
kapott!  Okosan pályáz-
tunk, hiszen önerőt nem 
igénylő, több mint 60 
millió forint támogatást 
nyert az önkormányzat 
és az iskola összefogá-
sa, melynek segítségével 
színes és érdekes iskolai 
programokat látogat-

hatnak a diákok és szakmai továbbképzésben vehetnek részt az 
oktatók.  Szintén saját forrást nem igénylő pályázati támogatásból 
kerül megújításra a hivatali ügyintézés, a családbarát intézkedések 
mellett (gyereksarok és pelenkázó kerül kialakításra a városházán) 
új elektronikus oldal könnyíti majd az ügyintézést. Az elmúlt eszten-
dőben több mint 300 millió forintnyi támogatást került Polgárdiba, 
amelyhez a városnak kevesebb mint 10% önerőt kellett biztosítania. 
A ciklust egészét nézve kb. fél milliárd forintot nyert a város, ami 
mostantól Polgárdi városát és az itt élő embereket gazdagítja.

Járási rang – Nagy lépés egy kis településnek

Városunk gyors fejlődésének, valamint jó elhelyezkedésének 
köszönhetően településünk 2013-ban járási rangot kapott, így 
egyike lett Fejér megye 9 kiemelt településének, ami azért is 
örömteli eredmény, mert számos előny mellett a kormányab-
laknál és az okmányirodában a lakosság szinte minden közigaz-
gatással kapcsolatos ügyét gyorsan és helyben intézheti. Járási 
székhelyként Polgárdi ad otthont a tankerületi igazgatóságnak 
is. A polgárdi képviselő-testület 2013-ban az általános iskola 
működtetését és fenntartását is átadta az államnak. Nehogy fél-
reértsük, nem hagytuk magára az iskolát, hisz támogatásként a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak mintegy 60 millió 
forintot utal át az önkormányzat minden évben! A jövőben még 
rengeteg lehetőség és előny származhat kiemelt helyzetünkből, 
legyen szó akár helyi munkaügyi kirendeltség létesítéséről vagy 

POLGÁRDI HÍREK  2014/1      1 8 4 8 / 4 9 - e s  m e g e m l é k e z é s  m á r c i u s  1 5 - é n  5



6 ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRDI HÍREK  2014/1

tanuszoda építéséről. Ez utóbbi kapcsán megkezdtük a tárgyalá-
sokat Törő Gábor képviselő úrral, a fejleményekről tájékoztatjuk 
a lakosságot. 

Adósságrendezés

A legnehezebb feladat mégsem a fenti eredmények elérése és ki-
vitelezése volt, hanem a megörökölt közel 1 milliárd forintos adós-
ság fojtogatásából kiszabadulni. Az elmúlt években (2006-tól számít-
va) évi 55-60 millió forintot fizetett az önkormányzat az elmúlt 20 
év felelőtlenül felvett banki hitelek kamataira. Ezért is történt, hogy 
2010 óta csak visszafizetünk, és nem vettünk fel újabb hiteleket. 
Emiatt az önkormányzat küzdelmes esztendőt tudhat maga mögött, 
a nehézségek év végére oldódtak csak meg, de nagyon sok munka 
és kormányzati segítség is kellett hozzá. Köszönhetően egy új és 
takarékos önkormányzati rendszer kialakításának, és legfőképpen a 
kormány közbelépésének, a teljes adósság átvállalásáról is született 
döntés. Sem a városnak, sem az általa fenntartott intézményeknek, 
egyesületeknek nincs már adóssága, így tiszta lappal nézhetünk egy 
új, növekedéssel kecsegtető korszak elébe. A működésfinanszírozási 
nehézségeket megoldottuk, Polgárdi tartalékkal kezdhette az újévet, 
sőt az idei költségvetés egyes tételeinél nőtt a központi támogatás 
mértéke is. 

MIT HOZ 2014?
Munkahelyteremtés –Régóta várt óriáscégek

A település kedvező földrajzi elhelyezkedése, az autópálya közel-
sége eddig is számos lehetőséggel kecsegtetett, azonban valahogy 
Polgárdi eddig nem tudta kamatoztatni az előnyeit. Nyikos Lász-
ló polgármester nemrégiben igen kedvező hírekről tájékoztatta a 

megyei médiát. A városvezető elmondása 
alapján hamarosan megnyílik Polgárdi máso-
dik számú ipari övezete az autópálya mellett, 
ahol 3 milliárdos munkahelyteremtő élelmi-
szeripari beruházások kezdődnek, legalább 
150 új munkahelyet teremtve a településen. 
Az egyik várhatóan az idei év végén, a másik a következő esztendő 
elején nyitja meg kapuit. A beruházások segítségével csökkenhet a 
munkanélküliség, családok térhetnek vissza a munka világába, ezál-
tal várhatóan nőni fog a vásárlóerő, amely élénkítő hatással lehet a 
helyi gazdaságra is, nem mellesleg pedig a két cég által fizetett adó 
további előrelépés alapjait jelentheti.

További fejlesztések – útfelújítások, 
játszóterek, közbiztonság-növelés

Tavasszal megkezdődik a város „főutcájának”, a Deák Ferenc ut-
cának a rekonstrukciója, ahol a tavalyi év végén már sor került a 
járda újraaszfaltozására. A beruházást nehezíti, hogy az út alatt fekvő 
régi vízcsöveket szinte teljes egészében cserélni kell, így mindenkép-
pen szükséges a Fejérvíz Zrt. közreműködése is. A tervek szerint 
parkszerű arculatot kap a posta előtti tér, illetve további növény- és 
cserjeültetéssel igyekeznek szebbé varázsolni az utcát a szakembe-
rek. A terület rendezésével megoldódna az úgynevezett belső városi 
rész, a városháza és az iskola közötti szakasz felújítása. Az önkor-
mányzat feltett szándéka a Közösségi Ház és környékének felújítása 
is, továbbá fejlesztik a közvilágítást, és lesznek új buszmegállók is, 
nemcsak belterületen, hanem Kiscséripusztán is, ahol hamarosan 
befejeződik a kápolna felújítása és az épülettel szemben focipálya, 
valamint játszótér épül a tavaly elnyert LEADER-pályázat keretében. 

Azonban nemcsak Kiscséripusztán örülhet-
nek a gyerekek, hiszen a város belterületén 
is 2 új játszótér kerül kialakításra az említett 
pályázati támogatásból, az egyiket a Május 1. 
utca mellett található ligetben építi az ön-
kormányzat, a másikat pedig a református 
templom előtt az egyházközség. Szintén az 
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Alap által kiírt LEADER támogatásból, köz-
biztonság-növelő céllal épül az a sok egység-
ből álló modern térfigyelő kamerarendszer, 
amely a városba be- és kivezető utak mentén, 

a közlekedési csomópontoknál, a közintézményeknél és a temetők-
nél kerül elhelyezésre. A képviselő-testület ezen kívül szándékát fe-
jezte ki, hogy amint lehetőség nyílik rá, pályázatot nyújtanak be egy 
új óvoda–bölcsőde komplexum építésére is. Építési szakemberek 
szerint a régire már nem érdemes jelentős összeget áldozni, de ta-
vasszal így is megkezdődik az óvoda rendbetétele.
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Biztosabb alapokon Polgárdi szolgálatában
Legutóbb 2012 márciusában 

volt szó a Polgárdi Önkormányza-
ti Tűzoltóságról a Polgárdi Hírek 
hasábjain, azóta számos válto-
zás, újdonság és persze rengeteg 
munka történt a polgárdi láng-
lovagok háza táján. A tavalyi évi 
vonulásokról, a szervezet költség-
vetéséről, a testvérvárosi tűzoltó 
barátságokról és az aktuális téli 
munkákról beszélgettünk Kertész 
Károllyal, a tűzoltóság parancsno-
kával, aki egy szép jubileumra is 
felhívta a figyelmünket.

– Kétségtelen, hogy a 2013-mas esztendő legjelentősebb katasztró-
favédelmi eseménye a március 14-15-ei rendkívüli időjárási helyzet volt. 
Erre az éjszakra jó néhány évig biztosan emlékezni fognak még a pol-
gárdi lakosok.

– Valóban ez volt a legnagyobb káresemény, 5-ös, kiemelt szintet 
kapott, tudni kell, hogy 5 kategória van a katasztrófahelyzetek meg-
határozásánál, az 5. a legmagasabb fokú készültség. Azon az estén 
polgárdi egységek értek ki elsőnek az autópályán történt töme-
ges karambolhoz és kezdték meg a mentést, utána csatlakoztak a 
fehérvári és a többi riasztott egységek. Polgárdi részről nemcsak 
a szolgálatban lévő emberek vettek részt a mentésben, hanem a 
teljes állomány berendelésre került, ez 15 főt jelent, akik 24 órás 
szolgálatban álltak rendelkezésre. Nemcsak a közelben, hanem még 
Dégnél is mentettük az autókat. Szerencsére más ilyen nagyobb kár-
esemény nem volt tavaly. A vonulások számát tekintve átlagosnak 
mondható a 2013. év. Összesen 117 alkalommal vonultunk, ebből 83 
olyan eset volt, ahol csak a polgárdi egységek voltak a helyszínen. Az 

a tendencia látszik 
a statisztikákból, 
hogy a tűzesetek-
ről áttevődik a 
műszaki mentésre, 
a baleseti beavat-
kozásokra a tűz-
oltóság munkája. 
Ez nemcsak helyi, 
hanem országos 
szinten is megfi-
gyelhető, a hirtelen 

változó időjárási viszonyok miatt elég sok a káresemény.
– Tavaly talán egyetlen nagyobb tűzeset történt településünkön, akkor 

a Kossuth utca végén egy családi ház teteje égett le.
– A tűz mértékét tekintve az sem volt olyan nagy, inkább csak 

látványos, és ha jól emlékszem, az 2012 végén történt. A ház hely-
reállítási munkálataiban is részt vettek a tűzoltók, ácsmunkával, se-
gédmunkával segítettünk Polák Csabinak, aki ingyen dolgozott, hogy 
segítsen a családnak.

– A megyei médiában is többször felbukkant a polgárdi tűzoltók neve, 
hiszen a versenyeken is rendre jól szerepelt az egység.

– Egész évben folyamatosan részt veszünk a katasztrófavédelem 
által szervezett versenyeken. Tavaly Dunaújvárosban a megyei lép-
csőfutóversenyen több fővel neveztünk, minden kolléga eredmé-

nyesen teljesítette a pályát. Megyei elismerésben részesültünk, az 
elmúlt öt évben egyedüli parancsnok vagyok, aki mindig eredmé-
nyesen részt vett. A lépcsőfutásról tudni kell, hogy egy közel 30 
kg-os felszereléssel kell több emeletet leküzdeni. A légző felszerelés 
kb. 15 kg, plusz ami rajta van az emberen, csizma, kesztyű, bevetési 
nadrág, kabát, sisak. A magyar „vasember”, Kropkó Péter a közép-
mezőnyben ért célba, a verseny után azt mondta, hogy nagyon fur-
csán jött a levegő. Légzőkészülékkel futni nem olyan egyszerű, mint 
saját tüdőből.

– A városi rendezvényeken is rendre találkozhatunk veletek, sőt van 
egy rendezvény, melyet már évek óta társrendezőként jegyeztek.

Néhány éve közösen szervezzük az Összhang Egyesülettel a csa-
ládi és tűzoltó napot, amely most már hagyománnyá kezd válni. Ez 
idén is megrendezésre kerül, ezúttal május 1-jén. Az idei rendez-
vényt szeretnénk színesíteni azzal az apropóval is, hogy idén 130 
éves a polgárdi tűzoltóság. Tárgyalásokat folytatunk a tűzoltó szö-
vetséggel, katasztrófavédelemi igazgatósággal, hogy milyen rendez-
vényeket tudnának ide hozni, és mivel tudnánk még bővíteni a mi 
repertoárunkat.

– Hogyan alakult a polgárdi tűzoltóság sorsa ez alatt a közel másfél 
évszázad alatt?

– A Polgárdi Tűzoltóságot 1884-ben alapították, azóta folyamato-
san, megszakítás nélkül volt tűzoltó egyesület. Van olyan település a 
megyében, ahol a rendszerváltáskor abbamaradt, de Polgárdin nem. 
Az egyesületből alakult ki 7 éve a köztestület, ennek is az eredmé-
nye, hogy a Polgárdi Tűzoltóság megkaphatta ezt a területet. Először 
önkéntes tűzoltóságként, most pedig önkormányzati tűzoltóságként 
működünk és folyamatosan életben tudjuk tartani ezt a 24-48 órás 
szolgálatot. A köztestület és az egyesület összefonódását mi sem 
mutatja jobban, minthogy az egyesület pályázott egy új feszítővágó 
berendezésre, mivel a jelenlegit már nem lehet biztonságosan mű-
ködtetni, egy közel 28-30 éves berendezésről van szó. Az egyesület 
pályázhatott a LEADER-nél, nyertünk is 2 millió forintot, amely a 
beszerzendő gépnek közel 50 %-át adja. A fennmaradó részt a köz-
testület próbálja kigazdálkodni, illetve kaptunk felajánlásokat több 
polgárdi vállalkozótól is. Ez az eszköz azért is nagyon fontos, mert az 
előírások szerint kötelező rendszerben tartani, hogy a baleseteknél 
dolgozni tudjunk.

– Sokáig nem volt egyértelmű, hogy mi lesz ezeknek a helyi, önkéntes 
vagy önkormányzati tűzoltóságoknak a sorsa. Volt számos olyan tervezet, 
információ, amely alapján, ha nem is megszüntetésre, de átszervezésre 
kerülhetett volna az állomány. De végül a Kormány felismerte a helyi 
tűzoltóságok jelentőségét. Mit lehet tudni erről?

– Az országgyűlés megszavazta, hogy az összes önkéntes tűzoltó-
ság fenntartására szánt 1,8 milliárd forintos keretet emeljék meg 2 
milliárd forintra, így a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság is közel 3 
millió forinttal több állami támogatást kap az idei évben az önkor-
mányzati támogatás felett. Az elmúlt években valóban sok átalakítási 
ötlet felmerült, de végül a 24-48 órás állandó szolgálat továbbra is 
biztosított. Ennek az anyagi és személyi feltételei is adottak az idei 
évben.

– A közelmúltban történt-e valamilyen jelentős esemény, ahová vonulni 
kellett?

– A téli hónapokban sok munkát ad a jeges utakon árokba csú-
szott járművek műszaki mentése. Néhány hete történt egy jelentős 
káresetünk a hirtelen jött ónos eső miatt Jenőben, ahol egy busz 
– szerencsére utasok nélkül – került bajba. A mentés nehézségét 
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és az ónos eső okozta veszélyt is mutatja, hogy a riasztott daru 
Veszprémből közel 4 és fél óra alatt ért ide, addig a polgárdi tűzol-
tók biztosították a helyszínt, hogy további baleset ne történhessen.

– Az utóbbi időben nagyon sok téveszmével találkoztunk a lakosság 
részéről az ónos esővel kapcsolatban, mi az igazság, hogyan lehet elvé-
gezni a csúszásmentesítést?

– Az ónos eső nagyon alattomos, hiszen amint leesik rögtön rá-
fagy az utakra, járdákra és egy igen csúszós, jeges felületet képez. A 
sózás -5 fok alatt már nem hatékony, gyakorlatilag kidobott pénz, 
ha ekkor próbálják meg. Amikor ez említetthez képest egy kicsit 
emelkedik a hőmérséklet akkor érdemes elvégezni a sózást, csak 
akkor lesz hatékony. Környezetvédelmileg sem annyira elfogadott 
már a sózás, a jövőben más alternatív megoldások felé kell fordulni a 
síkosság-mentesítés kapcsán. Magyarországon még nem kötelező a 
téli gumi használata, de reméljük, hogy hamarosan ebben is változás 
lesz, hiszen még mindig nagyon sokan vannak, akik zord időjárási 
viszonyokban nyári gumival indulnak útnak, amelynek már 5-6 fok 
körül sem megfelelő a tapadása.

– Ha már a tévhiteknél tartunk, sokan nem tudják azt sem, hogy 
az elsődleges feladat, a tűzoltás mellett még számos más munkát is 
végeztek a városban és a környező településeken egyaránt. Ha viccesen 
közelítünk a témához a híradásokban gyakran látni macskamentést, erre 
volt már példa?

– Volt, persze, három éve Lepsényben az orosz laktanyai területen. 
Tudni kell, hogy a tűzoltóságok és a katasztrófavédelem munkája 
nemcsak az emberi élet védelmére irányul, hanem az állatok men-
tése is ugyanúgy hozzátartozik a kötelességeinkhez. A tűzoltóknak 
vannak olyan mobil eszközeik, amellyel meg lehet közelíteni a hely-
színt, el lehet érni a bajba jutott állatot. Nemrég volt egy kutyamen-
tésünk, egy kútba esett ebet kellett felhoznunk Polgárdi-Ipartelepen.

– A teendők jellege szezonálisan is változik. Télen milyen feladatok vár-
nak rátok?

– Télen túlnyomórészt famunkák, favágások, tisztítási munkáink 
vannak. A lakosság számára is végzünk nagyon jutányos áron ilyen 
jellegű munkákat, sokszor kapunk fát az elvégzett munkáért cse-
rébe, ami nagyon jól jön, hiszen a Tűzoltóság épületeit tekintve két 
éve átálltunk fatüzelésű kazánra költségcsökkentési okokból. Egy 
polgárdi vállalkozó által gyártott kazánt helyeztünk üzembe és ezzel 
oldjuk meg a fűtést a főépületben és régi Tűzoltószertár épületében 
is, ahova nemrég a Népi Hímzőszakkör vissza tudott költözni, így 
a hölgyeket is meleg várja a hétfői foglalkozások alkalmával. A tü-
zelőanyag beszerzése továbbá úgy történik, hogy az önkormányzat 
biztosít olyan területeket, amelyek tisztításra szorulnak, az ott kiter-
melt fát pedig felhasználjuk. A legutóbbi ilyen esemény a volt orosz 
laktanya mellett Ipartelepre vezető út mentén történt. Az út menti 
területek kitisztításra kerültek, így a lámpák is jobban érvényesül-
nek, jobban látható az út, már több pozitív visszajelzést kaptunk 
az idősek otthonában dolgozóktól. Ehhez kapcsolódik, hogy a Don 
Bosco szeretetháznak is adtunk a fából mikor ellopták a tüzelőjüket.

– Ezen kívül milyen munkákat tudtok még elvégezni?
– Az állomány nagy része rendelkezik valamilyen más jellegű, fő-

ként építőipari végzettséggel is, ezért a tankerület és az önkormány-
zat kérésére gyakran végzünk karbantartási, javítási tevékenysége-
ket. Az elmúlt évben az iskola tetőszerkezetén is végeztünk beázás 
elleni javítási munkálatokat, az önkormányzat vállalta, hogy megveszi 
a szükséges építőanyagot, mi pedig elvégeztük a munkát. A Torna-
csarnokban az új labdafogó hálók felrakását, valamint a megsérült 
kopolit üvegek javítását is a tűzoltóság munkatársai kivitelezték.

– Ezzel kapcsolatban is terjedt egy rémhír a lakosság körében, mondván, 
hogy életveszélyes a tornacsarnok, ezzel kapcsolatban mi az igazság?

 – Az év végén munkaügyi ellenőrzés volt az iskolában, így a tor-
nacsarnok épületében is, ahol az ellenőrök néhány balesetet okoz-
ható hiányosságra felhívták a figyelmet, a törött, repedezett kopolit 
üvegeket fóliázni kellett, új labdafogó hálókat kellett felszerelni, de 
életveszélyről nem volt szó.

– Nem esett még szó arról a barátságról, melyet a németországi, 
grafrathi tűzoltósággal ápoltok.

–  Jó baráti kapcsolat alakult ki a két település és a két tűzoltóság 
között, de említhetnénk a szlovákiai vágfarkasdi tűzoltókat is, hiszen 
velük is jó viszonyt ápolunk. Külön öröm, hogy a mi közvetítésünk-
kel a grafrathiak felvették a kapcsolatot a vágfarkasdiakkal, és köztük 
is kialakult már egy élő kapcsolat. Sajnálatos módon a két kezde-
ményező közül, Verner elhunyt, Max pedig elköltözött Polgárdiról, 
így a személyes kapcsolat egy kicsit akadozik. De mivel Gáspár Ági 
(Clara Voce Vegyeskar tagja – A szerk.) kint él Grafrathban talán újra 
személyesebb lehet a kapcsolat. Legutóbb 2012-ben voltunk kint 
az énekkarral egy városi rendezvényen, a grafrathi tűzoltóság pedig 
majd minden évben néhány taggal ellátogat a Polgárdi Nyári Feszti-
válra. Nemrég kaptunk egy nagyobb mennyiségű ruhát, felszerelést 
tőlük, mely náluk lecserélésre került, de újszerű állapotban vannak. 
Ezek könnyű bevetési ruhák, így a különböző a gyakorlatokon, favá-
gásoknál tudjuk őket használni.

– Említettük már a 130 éves évfordulót, úgy tudom, hogy van egy kéré-
setek, felhívásotok is ezzel kapcsolatban a lakosság felé.

– Igen, szeretnénk megkérni a lakosokat, hogy akinek van a tu-
lajdonában bármilyen fénykép vagy tárgy, amely a Polgárdi Tűzoltó-
sághoz köthető, az értesítsen személyesen engem, Kertész Károly 
parancsnokot, vagy hívjon a 06 20 368-7048-as telefonon, mert sze-
retnénk ezeket a tárgyakat, fényképeket a Flórián-nap alkalmával 
egy kiállítás keretén belül bemutatni a nagyközönségnek, emléket 
állítva ezzel az elmúlt 130 éves munkának.
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480 km Szent Jakab nyomában
„ Azzal a gondolattal indultam útnak, hogy tudom, ki vagyok,

és azzal a tudással tértem haza, hogy mennyivel több vagyok annál.”

Bevallom őszintén nem azzal a gondolattal szü-
lettem, hogy végig kell járnom az El Caminot. Ma-
gát a szót is csak három évvel ezelőtt hallottam 
először, amikor egy barátnőm megkért, hogy men-
jek el egy Caminot megjárt írónő könyvbemutató-
val egybekötött előadására. Januári este volt, ami-
kor beültem a kőszárhegyi kultúrház nézőterére 
és két órával később úgy jöttem ki onnan, hogy én 
már másnap indulni akarok. 

Nos, így ragad meg mindenkit az El Camino, beszippant, folyton ez 
jár a fejedben, álmodsz róla, és persze várod, hogy mikor jön el az 
a bizonyos nagy nap, amikor végre útra kelhetsz. Számomra három 
év várakozás után idén nyáron érkezett el az idő, hogy végigjárjam a 
saját utamat a Caminon. Sokan egyedül vágnak neki a zarándoklat-
nak vallási célból vagy éppen valamilyen gondot cipelve a vállukon, 
amitől aztán az Úton igyekeznek megszabadulni többnyire sikere-
sen. Engem inkább a felfedezés öröme, a kalandvágy és a sport-
teljesítmény motivált, no meg persze az is, hogy le tudom-e majd 
győzni magamban az ismeretlentől való félelmet. A Camino ugyanis 
bár vérprofin kiépített virágzóan működő turisztikai üzlet, ugyanak-
kor tele van váratlan helyzetekkel, amiket meg kell oldani, amikor 
csak magunkra számíthatunk még akkor is, ha nem vagyunk egyedül. 
Én sem voltam egyedül. Az Utat a barátnőmmel együtt tettük meg.
A négy fő zarándokút közül mi a leghíresebbet az un. Camino Frances-t 
azaz a Francia Utat választottuk. Ez az út a Pireneusok lábától indul 
Franciaországban, és mint a Camino valamennyi útvonala Santiago de 
Compostelában ér véget. A teljes hossza kb. 800 km, ez átlagosan 35-
40 nap alatt teljesíthető. Nekünk sajnos nem volt ennyi szabadságunk 
ezért úgy döntöttük, hogy Burgosból indulunk és 20 nap alatt tesszük 
meg az innen hátralévő utat Santiagoig azaz kb. 480 km-t gyalogolunk. 
A zarándokútlevelet még itthon kiváltottuk és július 27-én felültünk a 
Madridba tartó gépre, hogy aztán onnan busszal jussunk el Burgosba. 
Innen indulva 20 nap alatt bejártuk a végtelenül kietlen Mezetát, a 
csodálatos ám hihetetlen fizikai erőpróbát jelentő hegyeket Galícia 
és Palencia határánál, hogy jutalmul beléphessünk a csodálatos euka-
liptusz és páfrányerdőkkel borított Galíciába, majd megérkezhessünk 
Santiagoba a zarándokút végére, Szent Jakab városába. 

Azt mondják, az Út megváltoztat. Számomra az emberekben időn-
ként veszni látszó hitemet adta vissza. Rengeteg emberrel találkoz-
tam. Minden földrészről jönnek a zarándokok és itt senkit nem ér-
dekel, hogy ki vagy. Megmondhatod a neved, de még az sem fontos. 
Csak az számít, hogy te is zarándok vagy, tagja ennek a hatalmas 
globális közösségnek, közös célotok van, és ez közösség körülvesz. 
Láthatatlanul. Nem telepszik rád, és amikor neked egyedül kell talp-
ra állnod, akkor nem fogja a kezed. Mint az életben, amikor bizonyos 
problémákat igen is magunknak kell megoldanunk. Itt mindenki min-
denkinek köszön, a bringások integetnek a főútról. Az egyik szállá-
son (a hegy tetején!), a szállásadó addig telefonált, amíg a 15 km-re 
lévő előző napi szállásunkról felhozatta autóval az ott felejtett há-
lózsákomat. Persze 15 km nem sok mondanánk, de ha gyalog vagy, 
akkor bizony a távolságok egész más perspektívát kapnak. Akkor 15 
km olyan sok, hogy akár 150 is lehetne. 
Egy külön cikkben lehetne foglakozni azzal, ahogy a spanyolok állnak 
hozzá a Caminohoz. Fantasztikus! Az út mellett a falvak érintetlenül 
állnak, mintha egy középkori film díszletei között sétálnánk. Az em-
berek a házaik előtt ülnek, és minden előttük elhaladó zarándoknak 
köszönnek, vagy éppen útba igazítják, ha úgy érzik el fog tévedni. 
Mindezt úgy teszik meg, hogy közben semmit sem változatnak az 
életstílusokon, nem adják el magukat a turizmusnak. A szieszta pél-
dául szent dolog. Délben minden bezár és nincs az a pénz, amiért 
négy-öt óra előtt kinyit bolt, bár vagy étterem és bár bosszankod-
tunk végül is beláttuk, hogy ez így van jól.
Az úton a korkülönbségek is eltűnnek. Fiatalok, idősek beszélgetnek, 
gyalogolnak együtt. Sehol nem láttunk hangoskodó, balhézó fiatalo-
kat, pedig sokuk számára az út tényleg egyfajta buli. Csakhogy itt, 
ha tényleg bulizol, akkor másnap meg harmadnap aligha fogsz 20-30 
km-t gyalogolni a 10 kilós zsákoddal együtt. Márpedig a szálláso-
dat 8-ig el kell hagynod akármilyen állapotban vagy. Ez ők is hamar 
megtanulják, és ennek megfelelően is viselkednek. Érdekes, hogy a 
spanyol kormány motiválja a fiatalokat a zarándoklatra például állás-
keresésnél előnynek számít a Compostela (a Camino teljesítéséről 
szóló hivatalos igazolás) bemutatása. Elgondolkodtató! 
Nem könnyű elmesélni milyen is a Camino valójában. El kell indulni, 
át kell élni, és amikor hazaérünk feltöltődve rengeteg pozitív ener-
giával és persze büszkeséggel, hogy igen is megcsináltuk, akkor egy-
szer csak azon vesszük észre magunkat, hogy már a következőre 
készülünk. Buen Camino !

Domjánné Bak Marianna
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Önpusztító, fiatal életek

A médiában időnként fel-
lángolnak a harcok a drog-
fogyasztással kapcsolatban, 
főleg tragédiák idején. Libe-
rális politikusok már hosszú 
évek óta arról szeretnék 

meggyőzni a közvéleményt, s a törvényhozókat, 
hogy adassék meg minden magyar állampolgár 
számára a „könnyű” drogok használata, s az az-
zal járó kábulathoz való alkotmányos jog.

Ezzel szemben én azt mondanám, hogy aki a könnyű drogok fo-
gyasztását legalizálni szeretné Magyarországon, az a jövő nemze-
dékének szellemi leépülését szorgalmazza. Miért is? Figyelembe 
kellene venni, hogy a fiatal emberek szervezetébe a drogokon kívül 
még – sajnos – bőven jut mérgező anyag: nikotin, alkohol, koffein, 

stb. Nem titok, hogy fiatal, 
kiskorú  lányok és fiúk köré-
ben is gyakorinak mondható 
az alkohol, a cigaretta, a kávé, 
s időnként a keményebb, pl. a 
party-drogok fogyasztása is. 

Ebben a témában nemcsak 
a fiatalok önpusztító életéről, 
leépüléséről van szó, hanem 
születendő gyermekeikről is. 
Hiszen valamikor a drogozó, 
dohányzó, vodkázó ifjakból is 

szülő lesz. A kardinális kérdés csak az, hogy a megszületett gyerme-
keik mennyire lesznek életképesek, életrevalóak? A szülők felelőtlen 
életvitele miatt mennyire kell küzdenie a vétlen csecsemőnek az 
életbenmaradásért?! A médiában gyakran hallani arról, hogy csecse-
mők, néhány éves apróságok milyen súlyos betegségekben szenved-
nek, szervátültetésre, agyműtétre várnak. A csecsemőhalandósággal, 
a halál okaival tudomásom szerint egyetlen szervezet sem foglalko-
zik. Csak siránkozunk, hogy fogy a magyar…

Minden szülőnek nagy fájdalma, ha fogyatékos, beteg a gyermeke. 

Szeretnének segíteni, de a nehéz keresztet egy életen át cipelniük 
kell. Nem kellene elgondolkozni azon, hogy van élet a kábítószer, az 
alkohol testet-lelket pusztító, romboló hatásán kívül is?

Kedves Lányok és Fiúk!

Kívánom nektek, hogy akkor érezzetek enyhe kábulatot, amikor 
egymás szemébe néztek, akkor remegjen a kezetek, ha egymáshoz ér-
tek, s akkor kerítsen hatalmába benneteket a kellemes bódulat, amikor 
megcsókoljátok egymást. Tisztán, drog nélkül…

Buga Árpádné
ny. pedagógus
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Városi Könyvtár Programajánló
• Február 15 – Március 15. Mini Galéria  

Pusztai Józsefné kézműves alkotásainak kiállítását nézhetik 
meg könyvtárunkban.

• Február 28. 15.00 „Kultúrházak éjjel- nappal”   
felhíváshoz csatlakozunk Cél: a közösségi művelődés nép-
szerűsítése Kézműves foglalkozás a könyvtárban

• Március 7., 14. 15.00 „Szöszmötölő” Játszóház  

A „Könyvmolyok mestere” olvasáspályázatunk folyamato-
san zajlik, az egész tanévben várjuk az új jelentkezőket.

KÖNYVAJÁNLÓ
Felnőtteknek:

Anthony de Melo:  A madár dala

„Egy ember, aki roppant büszke volt 
pázsitjára, bosszankodva látta, hogy 
gyepe tele lett gyermekláncfűvel. Ki-
próbált minden ismert módszert, hogy 
megszabaduljon tőlük. Mindhiába. Két-
ségbeesésében végül a Mezőgazdasági 
Minisztériumhoz fordult levélben. Fel-
sorolta mindazt, amit addig tett a gyer-
mekláncfű kiirtására, s azzal a kéréssel 
zárta levelét, hogy mit tegyen? Postafor-
dultával megérkezett a válasz: Azt ajánl-
juk, tanulja meg szeretni a pitypangot! 

Nekem is volt egy pázsitom, amire nagyon büszke voltam, azt is 
ellepte a gyermekláncfű. Én is küzdöttem ellene minden lehetsé-
ges eszközzel. Nem volt hát könnyű megtanulni szeretni. Azzal 
kezdtem, hogy minden nap beszéltem a pitypangokhoz. Szívélye-
sen és barátságosan. Baljós csenddel válaszoltak. Még szenvedtek 
az ellenük folytatott háborúmtól. És valószínűleg motivációmat is 
gyanakvással fogadták. Nem telt el azonban sok idő, és visszamo-
solyogtak rám. És már nem voltak feszélyezettek, mi több, még 
válaszoltak is arra, amit mondtam nekik. Hamarosan jó barátok 
lettünk. A pázsitom persze tönkre ment. De milyen gyönyörű 
azóta a kertem.”

Ilyen és ehhez hasonló történeteteket olvashatunk Anthony de 
Mello munkáiban, amelyek közül könyvtárunkban megtalálható A 
madár dala és A szeretet útja c. könyv.

Rövid írásai segítenek csendben elmélyülni, megismerni a világot 
és önmagunkat.  

Ifjúsági:
Astrid Lindgren: Harisnyás Pippi

Astrid Lindgren történeteinek legis-
mertebb figurája Harisnyás Pippilotta Ci-
tadella Intarzia Majolika Ingaóra. 9 éves, 
tele van vadabbnál vadabb ötletekkel és 
lételeme a szabadság. Egyedül él, Anyuká-
ja meghalt, Apukája a négerek királya lett 
egy hajótörés után, ő pedig a Villekulla 
villa lakója. Pippi mellett igazán nem lehet 
unatkozni vagy szomorkodni. Ha kedve 
tartja, száz palacsintát süt a barátainak, 
vagy felvásárolja a játékbolt teljes kínála-
tát, de bármikor hajlandó fellépni a cir-

kuszban vagy móresre tanítani a betörőket. Azt hiszem, a szíve 
mélyén minden gyerek arra vágyik, hogy olyan lehessen, mint Ha-
risnyás Pippi. Ha a valóságban nem is, lélekben mindenki átélheti 
ezeket a fantasztikus történeteket, aki elolvassa a könyvet.

Balassáné Veres Margit
könyvtáros

Buga Árpádné

Földre 
hullva
Süvölt a fagyos szél,
tép fákat, bokrokat.
Gyenge ágak törnek,
vagy földig hajolnak.

Könnyeznek a fák,
siratják lombjukat,
sárgult leveleik
a földre hullanak.

Te sem vagy más,
csak hulló falevél,
de neked már nem ígér
új tavaszt a tél.
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D-vitamin szerepe 
az immunrendszerben

A D-vitamint évtizedek óta alkal-
mazzák a gyógyászatban, azonban 

egyre inkább fény derül arra, hogy 
korábbi alkalmazási területein 

kívül számos más fontos ha-
tással is rendelkezik egész-

ségünk megőrzésében. 

Eddig elsősorban gyermekgyógyászok és csontritkulásra szako-
sodott orvosok foglalkoztak a D-vitamin szerepével. Időközben 
kutatásokkal bizonyították, hogy a D-vitamin központi szerepet 
játszik az immunrendszer megfelelő működésében is. Emiatt ki-
emelkedő jelentősége van a felső légúti betegségek, pl. az influen-
za, a daganatok (elsősorban emlő- és vastagbélrák), érrendszeri 
betegségek és az autoimmun betegségek megelőzésében. Úgy tű-
nik, hogy a depresszió is gyakoribb D-vitamin hiányos állapotban, 
továbbá csontritkulás megelőző szerepéről már régóta tudunk. 
30 éves korunkra érjük el a csonttömegünk maximális mértékét, 
aminek megtartásához D-vitamin, mozgás, kalcium és K2 vitamin 
szükséges. Az optimális állapot biztosításához már gyerekkortól 
érdemes ősztől tavaszig D-vitamint szedni. A szükséges D-vitamin 
szint elérése 25 százalékkal csökkentené a az időskori csípőtáji 
törések kockázatát. Mennyi is az optimális D-vitamin bevitel? A 
felnőtt lakosság kétharmada D-vitamin hiányban szenved. Nyáron 
kb. fél órás, naptej nélküli napozás (legalább a karok és az arc 
legyen szabadon) elégséges D-vitamint termel. Az átlagos magyar 
étkezési szokásokat figyelembe véve élelmiszer-bevitellel elhanya-
golható mennyiségű D-vitamin jut a szervezetünkbe. Ősztől tava-
szig gyermekeknek 1000 egység, felnőtteknek 2000-3000 egység 
az ajánlott napi adag. Annak nincs jelentősége, hogy naponta vagy 
heti 2-3 alkalommal vesszük magunkhoz a szükséges mennyiséget, 
tekintettel arra, hogy zsírban oldódó vitaminról van szó. Adago-
lásnál figyelembe kell venni az egyéb vitaminkészítményekben és 
táplálék-kiegészítő szerekben lévő mennyiséget is. Mivel a D-vi-
tamin receptköteles gyógyszer, érdeklődjön háziorvosánál, illetve 
gyógyszerészénél!

Dr. Lengyelfi Zsuzsanna





Előző számunk angol rejtvényének helyes 
megfejtése: Alice in wonderland. Nyertesek: Czeczey 
Dominika, Horváth Zsófia Nyereményük egy 26 
cm-es sonkás pizza kupon, mely az Atlantis Pizzériában 
váltható be!

A nyereménykupon átvehető a Városháza titkárságán ügyfélfogadási idő-
ben! Aktuális számunk angol rejtvényének megfejtését a polgardihirek@
gmail.com e-mail címre várjuk, a helyes megfejtők között 26 cm-es 
pizzakuponokat sorsolunk ki az Atlantis Pizzéria jóvoltából!

GYEREK-

SAROK
támogatásával

a

KIFESTŐ

A Gyereksarok rovatot
az Atlantis Pizzéria támogatta!
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