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HIRDETÉS

POLGÁRDI HÍREK

Tisztelt Olvasók, Kedves Polgárdiak!
Mint köztudott, az idei a választások éve lesz, hiszen április 6-án országgyűlési képviselőket, május 25-én európai
parlamenti képviselőket, ősszel pedig önkormányzati képviselőket választunk. Második lapszámunkat ennek jegyében
állítottuk össze, megtudhatják a soron következő országgyűlési választásokkal kapcsolatos legfontosabb információkat, megismerhetik a Polgárdit is érintő, Fejér megyei 2.
választókerület egyéni jelöltjeit, valamint az országos listát
állító szervezeteket. Ezen kívül összefoglaltuk, hogy milyen
változások lépnek életbe az új választási rendszerben.
Állandó rovataink közül ezúttal az iskolai hírek kapnak
hangsúlyosabb szerepet, hiszen a jelenleg is zajló pályázat
kapcsán olyan új élményekkel gazdagodtak a diákok, melyeket
fontos megemlíteni hasábjainkon. Emellett pedig beszámolunk
az önkormányzatnál zajló szolgáltatásfejlesztésről is, melynek
keretében hamarosan egyablakos ügyfélszolgálat és új elektronikus ügyintézési honlap segíti a lakossági ügyintézést.
A „Gyereksarokban” található angol rejtvény megfejtését ezúttal is várjuk a gyerekektől a polgardihirek@gmail.com e-mail
címre! A helyes megfejtők között ajándékokat sorsolunk ki!
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 megtalálhatják a városi honlapon!
A település további híreiért, egyéb közérdekű információkért látogassanak el a város megújult honlapjára (www.
polgardi.hu), valamint a Polgármesteri Hivatal hivatalos
Facebook oldalára (www.facebook.com/polgardipolghiv)!
Minden kedves olvasónknak kellemes tavaszi olvasást kívánunk!
A szerk.
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VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Az országgyűlési képviselők választását
Köztársasági Elnök Úr 2014. április 6. napjára tűzte ki, ahol egyéni képviselőjelöltekre,
illetve országos listákra (párt, illetve nemzetiségi) szavazhatunk. A választás kitűzéséről és arról, hogy a választópolgár mely
szavazókörben gyakorolhatja választójogát,
a Nemzeti Választási Iroda úgynevezett értesítőben tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárokat.
Az, hogy a választópolgár mely szavazókörben szavazhat az állandó lakóhelye
(2014. 02. 07-ei állapot) alapján kerül meghatározásra.
Polgárdi területén 7 szavazókör található.
Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy a 2010. évi önkormányzati
választásokhoz képest, kettő szavazókör
vonatkozásában VÁLTOZÁS történt! A korábban a Közösségi Házban működő 4. és
5. szavazókör új helyen került kialakításra.
Az új címek:
• 4. szavazókör: Orvosi Rendelő (8154.
Polgárdi, Munkácsy ltp. 13.),
• 5. szavazókör: Inkubátorház (volt Malom épülete, 8154. Polgárdi, Batthyány
u. 26/a.) .

A 4. szavazókörhöz tartozó
címek:
Balatoni út teljes közterület, Batthyány
utca 01- 025 páratlan házszámok, Batthyány
utca 02 - 024 páros házszámok, Damjanich
utca teljes közterület, Ifjúság utca teljes
közterület, Kodály Zoltán utca teljes közterület, Kossuth utca 02 - 0112 páros házszámok, Kossuth utca 01- 0173 páratlan házszámok, Kossuth utca 0199, Kossuth utca
001559 hrsz, Krisztián köz teljes közterület,
Madarász utca teljes közterület, Munkácsy
Mihály lakótelep teljes közterület, Petőfi
Sándor utca teljes közterület , Vasvári Pál
utca teljes közterület.

Az 5. szavazókörhöz tartozó
utcák:
Batthyány utca 025/A - 091 páratlan házszámok, Batthyány utca 026/A - 068 páros házszámok, Béke utca teljes közterület, Dózsa György utca teljes közterület,
Esze Tamás utca teljes közterület, Jack Filter telep teljes közterület, Jókai Mór utca
teljes közterület, Könyves Kálmán utca
teljes közterület, Szabadság utca teljes közterület, Táncsics Mihály utca teljes közterület.
A szavazóköri névjegyzék módosítására három esetben van lehetőség:
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1. ÁTJELENTKEZÉS

Aki a szavazás napján az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de
Magyarországon tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő.
A benyújtás módja:
• a valasztas.hu honlapon keresztül elektronikusan,
• személyesen mind az állandó lakcíme,
mind pedig a bejelentett tartózkodási
helye szerinti helyi választási irodánál
(HVI-nél),
• levélben formanyomtatvány használatával kizárólag az állandó lakcíme szerinti
HVI-nél.
A kérelemnek legkésőbb 2014. április 04.
napján 16 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.
Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét arra, hogy a tartózkodási helyet
- annak bejelentésétől számított 5 éven
belül - ismét be kell jelenteni. Az ismételt
bejelentés hiányában az érintett tartózkodási helye a törvény erejénél fogva megszűnik. Ez a gyakorlatban eredményezhet
olyan problémát, hogy a választópolgár a
tartózkodási helyén kívánja az átjelentkezési kérelmét benyújtani, a lakcímkártyáján
a tartózkodási hely még mindig szerepel,
a Személy és Lakcímnyilvántartás adatai
azonban már 5 év elteltével azt nem tartalmazzák. Így a kérelmező a kérelem előterjesztésekor szembesülhet azzal, hogy a
kérelmet kizárólag az állandó lakcímén terjesztheti elő. Ennek elkerülése érdekében
szükséges az érvényes tartózkodási hely
meglétének ellenőrzése.
FONTOS VÁLTOZÁS a korábbi
választásokhoz képest, hogy a választópolgár átjelentkezés esetén is az
állandó lakcíme szerinti egyéni képviselőjelöltekre és természetesen az országos listákra szavazhat.

2. KÜLKÉPVISELETEN
TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS
IRÁNTI KÉRELEM

Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő.
A benyújtás módja:
• a valasztas.hu honlapon keresztül elektronikusan,
• személyesen mind az állandó lakcíme,
mind pedig a bejelentett tartózkodási
helye szerinti HVI-nél,
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• levélben formanyomtatvány használatával kizárólag az állandó lakcíme szerinti
HVI-nél.
A kérelemnek legkésőbb 2014. március 29.
napján 16 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.
A külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár a kérelemben megadott országban a
nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat, a lakcíme szerinti szavazólapon szereplő
jelöltekre, illetve az országos listákra.

3. MOZGÓURNA IRÁNTI
IGÉNY BENYÚJTÁSA
Ha a választópolgár egészségi állapota vagy
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt a
szavazóhelyiségben nem tud megjelenni.
A benyújtás módja:
• a valasztas.hu honlapon keresztül elektronikusan,
• írásban személyesen, levélben vagy meghatalmazott útján formanyomtatvány
alkalmazásával annál a HVI-nél, amelynek szavazóköri névjegyzékén a választópolgár szerepel (így ha átjelentkezés
miatt másik településen szavaz a választópolgár, oda szükséges a kérelmet benyújtani). A kérelem formanyomtatványa
letölthető a www.polgardi.hu honlapról.
A kérelemnek legkésőbb 2014. április 04.
16 óráig kell a HVI-hez megérkeznie. Ezt követően – a választás napján 15 óráig – a kérelmet ahhoz a Szavazatszámláló Bizottsághoz kell eljuttatni, amelynek névjegyzékén a
választópolgár szerepel.
Fontos, hogy meghatalmazott útján előterjesztett kérelem esetén a kérelmet a meghatalmazott írja alá, valamint a meghatalmazást
a meghatalmazó írja saját kezűleg és aláírja,
vagy ha géppel írt meghatalmazást tölt ki, akkor két tanú alkalmazása is szükséges.
Amennyiben a választással kapcsolatban
kérdés merül fel, a Polgárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésre (tel.: (06-22) 576-230). Ha
kizárólag a kérelem formanyomtatványára
van szüksége, azt letöltheti a www.valasztas.
hu, ill a www.polgardi.hu honlapon, míg a választási értesítő elvesztése esetén, valamint a
szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó fenti
kérelmek benyújtásával kapcsolatban ügyfélfogadási időben keressék Somogyiné Berta
Edina igazgatási ügyintézőt (tel: (22) 576-230).
dr. Pahola Tünde
HVI elnöke
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FEJÉR megye 02. sz. Országos Egyéni
Választókerület (Székesfehérvár) jelöltjei

Közös lista:

2014. ÁPRILIS 6. Országos listát állító politikai pártok
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Törő Gábor –
FIDESZ-KDNP

• FIDESZ MAGYAR POLGÁRDI SZÖVETSÉG –
KERESZTÉNYDEMOKATA NÉPPÁRT (FIDESZ-KDNP)
• MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT – EGYÜTT-A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA –
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ – PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
– MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP)

Önálló lista:
Mátrai Csaba – SMS

Herczog Edit –
MSZP, EGYÜTT,
DK, PM, MLP

Fazakas Attila Levente
– JOBBIK

Szebek Mihály István
– KTI
Huszti Józsefné – EGYÜTT 2014

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM (JOBBIK)
LEHET MÁS A POLITIKA (LMP)
A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT
MUNKÁSPÁRT
MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT (MCP)
SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI (SMS)
FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT
ÚJ DIMENZIÓ PÁRT (ÚDP)
SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT (SEM)
JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA SZÖVETSÉG (JESZ)
ÚJ MAGYARORSZÁG PÁRT (ÚMP)
SZOCIÁLDEMOKRATÁK
KÖZÖSSÉG A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGÉRT NÉPPÁRT (KTI)
EGYÜTT 2014
ZÖLDEK PÁRTJA
ÖSSZEFOGÁS PÁRT

Nemzetiségi lista:

Papp Kornélia – JESZ
Abházi Ernő – MCF
Huszti Lajos – Magyar Cselekvő Párt

Kovács Lili –
Zöldek

Kalmár András –
LMP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ORSZÁGOS LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT
ORSZÁGOS RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT (ORÖ)
MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA (MNOÖ)
SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT (SZOÖ)
MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA (MROÖ)
ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT
SZLOVÁK LISTA
BOLGÁR ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT
ORSZÁGOS HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT
ORSZÁGOS ROMA ÖNKORMÁNYZAT
UKRÁN ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT
ORSZÁGOS SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZAT
MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK

(Az országos listát állító pártokat a www.valasztas.hu oldalon található rendelkezésre álló nyilvános információk alapján tüntettük fel,
a VB döntés dátumának sorrendjében.)

Kovács Tamás – MCP

Vékony János –
Szociáldemokraták

(A jelölteket a www.valasztas.hu oldalon található rendelkezésre álló nyilvános információk
alapján tüntettük fel, a VB döntés dátumának
sorrendjében.)
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VÁLASZTÁSI KISOKOS
Mikor kell szavazni menni?

Mit kell magammal vinnem a szavazáshoz?

Április 6-án (vasárnap) 6 és 19 óra között. Azért is fontos ekkor
elmennie, mert már csak egy fordulót tartunk, ezen a napon dől
el minden. Az idén lesz még Európai Parlamenti választás (május
25-én), illetve önkormányzati választás (októberben), de akkor már
nem a magyar Országgyűlés összetételéről döntünk.

A szavazatszámláló bizottság két dolgot ellenőriz: a személyazonosságát és a lakcímét. Ezeket kell tehát az irataival bizonyítania. Legyen tehát önnél személyi igazolvány vagy útlevél vagy jogosítvány,
illetve a lakcímkártya is. Ha még régi füzetes személyi igazolványa
van, és abban megtalálható a lakcím is, akkor az elég a szavazáshoz.

Jelentsem, ha valaki április 6-án agitál,
melyik pártra szavazzak vagy
egy szórólapot találok a postaládámban?
Nem kell jelentenie, a kampánycsendet ugyanis eltörölték, még
azon a bizonyos vasárnapon is győzködhetik önt a pártok. A törvény szerint kizárólag a szavazókörök 150 méteres körzetében tilos a kampányolás, ha tehát itt agitálja önt valaki, akkor bejelentést
tehet a választási irodánál.

Meddig lehet szavazni?
Április 6-án este 19 óráig lehet menni szavazni, de a 19 órakor
sorban álló választópolgárok még szavazhatnak. Ezután viszont nem
lehet sorban állni. A szavazásnak akkor van vége, ha minden szavazókörben az utolsó választó is szavazott.

Mikor lesz eredmény?
Hová kell menni szavazni?
Februárban minden szavazásra jogosult állampolgár kapott egy
értesítőt a választási irodától (ha nem kapott, jelezze az önkormányzatnál). Ebben benne van, hogy a lakcíme szerint melyik szavazókörhöz tartozik, és az hol található.

Előzetes eredményeket aznap éjfélig közöl a Nemzeti Választási
Iroda. A végeredményre viszont mindenképp több mint egy hetet
várni kell. Mivel a külföldi szavazatokat haza kell hozni, és az átjelentkezők szavazatait is vissza kell juttatni, minden választókerületben
marad egy szavazókör, amelyben nem számolnak. 106 szavazókörben csak rákövetkező szombaton lesz urnabontás.

Ha nem leszek az állandó lakcímem szerinti
településen, akkor nem szavazhatok?
Van arra lehetőség most is, hogy nem a lakóhelyén, hanem egy
másik városban adja le szavazatait. Ezt most átjelentkezésnek hívják
(Korábban igazolással szavazás volt az elnevezése). Annyi a dolga,
hogy jelzi személyesen vagy levélben a lakcíme szerinti helyi választási irodánál (ez a közös önkormányzati hivatalban működik), hogy
máshol szeretne szavazni. Ezután automatikusan felveszik a kívánt
településen a kijelölt szavazókör névjegyzékébe (mindenhol kijelölnek egy szavazókört az átjelentkezőknek). Az átjelentkezést április
4-én délután 4 óráig kezdeményezheti. Újdonság, hogy bárhol is van
az országban, mindenképp a lakóhelye szerinti jelöltekre szavazhat,
vagyis a voksturizmus az idén biztos megszűnik.

Ha ön rendelkezik magyarországi lakcímmel, akkor nem. Csak
személyesen. Létezik ugyanakkor a levélszavazás, de erre csak a
magyarországi címmel nem rendelkező, regisztrált szavazóknak van
lehetőségük (ők jellemzően a határon túli magyarok). Ők otthonukban ikszelhetnek, de nagy különbség, hogy csak egy szavazólapot
kapnak. Ők csak pártra, vagyis országos listára szavaznak, egyéni
jelöltjük nincsen. Ők a kért lakcímre március 22. után megkapják a
szavazási csomagjukat, és ezt április 5-én éjfélig küldhetik vissza postán a Nemzeti Választási Irodához, vagy április 6-án pedig bármelyik
külképviseleten vagy magyarországi választási irodában leadhatják.

Mozgóurnát kérhetek,
ha nem tudok elmenni szavazni?

Hogyan szavazhatok,
ha külföldön tartózkodom?
Ha magyarországi lakcíme van, de külföldön dolgozik, nyaral vagy
egyéb okból ott tartózkodik április 6-án, természetesen ott is élhet
a választójogával. Március 29-ig a lakóhelye szerinti jegyzőnél bejelentheti (személyesen, levélben, de ügyfélkapun keresztül is), hogy
külföldön kíván szavazni.A jegyző ekkor kihúzza önt a hazai névjegyzékből, és az adott külföldi névjegyzékbe veszik fel.
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Levélben én nem szavazhatok?

Pusztán kényelmi szempontból továbbra sem lehet mozgóurnát
kérni.Viszont ha egészségi állapota miatt nem tud kimozdulni, netalán el nem ítélt fogvatartott, akkor kimegy önhöz a szavazatszámláló bizottság. Ha mozgóurnát szeretne kérni, akkor azt április 4-én
délután 4-ig kérheti a helyi választási irodától, de a szavazás napján
délután 3-ig is igényelheti az illetékes szavazatszámláló bizottságnál.

VÁLASZTÁS
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Mi a különbség a szavazólapok között?
A szavazókörben két szavazólapot kap. Az egyiken a választókerületének egyéni jelöltjeit találja. A nevek mellett megtalálja, melyik
szervezet jelölte őket, vagy hogy függetlenek. A polgárdi lakosok a
Fejér megyei 2. vk-hoz tartoznak. Itt 13 egyéni jelöltnek sikerült ös�szegyűjtenie az induláshoz szükséges támogatói aláírást, de ön csak
egy személyre szavazhat közülük (A szerk.) A másik szavazólapon
pedig kizárólag pártok neveit találja, ez az országos lista, itt is csak
egyet választhat.

Melyik szavazatom ér többet?
Az Országgyűlésben 199 képviselő ül majd: egyéniből 106-an, listáról pedig 93-an juthatnak be. Az egyéni választókerületben az lesz
a képviselő, aki a legtöbb szavazatot szerzi. Az országos listás szavazatoknál először megnézik, hogy a pártlista elérte-e az öt százalékot, mert csak akkor kerülhet a szervezet a parlamentbe. Ezután a
pártlistás szavazatokhoz hozzáadják az egyéniben szerzett töredékszavazatokat, és az úgynevezett d’Hondt-mátrix alapján kiosztják a
mandátumokat.

Mi az a töredékszavazat? Hogyan számolják és
mi a jelentősége?
Nagy újdonsága a mostani választási rendszernek, hogy nemcsak
a veszteseknek, hanem a győztesnek is ad töredékszavazatokat a
mandátumot nem eredményező voksok után. Nézzünk egy kitalált
példát. Egy választókerületben a győztes jelölt 100 szavazattal nyer, a
második 90-et, a harmadik pedig 80-at kap. Itt a győztesnek 9 töre-

dékszavazata van, mert az eredményből látszik, hogy 91 szavazattal
(a második voksai plusz egy szavazat) lehetett megnyerni az egyéni
körzetet. A másodiknak és a harmadiknak 90 és 80 lesz természetesen a töredékszavazata. A rendszer tehát arra sarkallja a jelöltet,
hogy maximálja a szavazatait, mert ezúttal tényleg minden voksnak
jelentősége van.

A nemzetiségi listákra is kell szavazni?
Ez csak azokra vonatkozik, akik jelentkeztek valamelyik nemzetiségi névjegyzékbe. Nem kötelező, de már január elseje óta
kérheti bárki, hogy nemzetiségi választópolgárként szerepeljen
a névjegyzékben. (Az elismert nemzetiségek: a bolgár, a görög,
a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.) De ez csak egy
lehetőség.

Mi értelme nemzetiségi listára szavazni?
Aki nemzetiségi választó, nem szavazhat országos pártlistára, csak egyéni jelöltre és nemzetiségre. Azért hozták ezt az új
szabályt, mert minden nemzetiség szerezhet egy kedvezményes
mandátumot a parlamentben, ha van elég szavazata. Azért kedvezményes, mert nekik elég a mandátumhoz szükséges szavazatmen�nyiség negyedét megszerezniük, hogy egy képviselőt küldhessenek
az Országgyűlésbe. Kérdés, hogy lesz-e nemzetiség, amely ezt a
számot eléri.
Forrás: www.origo.hu
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HIRDETÉS

POLGÁRDI HÍREK

Kedves Szülők, Diákok Figyelem!
SPORTTÁBOR POLGÁRDI
Ideje: 2014. június 23-27., 8:00-16:00/18:00
Helye: Sportpálya

Szükséges felszerelés: sportöltözet, üzemképes kerékpár,
fürdőruha
Ellátás: napközis rendszerben napi háromszori étkezés
Kínálat: Változatos programok, utazás, kerékpározás, túrázás,
kirándulás, fürdés, lovaglás, íjászat, versenyek, csapatjátékok,
horgászat
A tábor díja: 15.000 Ft/fő/hét
Jelentkezni lehet: Király Lászlóné Tel: 06 70 637-6513 E-mail: kiraly.julka@freemail.hu • Kovács Julianna Tel: 06 70 621-3832
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Erdei iskola - Alsómocsolád
Október elején erdei iskolát szerveztünk a felső tagozatos diákoknak Alsómocsoládon. A programon 30 gyerek vett részt, Ferencz Károlyné és Simon Tünde tanárnővel.
Mindenki izgatottan várta a hétfő reggelt, az indulás napját. Másfél óra utazás után végre
megérkeztünk. A csendes kis faluban 362-en laknak. A finom ebéd és a rövid tájékoztatás után birtokunkba vehettük a szállást. A gyerekek négyágyas szobákat kaptak. Az első
napon megismerhettük a település néhány nevezetességét: Rigac Jancsit, Sissi szobrát,
a csillagvizsgálót, a csónakázó tavat és az erdei tornapályát. A domboldalakról csodás
látvány tárult elénk.Vacsora után éjszakai csillagtúrán vehettünk részt. A második nap a
tó élővilágának megismerésével telt el. Láthattunk halakat, békákat, vízimadarakat, majd
egy játékos vetélkedő után mikroszkóp alatt is megnézhettük az apró élőlényeket. A
harmadik napon az eső miatt nem merészkedtünk ki, ezért gyertyát öntöttünk, amit
aztán mindenki hazahozott. Csütörtökön Bikal volt a cél. Egyórás gyalogtúra után érkeztünk a reneszánsz élményparkba, ahol a gyerekek megismerkedhettek a különböző
mesterségek fortélyaival, majd végignézhettünk egy lovagi tornát. Sajnos elérkezett a
hazautazás napja. Délelőtt még kipróbálhattuk a kenuzást, majd ebéd után elindultunk
haza. Felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk.
Michellerné Kalapács Tünde

Hagyományőrzés
Az alsó tagozaton a tanító nénik szívügyüknek tekintik, hogy a gyermekekkel
korán megismertessék népünk régi életmódját, szokásait. Ezen hagyományokat
igyekszünk élővé tenni, beilleszteni a mindennapok tevékenységébe. Mind a magyar, mind a környezet órákon fontos, hogy a gyerekek a tananyaghoz
szervesen kapcsolódva kiegészítésként megismerkedjenek a naptári
év szokásaival, ünnepeivel. Ősszel a szüreti népdalokat és az ehhez
kapcsolódó gyermekjátékokat tanulják a diákok. A tavalyi tanévben az
Ipartelepi Gondozóotthon ápoltjainak is szüreti játékokat, népdalokat
mutattunk be. Minden évben részt veszünk az adventi gyertyagyújtáson is, ahol a tanító nénik segítségével betlehemes hagyományőrző
műsorokat készítenek az osztályok. Iskolánk hagyományos Széchenyi-hét megnyitóján is elmaradhatatlan a tavaszköszöntő népdalok,
népi játékok bemutatója. Az alsó tagozaton működő honismereti
szakkörön a népszokások mellett
a magyar mese- és mondavilággal
ismerkedhetnek, és népi játékokat
tanulhatnak a gyermekek. Ehhez a
tematikához kapcsolódik a kézműves szakkör, ahol a gyermekek természetes anyagok felhasználásával
készítenek tárgyakat.

MÁRCIUS 15. –
TISZTELET A
BÁTRAKNAK!
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulója alkalmából
tartott városi megemlékezést az önkormányzat az általános iskola közreműködésével a Batthyány ligetben található emlékműnél.
Az eseményen ünnepi köszöntőt mondott
Nyikos László polgármester, aki a tavalyi zord
márciusi időjárási események kapcsán kiemelte, március 15. a helyi lakosok számára ezentúl nemcsak az egykori bátor hősök iránti tisztelet, hanem a polgárdi emberek összefogásának a napja is. Az emlékműsort ezúttal
a Széchenyi István Általános Iskola 1. és 4. osztályos tanulói adták
elő, a Clara Voce Vegyeskar pedig Kossuth-nóta összeállítással
emelte az ünnepi hangulatot.

Benkéné Perus Rita
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POLGÁRDI HÍREK

Nyelvoktatás
az általános iskolában
Hazánk Európai Uniós csatlakozásával a külföldi
munkavállalás, illetve a külföldön való tanulás lehetőségei teremtődtek meg. Ezáltal még a korábbiaknál is nagyobb hangsúly helyeződött a nyelvtanulásra. Iskolánk évek óta igyekszik lépést tartani
a megnövekedett igényekkel.
Kostyálné Berta Nóra német nyelvtanár kolléganőmmel 2007 óta
készítjük fel a nyolcadik évfolyamosokat az Idegennyelvi Továbbképző
Központ Junior Nyelvvizsgájára, amely kifejezetten a 13-14 éves tanulók életkori sajátosságaihoz igazodik. A Junior Nyelvvizsga minden
tekintetben megfelel az akkreditált nyelvvizsgák felépítésének, tehát
írásbeli és szóbeli részből áll. A szóbeli része pedig a labor vizsgát is
magában foglalja. A vizsga Budapesten az ITK épületében zajlik, a gyerekek számára valódi vizsgaszituációt teremtve. Felesleges részletezni
milyen fontos mérföldkő lehet ez egy 13-14 éves tanuló életében a
jövőre nézve. Természetesen, amikor igény volt rá akkreditált nyelvvizsga felkészítést is végeztünk, két évvel ezelőtt 6 tanulónk szerzett
akkreditált alapfokú B nyelvvizsga bizonyítványt. Bakosné Héja Anett
angol nyelvtanár kollégánk kitartó erőfeszítésének köszönhetően
2008-ban Comenius pályázatot nyertünk.A nyelvvizsgák mellett hangsúlyt kaptak a különböző
nyelvi versenyeken való
részvételek,
amelyeken
tanulóink többször végeztek megyei szinten is előkelő helyen. Iskolánkban
fontosnak tartjuk, hogy
a diákok az idegen nyelv
órákon olyan megfelelő
alapot kapjanak, amelyre a
középiskolai tanulmányok
során építeni lehet. Fontos továbbá, hogy a gyerekek megszeressék
a tanult nyelvet, hiszen ma már elvárás a nyelvi érettségi minden középiskolában, az egyetemeken pedig elengedhetetlen a használatuk.
Színes programokkal próbáljuk megszerettetni a gyerekekkel a nyelvet. 2012 során egy „Fotostory-projektet” indítottunk, melynek jutalmaként a résztvevő diákok fővárosi kiránduláson vehettek részt
és meglátogathatták a budapesti Goethe Intézetet. A tavalyi év során
filmdélutánokat is rendeztünk német nyelvű filmekkel, majd tavasszal
megérkezett hozzánk a Goethe Intézet babakoffere, Lottával és Fábiánnal, két aranyos babával, akik a kicsik és nagyok nyelvóráit is színesítették. Ezt követően mesekiállításra mentünk az intézetbe, ahol német nyelven a Grimm mesékkel ismerkedhettek a diákok. Szinte már
hagyománynak számít a téli bécsi kirándulás, amely során nemcsak
Bécs nevezetességeit, hanem az adventi vásárt is meg szoktuk nézni.
Jártunk már a grazi csokigyárban is, ami szintén nagy élmény volt.
Az iskolánkban zajló TÁMOP pályázat keretében új hanganyagokat,
számítógépes programokat kaptunk, ezekkel és az iskolánkban már
régóta meglévő interaktív táblákkal folyamatosan próbáljuk az órákat
érdekesebbé tenni. Idén tavasszal 15 diákkal 4 napos nyelvi táborba
készülünk, melynek kidolgozása még folyamatban van.
Domjánné Bak Marianna

Sporttal az egészséges
fiatalokért
Az általános iskolánkban 2 évfolyamon indítottuk el a heti több alkalmas délelőtti, délutáni
testnevelés foglalkozásokat. Az első a 2010/2011.
tanévben, a második pedig a 2011/2012. tanévtől
indult iskolaotthonos rendszerben.
A program célja, hogy a gyermekeket a testnevelés órai anyagon
kívül megismertessük több sportággal, olyanokkal is, amelyeket helyben nem lehet biztosítani. Törekvési szándékunk, hogy megszerettessük a sportágakat, tudatos sportolni vágyó fiatalokat neveljünk,
akik felnőtt korukban igénylik a mozgást, az egészséges életmódot.A
szülőkkel egyetértésben és anyagi támogatásuk segítségével sikerült
megvalósítani az eltervezett célokat. Az iskolába történő beiratkozáskor az első szülői értekezleten tájékoztattuk őket az induló osztály feltételeiről. A szülők örömmel nyugtázták, hogy iskolai kereten
belül, iskolai időben csoportosan járnak a gyerekek úszni, lovagolni,
korcsolyázni az iskola szervezésében. Minden sportágat szakos edző
irányít. Az első évfolyamon a második félévtől indult az úszás, mivel
első félévben a gyermekeknek be kellett illeszkedni az iskolai életbe. Székesfehérvárra a KÖFÉM uszodába jártunk, ahol kényelmes
öltözők, megfelelő hely várt minket és 10 alkalommal úszhattak
a gyerekek. Heti másfél órában Herczeg Bence tartott labdarúgó
edzést, az atlétikát és a többi tananyagot pedig a testnevelést tanítók
oktatták. A második évfolyamban ősszel és tavasszal lovagolni jártunk Kiscséripusztára, több alkalommal kerékpárral közlekedtünk.
A téli időszakban korcsolyaoktatáson vettünk részt Székesfehérváron a Jégcsarnokban Sofroci Attila edző segítségével. Hétfőnként
asztalitenisz-oktatásra járunk évek óta a mai napig is Molnár József
edzőhöz. A harmadik évben folytattuk a labdás edzéseket, az asztaliteniszt, korcsolyát, lovaglást (már a Tibor tanyán) és az atlétikát.
A negyedik évben 9 alkalommal újra úszásoktatást tudtunk szervezni a Mindennapos testnevelés pályázat keretében kapott anyagi
támogatás segítségével. A nép- és honismereti oktatást keretében
nemcsak lovaglást, hanem íjászatot és a csillagdobást, jurta építést
is tanulhatnak a gyerekek. A helyi és körzeti mezei futóversenyeken
évről évre az osztály tanulói közül kerülnek ki a nyertesek. A Nádasdladányban rendezett sor- és váltóversenyeken rendre elhozzuk
az első helyezést a 7-8 résztvevő csapat közül. A sportra, versenyre
nevelés fontos a mindennapi életünkben. A gyermekek testi fejlődésével lelki egészségük is jobbá válik. Kevesebbet betegek, kevesebbet
hiányoznak az oktatásról. A rendszeres sport segítségével ezen kívül
a közösséghez való alkalmazkodást, az együttműködést is megtanulják, ezáltal könnyebben el tudják viselni a kudarcot, örülnek társaik
sikerének.
Király Lászlóné
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HIRDESSEN ÖN IS
a Polgárdi Hírekben!

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

Több alkalomra lekötött hirdetés megrendelése esetén jelentős kedvezmény!
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GYEREK-

SAROK

Kösd össze
a pontokat!
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Színezd ki!

Előző számunk angol rejtvényének helyes megfejtése: The jungle
book Nyertesek: Molnár Mónika Mercédesz, Cseh Bonika
Nyereményük egy 26 cm-es sonkás pizza kupon, mely az Atlantis
Pizzériában váltható be!
A nyereménykupon átvehető a Városháza titkárságán ügyfélfogadási időben!
Aktuális számunk angol rejtvényének megfejtését a
polgardihirek@gmail.com e-mail címre várjuk, a helyes megfejtők között 26 cmes pizzakuponokat
sorsolunk ki az
Atlantis Pizzéria jóvoltából!
A
Gyereksarok rovatot az
Atlantis Pizzéria
támogatta!

GYEREKSAROK

POLGÁRDI HÍREK

BÁN HÚS KFT.

Mobil Húsáruház Polgárdiban!
A városi piac területén
minden héten szerdán 08:00-12:00-ig és
pénteken 12:30–15:00 óráig.

Rendelését leadhatja: (22) 435-064

