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TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS – 
hulladékgyűjtő és városszépítő akció

2014. június 21. 9:00–

Az elmúlt évekhez hasonlóan városunk idén is megrendezi a hul-
ladékgyűjtő és városszépítő akcióját. Ezúttal a 2012-ben megkez-
dett „Tavaszi Nagytakarítás” elnevezésű programot elevenítjük fel. 
Az akcióra 2014. június 21-én (szombaton) 9 órától kerül sor. A 
különböző szervezetek, egyesületek, az általános iskola, valamint az 
önkormányzat és a lakosok önkéntes munkájának segítségével ismét 
szeretnénk megtisztítani a közterületeket az elhagyott hulladéktól.

A hulladékgyűjtést idén is körzetekre bontva szeretnénk elvégez-
ni a városban, ezért kérjük az intézményeket, civil szervezeteket, 
csoportokat, baráti társaságokat és magánszemélyeket, hogy vállalja-
nak egy-egy területet a városban!

JELENTKEZNI a (22) 576-230-as telefonszámon vagy az 
onkormanyzat@polgardi.hu email címen lehet!

A hulladékgyűjtéshez szükséges zsákokat és kesztyűket 
Polgárdi Város Önkormányzata biztosítja!

Kérjük, hogy csatlakozzanak Önök is az önkéntes csoportokhoz!

Tegyük szebbé együtt a várost!
Bővebb információért keressék fel a városi honlapot! (www.

polgardi.hu)
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Tisztelt Olvasók,
Kedves Polgárdiak!

Az elmúlt hetek viharos, csapadékos időjárása után lassan 
beköszönt a jó idő, ezzel együtt pedig eljön a tavaszi nagyta-
karítások és a szabadtéri programok ideje. Ahhoz azonban, 
hogy jól érezzük magunkat a szabadban, szükség van arra, 
hogy rend és tisztaság legyen a szűkebb és tágabb környeze-
tünkben egyaránt. A város tisztaságáért magunk is felelősek 
vagyunk, önkéntes munkánkkal mi is hozzájárulhatunk egy 
szebb, tisztább Polgárdihoz! Sok szeretettel várjuk Önöket 
június 21-én a „Tavaszi Nagytakarítás” elnevezésű hulladék-
gyűjtési és városszépítő akcióra.

Aktuális lapszámunkban beszámolunk a városban zajló fej-
lesztésekről, az elmúlt hónapok legjelentősebb eseményei-
ről rövidhír formájában, valamint segítséget nyújtunk azok-
nak, akik az őstermelői igazolvány kiváltásán gondolkoznak.

Egészség rovatunkban megmutatjuk, hogyan lehet cukor 
és tartósítószer hozzáadása nélkül is finom befőtteket és 
lekvárokat készíteni, emellett pedig természetesen ebből a 
számból sem maradhat ki a nagysikerű Gyereksarok és Kul-
túra rovat sem.

Végül örömmel jelenthetjük be, hogy áprilisban elindult 
az önkormányzat elektronikus hírlevél szolgáltatása, mely-
nek segítségével minden héten első kézből értesülhetnek a 
városi, önkormányzati hírekről, eseményekről, legfontosabb 
tudnivalókról! A hírlevélre feliratkozni a városi honlap bal 
menüsávjában lehet email címük beírásával és a feliratkozás 
gombra kattintással!

Minden olvasónak D-vitaminban gazdag, kellemes napsü-
téses időszakot kívánok!

A szerk.

Megjelenik: 2200 példányban 
Kiadja: Polgárdiért Közalapítvány 

Felelős szerkesztő: Kinizsi Gábor 
Hirdetésfelvétel a Polgármesteri Hivatal 

titkárságán munkaidőben, ill. 
az alábbi elérhetőségeken! 

HIRDETÉSFELVÉTEL:(30) 942-0493 
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:  
Nyomda: Extra Média Nyomda Kft. Székesfehérvár 

Tördelés:  Tamás István Tel.: (70) 210-0001

POLGÁRDI       HÍREK
POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA



4 MOZAIK POLGÁRDI HÍREK

130 ÉVES A POLGÁRDI TŰZOLTÓSÁG
Idén ünnepli fennállásának 130. évfordulóját a Polgárdi Tűzoltó-

ság. A jeles évforduló alkalmából 2014. április 30-án Nyikos László 
polgármester a város önkormányzata nevében emléktáblát avatott 
a tűzoltóság épületénél, majd ünnepi állománygyűlésre került sor a 
Városházán.

ANYÁK NAPJA A GONDOZÁSI KÖZPONTBAN
Május 6-án az Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda növendékei 

köszöntötték anyák napja alkalmából a Gondozási Központ szolgál-
tatásait igénybe vevő hölgyeit. A gyerekek néptánccal, mondókákkal 
és humoros népi játékokkal csaltak mosolyt a jelenlévőkre. Ahogy 
az elmúlt években, ezúttal is Witter Ágnesnek tartoznak köszönet-
tel a központ munkatársai, amiért virág felajánlásával hozzájárult az 
eseményhez.

HALFOGÓ VERSENY
Minden eddiginél nagyobb résztvevői létszámmal, 44 indulóval, 

köztük 6 női, 8 gyermek és 2 ifjúsági versenyzővel rendezték meg 
2014. május 11-én a Halfogó Versenyt a polgárdi horgásztónál. A 
nagy sikerre való tekintettel a Polgárdi Horgász Egyesület 2014. jú-
lius 19-én, szombaton (Gyülekező 7 órától) megrendezi a „Polgárdi 
Horgásza” elnevezésű vándorkupát! Nevezni Turner Istvánnál lehet! 
Sok szerencsét, jó kapást!

PROGRAMOK:
SZÍNPADI MŰSOR:

14:00 Megnyitó, köszöntő
14:00 Izdihár Hastánccsoport
14:30-15:30 RICSAJOK és Vadvirág Hastáncegyüttes (felváltva)
15:30 Iskola 4.b, 2.b osztály
16:00 Cyntia & hercegnői hastánc
17:00 Mézengúzok Gyermekzenekar

TOVÁBBI PROGRAMOK:
14:00-16:00 Lovaglási lehetőség
15:00-18:00 Arcfestés, csillámtetoválás, gyöngyfűzés
14:30-18:00 Családi vetélkedő- Gyere és játssz együtt szüleiddel!
14:30-18:00 Ügyességi játékok

INGYENESEN HASZNÁLHATÓ JÁTÉKOK!
14:00-19:00 Óriáscsúszda, ugrálóvár, rodeó bika, elektromos kisautó

M O ZA I K



CSALÁDI NAP 2014

Május 1-jén rendezte meg a Polgárdi Összhang Kulturális Egye-
sület, a Polgárdi Tűzoltóság és Polgárdi Város Önkormányzati a 
már hagyománnyá vált Családi Napot. A rendezvényen az idei 
évben rekordot jelentő 22 egyesület, vállalkozás vagy baráti tár-
saság képviseltette magát. Délelőtt közös főzés, kézműves foglal-
kozások, tánc- , RC repülőmodell valamint tűzoltási és mentési 
bemutatók adták a program gerincét, délután a Székesfehérvári 
Kempo SE harcművészeti bemutatója után Fluor Tomi és Diaz 
lépett fel a színpadon, végül a műsort a Grandpa’s Wine zenekar 
koncertje zárta.

ÚJ TELEPHELYET ADOTT ÁT A VERTIKÁL ZRT.

2014. március 27-én átadták a Vertikál Zrt. új technlógiai inno-
vációs központját Polgárdiban a Vállalkozói Inkubátorház tőszom-
szédságában. A beruházás közel 32 millió forintos támogatással, 
mintegy 82 millió forintból valósult meg. A sajtótájékoztatóval 
egybekötött projektzáró rendezvényen köszöntőt mondott 
Nyikos László polgármester, a fejlesztés szakmai háttéréről Dr. 
Csőke Barnabás, a Miskolci Egyetem professzora és Aleksza Lász-
ló, a gödöllői Szent István Egyetem docense tartott előadást. A 
központot Ferencz Kornél, az igazgatóság elnöke mutatta be, a 
cég múltjáról és jelenéről pedig Ferencz Károly igazgatósági tag 
beszélt az eseményen.
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Kevesen tudják, hogy a ta-
valy augusztusban átadott 
városi piacon akár otthon 
megtermelt zöldséget és 
gyümölcsöt, valamint egyéb 
terméket (méz, szörp, lekvár, 
stb.) is lehet árusítani, ha az árusí-
tó személy rendelkezik ősterme-
lői igazolvánnyal. Az alábbiakban 
összegyűjtöttük, hogy mit kell 
tudni az igazolvány kiváltásáról.

Ki jogosult az őstermelői 
igazolvány kiváltására? 

Azok a 16. életévét betöltött, nem egyé-
ni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját 
gazdaságában a meghatározott termékek 
előállítására irányuló tevékenységet foly-
tatnak (növénytermesztéssel, állattartással, 
valamint erdei melléktermékek gyűjtésével 
foglalkoznak). 

Egyéb tudnivalók: 
• új őstermelői igazolvány kiállításáért 

fizetendő díj mértéke 1.000 forint, a 
hozzá tartozó értékesítési betétlap ki-
adása szintén 1.000 Ft. Minden további 
betétlap kiadása 1.000 Ft. Az évenkénti 
megújítási díja 1.000 Ft. Az összeg befi-
zetésére a falugazdásznál van lehetőség.

• magánszemélyeknek az őstermelői iga-
zolvány kiváltásához nyilatkozattételi 
kötelezettségük van, elsősorban is a 
termelés feltételeinek meglétéről. A nyi-

latkozatnak tartalmaznia 
kell továbbá a saját ter-
meléshez rendelkezésre 
álló (saját és bérelt) föld-
területek helyét, nagy-
ságát művelési áganként, 
vetésszerkezetét, az állat-
tartásra alkalmas épüle-
tek adatait. Amennyiben 
az őstermelő erdei mel-
léktermékek gyűjtését 
is végezni kívánja, arról 
is nyilatkoznia kell, hogy 
van az erdőterület fe-
letti rendelkezési jo-
got gyakorlótól erre 
vonatkozó hozzájá-
rulása; 
• az ősterme-
lő a vele közös 
h á z t a r t á sban 

élő családtagjával 
együttes nyilatkozatot tehet arról, 

hogy tevékenységüket közös őstermelői 
igazolvány kiváltásával kívánja folytatni. 
Ebben az esetben minden egyes család-
tagnak ugyanazon adózási módot kell 
választania az őstermelői jövedelmére, 
továbbá a közös őstermelői tevékeny-
ség idejében egymással munkaviszonyban 
nem állhatnak. A közös őstermelői iga-
zolványt annak a nevére kell kiváltani, akit 
együttesen megneveztek, de a családta-
gok adatai is felkerülnek a nyilatkozatra; 

• az őstermelői igazolvány részét képezi 
a bevételek nyilvántartására szolgáló, 
évente a megyei kormányhivatal me-
zőgazdasági szakigazgatási szerve által 
hitelesítve kiadott értékesítési betétlap. 
A bevételeket a betétlapra a kifizető, fel-
vásárló vagy maga az őstermelő jegyez-
heti fel. A mezőgazdasági őstermelő az 
értékesítési betétlapot az adóév végét 
követően az értékesítések összegzésé-
vel, az üresen maradt sorok áthúzásával 
lezárja. Az értékesítési betétlapot 
az értékesítést igazoló bizonyla-
tokkal, tételes költségelszámolás 
esetén a kiadásokat igazoló szám-
lákkal együtt az őstermelő 5 évig 
köteles megőrizni; 

• vissza kell adni az igazolványt, ha 
a tevékenység megszűnik, vagy azt 
nem mezőgazdasági őstermelő-
ként kívánja folytatni. 

 Mit kell csatolni a nyomtat-
ványhoz illetve mit kell bemu-

tatni az ügyfélszolgálaton? 
 

• Nyomtatvány: Az őstermelői igazolvány 
kiállítása iránti kérelem, adatnyilvántartó 
és változásbejelentő lap; 

• A kérelmező személyes adatai (lakcím, 
illetve levelezési cím, születési hely, idő, 
anyja neve);

• Nyilatkozat a kérelmező saját tulajdoná-
ban, illetve használatában levő mezőgaz-
dasági földterületről művelési áganként, 
vetésszerkezetről, állattartásra alkalmas 
épületekről, erdőterületről; 

• Adóazonosító jel 
• Mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 

valamint halászati támogatásokhoz és 
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó el-
járás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi 
XVII. törvény szerinti regisztrációs szám, 
amennyiben az ügyfél ezzel rendelkezik; 

• Az ügyfél családi gazdálkodóként való 
nyilvántartásba vételéről szóló határozat 
száma, amennyiben az ügyfél családi gaz-
dálkodó; 

• Közös őstermelői igazolvány kiváltása 
esetén a családtagok azonosító adatai; 

• Igénylő társadalombiztosítási jogviszo-
nyáról szóló nyilatkozata. 

 

Hol igényelhető? 
• Kormányhivatal Földművelésügyi Igazga-

tósága 
• Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-el-

lenőrző Hivatalok falugazdász irodái 
• Kormányablak 

Ügyintézési határidő: 8 nap.

További kérdéseivel keresse fel 
a falugazdászt!

Forrás: www.kormanyhivatal.hu

ÁRUSÍTÁS A POLGÁRDI VÁROSI PIACON? 
IGEN! ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNNYAL!

6 TÁJÉKOZTATÓ POLGÁRDI HÍREK
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Szépül Polgárdi – Tavaszi fejlesztési munkálatok
A közmunkaprogram és az év elején vásárolt új teher-

autó segítségével tavasszal folytatódtak a tavalyi év végén 
megkezdett fejlesztési, karbantartási és zöldterület ren-
dezési munkálatok a városban. Az önkormányzat számos 
olyan területen is segítő kezet nyújtott, amely nem önkor-
mányzati tulajdonban van, viszont az egységes, rendezett 
városkép létrehozásához fontos, hogy ezek a városrészek 
is fejlődjenek. Így többek között rendezésre kerültek a 
MÁV, a katolikus egyházközség és az unitárius egyház tu-
lajdonában lévő területek is.

Zöldterület-rendezés – Kossuth utca, Cinca-
meder, MÁV vasútállomás

A téli közmunkaprogram segítségével az utóbbi időben több mint 
80 ember dolgozott azért, hogy Polgárdi közterületei a lehető legjobb 
állapotba kerüljenek. A nagy létszámú humánerőforrás rövid idő alatt 
olyan területek gondozását is lehetővé tette, amelyre év közben a 
megnövekedett feladatok és a kis létszámú állomány csak nagy erőfe-
szítések árán képes. A városgondnokság munkatársai az elmúlt hóna-
pokban megtisztították a Cinca-medret, a Batthyány ligetet és a Kos-
suth utca több részét, felújították a közterületeken lévő korlátokat.

Területrendezés a római katolikus temetőben
Március végén nagyszabású területrendezési munkálatok kezdőd-

tek a polgárdi római katolikus temetőben. Rendezésre került a te-
mető Bocskai utca felől elérhető oldala, parkolót alakítottak ki, új 

kerítésoszlopok kerültek 
elhelyezésre, a munkála-
tokban a városgondnok-
ság munkatársai és a köz-
munkások is segítséget 
nyújtottak. Az egyházköz-
ség a tereprendezés mel-
lett méltó emléket állított 
az első világháborúban 
elhunyt polgárdi lakosok-
nak.

Kápolna felújítás Kicséripusztán

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból „Falumegújí-
tás és –fejlesztés” LEADER Akciócsoportok közreműködésével 
pályázati felhívásra benyújtott „Polgárdi-Kiscséripuszta Kápolna 
felújítás” című pályázat megvalósítása elkezdődött. A Szeplőte-
len fogantatás tiszteletére önálló kápolnát Kirn Ilona polgárdi-
kiscséripusztai tanítónő 4000 pengőből építette saját költségen. 
A kápolna megáldását 1934. október 20-án Csúcs István egy-
házmegyei főtanfelügyelő címzetes prépost, kanonok végezte. 
Alkalmanként rendeztek itt csak istentiszteletet, mivel a kápolna 
állapota azóta azonban jelentősen leromlott. Az épület népi építé-
szeti értékekkel rendelkezik, fa tetőszerkezete van, belső felületen 
úgynevezett stukatúr vakolattal. A kisméretű tömör tégla falazatú, 
szimmetrikusan elhelyezett pillérekkel erősített kápolna a telepü-
léstől kissé elkülönülve fekszik. Jellemzően a plébániatemplomtól, 
a falutól távol eső településrész vallási épülete kapja vissza régi 
formáját. A felújítás során különös hangsúly tevődik arra, hogy a 
fent felsorolt értékek részben vagy egészben megmaradjanak. Az 
épület alaprajzi elrendezése nem változik, a falazat megőrzésre, a 
beépített fa nyílászáró szerkezetek pedig csere helyett felújításra 
kerülnek. A régi palafedés helyett égetett agyag cserépfedés készül. 
Polgárdi Város Önkormányzata a MEZŐFÖLD Helyi Közösség 
Egyesülethez 2012-ben nyújtotta be pályázatát, hogy európai uniós 
forrásból (4.647.328 Ft) megvalósuljon a kápolna felújítása. A be-
ruházás példaértékű és előremutató a település lakói számára. A 
felújítás lehetőséget nyújt a falusi hagyományok megőrzésére és a 
hagyománytisztelet gyakorlására a lakosság számára.
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Térköves járda 
a Batthyány utcában

Április második hetében megkez-
dődött az idei út és járda felújítási 
program első állomása, melynek 
keretében új, térköves járda kerül 
kiépítésre a Batthyány u. 70-130. kö-
zötti szakaszon, az utca páros olda-
lán. A felújítási munkák során a járdán 
való közlekedés és az ingatlanokba 
való bejutás átmenetileg nehezeb-
bé válik, ezért szíves megértésüket 
kérjük! A kivitelezés során felmerülő 
észrevételekkel, problémákkal kapcsolatban a (22) 576-230-as te-
lefonszámon, az onkormanyzat@polgardi.hu e-mail címen, illetve a 
helyi építésvezetőnél lehet bejelentést tenni. Az említett járdaszakasz 
felújításával egy régóta húzódó problémát sikerül megoldani, bízunk 
benne, hogy a beruházást örömmel fogadják a Tisztelt Lakosok!

Új üdvözlőtáblák
Hosszú évek után új, színesebb és nagyobb felületű üdvözlőtáb-

lák köszöntik a városon áthaladókat. A városba ki és bevezető utak 
mentén 7 db új köszöntőtábla került kihelyezésre. A közelgő hulla-
dékgyűjtési akcióhoz kapcsolódva hamarosan virágok is kerülnek a 
táblák alá, valamint a virágszigetekbe.

Kamerarendszer
Hamarosan megkezdődik a 16 IP kamerából álló térfigyelő rend-

szer kiépítése is. A fejlesztés szintén az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap által kiírt és a LEADER akciócsoportok által 
koordinált „Helyi életminőség fejlesztése” felhíváshoz kapcsolódik. 
A megvalósuló térfigyelő rendszer nagyban segíti majd a helyi rend-
őrség munkáját az esetleges bűnügyek felderítése során, valamint 
remélhetőleg hozzájárul a közterületek állapotának megőrzéséhez. 
A fejlesztés összesen 9.352.047 Ft-ból valósul meg.

Játszótér építés Kis-
cséripusztán és 

a Május 1. utcában

Április végén megkezdődött 
a szintén a Európai Mezőgaz-
dasági Vidékfejlesztési Alap által 
kiírt és a LEADER akciócso-
portok által koordinált „Helyi 
életminőség fejlesztése” pályá-
zati felhíváson nyertes játszó-
tér építési projekt megvalósítása. Először 
a kiscséripusztai játszótér építésére került 
sor, így a gyerekek heteken belül birtokba 
vehetik az új játszóteret, amely összesen 9 
db gyönyörű, környezetbarát kézzel fara-
gott állatfigurás játékból áll. A játékok mel-
lett 2 db támlás pad, 1 db hulladékgyűjtő és 
egy faragott díszkapu lesz megtalálható az 
új játszótéren. A Május 1. utcában található 
ligetben a napokban kezdődik meg a játékok 
telepítése. Ide összesen 15 db játék, 1 db 
támlás pad, 2 db hulladékgyűjtő és 1 db fara-
gott díszkapu kerül. Természetesen mindkét 
játszóteret bekerítenek. A két játszótér ösz-
szesen 14.966.491 Ft támogatásból épül.
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Hogyan főzzünk be cukor és 
tartósítószer nélkül?

Az utóbbi időben sokat hallunk az adalékanya-
gok és tartósítószerek hatásáról és felmerülhet 
bennünk a kérdés: hogyan főzzünk be? Elállnak-e a 
lekvárok, gyümölcslevek tartósítószer nélkül?

Hogyan lehetséges, hogy noha nem kerül tartósítószer a lekvár-
ba, mégsem romlik meg? A titok nyitja az üvegek fertőtlenítésében 
rejlik. A befőttes üvegeket mosószeres vízben, gondosan elmossuk, 
majd alapos öblögetés következik kétszer vagy háromszor. Ezután 
meleg ecetes vízben öblítjük el az üvegeket és konyharuhára bo-
rogatjuk szájukkal lefordítva. (10 liter vízhez 1 db 20 %-os ecetet 
öntünk.) A mikroorganizmusok egyik része lúgos, a másik része 
savas közegben elpusztul. A jól záródó, épp kupakokat ugyanígy 
mossuk el és azokat is egy konyharuhával leterített tálcára he-
lyezzük szájukkal lefelé. Végül betakarjuk egy másik konyharuhával. 

Hogyan készítsünk szilvalekvárt? 
Az ép, megmosott gyümölcsöt kimagozzuk és egy magas falú lá-

bosba, illetve fazékba tesszük. Folytonos kavarás mellett felforraljuk, 
és ezután még kb. 20-30 percig főzzük. Így hígabb lekvárt kapunk, de 
ha tovább főzzük, sűrűbb lekvárt is előállíthatunk. Az üveget állítsuk 
egy porcelán tányérba (azért, hogy ne repedjen meg az üveg), és 
széles torkú tölcsér segítségével könnyen teletölthetjük. Ezután - 
amennyiben szükséges - töröljük le az üveg szájáról a rácseppent 

lekvárt és gyorsan 
zárjuk le a kupak-
kal. Tegyük takarók 
közé és hagyjuk ott 
másnapig. Felnyi-
táskor ízlés szerint 
édesíthetjük méz-
zel. Főzéskor is te-
hetünk bele mézet, 
de így annak ható-
anyagai elpusztul-
nak. Ügyeljünk arra, 
hogy ne legyen 
csorba az üveg, és a 

kupakok is épek, jól záródók legyenek. A kupakot gondosan szorít-
suk rá az üvegre. 8 napig tartsuk szemmel a lekvárt, és ha mindenre 
figyeltünk, nem romolhat meg.

 
Javaslat: először csak néhány üveggel tegyünk el így lekvárt, és ha a 
kísérlet sikerült, és azt tapasztaltuk, hogy a módszer működik, akkor 
már teljes bizalommal fogunk elkészíteni nagyobb mennyiséget is. 
Bármilyen lekvárt tehetünk el ilyen módon.

Paradicsomlé készítése
Az üvegeket a fent 

említett módon mossuk 
el, kupakjaikkal együtt. 
(Csak fém alapú kupak 
jó!). A megmosott pa-
radicsomból vágjuk ki 
a csumáját, daraboljuk 
fel, majd paradicsom 
passzírozón daráljuk 
le. Egyszerre 6-8 litert 
tegyünk fel főzni. Folya-
dékhőmérővel mérjük a hőfokot, és 85 C-ig hevítsük. (Akinek nincs 
folyadékhőmérője, az forralja fel a levet.) Ezután zárjuk el alatta a 
gázt és egyesével palackozzuk üvegekbe. Az üveg szájáról töröljük le 
a rácseppent levet, gondosan zárjuk le. Tegyük takarók közé száraz 
dunsztba és másnap állítsuk a polcra a helyére. 85 C-on minden gyü-
mölcslevet eltehetünk télire, ezen a hőfokon elpusztul minden rom-
lást okozó mikroorganizmus. A leírt alapelvek és gyakorlati tanácsok 
szem előtt tartásával mindenki természetes és egészséges lekváro-
kat, gyümölcsleveket tehet a család asztalára a téli hónapokban is. 

Forrás: Tudomány és életmód hírlevél
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Üzemlátogatáson járt iskolánk 6. évfolyama

2014. március 25-én iskolánk 6. évfolyamos tanulói üzemlátogatást 
tettek Simon István egyéni vállalkozó műanyagfeldolgozó üzemének 
kőszárhegyi telephelyén. Itt szeretnénk megköszönni Simon István 
Úrnak a lehetőséget és Takács Imre minőségügyi mérnökség- és 
környezetvédelmi vezető és Molnár Gabriella minőségügyi munka-
társnak, hogy tanulóinkkal töltötték ezt a délelőttöt. Az üzemlátoga-
tást 1 órás cégismertető és egy rövid balesetvédelmi oktatás előzte 
meg. Tanulóink 2-szer kettes csoportokban látogatták végig az üze-
met és a raktárt. Megismerkedtek Ödönnel, a kötött pályás magas 
emelésű targoncával, „aki” 8m magasan is megbízhatóan és precízen 
dolgozik.  Tanulóink láthatták, hogy a Simon Cég üzemében közel 
100 fröccsöntő gép van, melyekkel emberek és robotok dolgoznak 
nap 2-szer 12 órában folyamatos műszakban. Az üzemlátogatásnak 
köszönhetően tanulóink megismerkedhettek egy európai szintű 
üzem mindennapjaival. A tanulók megismerték a precíz és pontos 
munkavégzés folyamatát, melynek eredményeként elkészültek/elké-
szülnek a különböző műanyag alkatrészek, melyeket a Simon Cég 

a világ számos nagy-
vállalatának gyárt.  Az 
üzemlátogatás végén, 
minden tanuló kapott 
egy a Simon Cég által 
fröccsöntött színes 
műanyag poharat em-
lékül.

Szabó Valéria

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, túrá-
zás, kirándulás, fürdés, lovaglás, íjászat, versenyek, csapatjáté-
kok, 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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KÖNYVAJÁNLÓ
Felnőtt: 

Kevin Brooks – Lucas

„Az emberek nem szeretik 
nem tudni, mi vagy. Nem szere-
tik a rendszerbe nem illő dolgo-
kat. Jobb szeretnének egy ismert 
szörnyet, mint egy ismeretlen 
rejtélyt.” Lucas épp egy ilyen 
rejtély. Egy különös, magányos 
személy, akit a főszereplő, Cait 
szemén keresztül ismerünk meg. 
Cait egy átlagos 15 éves lány, aki 
nagyon szeret a gyönyörű és 

mocsaras Hale szigeten sétálgatni. Egy nap hazafelé megpillantja a 
különös fiút, -„Hirtelen feltűnő lett a furcsa, jóformán kísérteties 
csend a levegőben”. - Akit, ezután nem tud kiverni a fejéből és aznap 
éjjel, vele is álmodik. „Esett az eső. A tengerparton futott, emberek 
kergették őt, kövekkel dobálták és csúfolták”. De a lány ismeretle-
nül is megbízik benne és aggódik érte… mert a fiúban van valami, 
valami, ami megmagyarázhatatlan. Ez egy olyan könyv, amelyre igaz, 
a figyelemfelkeltő borító mögött a gyönyörű tájleírásokon kívül, 
meghökkentő és elgondolkodtató történet bújik, amelyet nem lehet 
elfelejteni egykönnyen.

Ifjúsági: 

Alyson Noel - 
Lúzerek és 
bálkirálynők

Egy tinédzsereknek írt 
könyv, tele az összes prob-
lémával, ami ebben a korban 
aktuális: önmaguk keresése, 
megbélyegzés, 
k i k ö z ö s í t é s , 
megfelelni aka-
rás, és szerelem. 
„… A címlap-

képre meredek. Az Edward Munch festményének, A 
sikolynak egy újragondolása. De ez sokkal moder-
nebb, és fiúk helyett lányokat ábrázol, és az oslói fo-
lyó helyett iskolai szekrények láthatók a háttérben. 
Az előtérben egy átlagos lány a fülére szorítja a te-
nyerét, a szeme csukva van, a szája nagyra tátva, mert 
sikít. És úgy néz ki, mint akinek rettenetes fájdalma 
van, és elgondolkodtatja az embert, hogy vajon mi 
történt vele. De aztán látni, hogy a háttérben két lány 
mutogat rá nevetve, ezért aztán ki lehet találni.” – 
Ahogy Rio Jones nézegeti az újságot, rájön, hogy saját 
magára emlékezteti a kép. Mert a beilleszkedés min-
dig nehéz. Ő is nehezen találja a helyét az új középis-
kolában. De pár nap múlva megismerkedik Kristivel, 
az iskola legnépszerűbb lányával. Rio kezdetben örül, 
hogy belecsöppenhet egy olyan világba, ahol a divat, 

a flört, és a bulik a legfontosabbak. Élvezi a népszerűséget és a vele 
járó felhajtást. De rá kell ébrednie arra, hogy ez a világ nem olyan, 
amilyennek hitte, egy rossz mozdulat és a népszerűség hamar elmú-
lik, ha Kristi úgy akarja…

Gyermek: 
Molnár Krisztina Rita – Maléna kertje

Füge Maléna (azaz Máli) szülei nagyon elfoglaltak, ezért délután-
jait (miután elvégezte a kötelező feladatait: ceruzafaragás, leckeírás, 
zongoraóra) a legjobb ba-
rátjával, Szibillel a bölcs 
és öreg tücsökkel tölti.  A 
Különleges élőlény taná-
csokkal látja el, és érde-
kes történeteket mesél a 
magányos kislánynak, aki 
nem vágyik másra, csak 
arra, hogy a szülei többet 
legyenek vele… Erre jó 
alkalom lenne a közeledő 
névnapja…

A” Maléna kertje” egy 
kedves és tanulságos mese 
egy kislány mindennapjai-
ról, amelyben olvashatunk 
kunyhóépítésről, fügés 
kuglófról, kedves postás-
ról, új barátokról, bodza-
szörpről, és csodákról J(A könyv különlegessége pedig az, hogy 
külön kis jegyzetekben találunk recepteket, verseket, leírásokat tör-
ténelmi személyekről, és művészekről.) A tanulság pedig a felnőttek-
nek szól igazán, néha egy közösen eltöltött családi délután, többet 
ér egy ajándéknak szánt rózsaszín mobilnál. J

Kleer Ivett

Városi Könyvtár Programajánló 
Május-Június

Május 26. 14:00 Madarak és Fák Napja verseny díjátadása

Május 29. 15:00 Szöszmötölő játszóház - Gyöngyfűzés

Június 6. 15:00 Szöszmötölő játszóház - Kavicsfestés

Június 6. 15:00 „Könyvmolyok mestere” díjátadás

Június 13. 15:00 Szöszmötölő játszóház - Gyöngyfűzés

Június 20. 15:00 Szöszmötölő játszóház - Mesetarisznya varrás

Június 27. 15:00 Szöszmötölő játszóház - Gyöngyfűzés
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Christus surrexit, venite et videte! – Ferenc pápa húsvéti üzenete 
A húsvétvasárnapi szentmise után Ferenc pápa 

körbejárta a Szent Péter teret hogy köszöntse az 
egybegyűlt híveket, ezt követően az „áldások er-
kélyén” felolvasta húsvéti üzenetét, majd kiosztot-
ta a hagyományos Urbi et Orbi-áldást.

Kedves Testvéreim, boldog húsvétot!

Az egész világon szétszóródott egyházban visszhangzik az angyal 
asszonyokhoz intézett üzenete: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust 
keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt... Gyertek, 
nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott!” (Mt 28,5–6)

Ez az evangélium csúcsa, ez a kiváltképpen örömhír: Jézus, a ke-
resztre feszített, feltámadott! Ez az esemény képezi hitünk és remé-
nyünk alapját: ha Krisztus nem támadt volna fel, akkor a keresztény-
ség elveszítené értékét, az egyház egész küldetésének elapadna a 
lendülete, mivel innen indult el és mindig innen indul újra. Az üzenet, 
amelyet a keresztények elhoznak a világnak, ez: Jézus, a megteste-
sült Szeretet meghalt a kereszten a mi bűneinkért, ám az Atyaisten 
feltámasztotta s az élet és halál Urává tette Őt. Jézusban a szeretet 
legyőzte a gyűlöletet, az irgalom a bűnt, a jó a rosszat, az igazság a 
hazugságot, az élet a halált.

Ezért ezt mondjuk mindenkinek: „Jöjjetek és lássátok!”. A töre-
dékességtől, bűntől és haláltól megjelölt minden emberi élethely-
zetben az örömhír nem csupán szó, hanem az ingyenes és hűséges 
szeretet tanúságtétele: arról van szó, hogy kilépjünk önmagunkból, 
s találkozzunk a másikkal, legyünk közel ahhoz, akit megsebesített 
az élet, osztozzunk azzal, aki nélkülözi a szükségeset, maradjunk ott 
amellett, aki beteg vagy öreg vagy kitaszított... „Jöjjetek és lássá-
tok!”: a Szeretet erősebb, a Szeretet életet ad, a Szeretet kivirágoz-
tatja a reményt a sivatagban.

Ezzel az örömteli bizonyossággal a szívünkben ma hozzád fordu-
lunk, feltámadott Úr!

Segíts keresnünk téged, hogy így mindenki találkozhasson veled, 
tudja, hogy van egy Atyánk, s ne érezzük magunkat árváknak, hogy 
szerethessünk és imádhassunk téged.

Segíts, hogy leküzdjük az éhség csapását, amelyet súlyosbítanak a 
konfliktusok s a hatalmas pazarlások, amelyeknek olykor mi is cin-
kosai vagyunk.

Tégy minket képessé arra, hogy megvédjük a védteleneket, külö-
nösen a gyermekeket, a nőket és az időseket, akik olykor ki vannak 
téve a kihasználásnak és az elhagyásnak.

Add, hogy meggyógyíthassuk az Ebola-járványtól sújtottakat Gui-
neában, Sierra Leonéban és Libériában, és mindazokat, akiket annyi 
másféle betegség fertőzött meg, amely fertőzések a gondatlanság és 
a végletes szegénység miatt is terjednek.

Vigasztald meg mindazokat, akik ma nem ünnepelhetik meg a 
Húsvétot övéik körében, mivel igazságtalan módon elszakították 
őket szeretteiktől, és azt a számos embert, papokat és világiakat is, 
akik a világ különböző pontjain üldöztetést szenvednek.

Erősítsd meg azokat, akik elhagyták földjüket, hogy olyan helyek-
re vándoroljanak, ahol jobb jövőt remélhetnek, méltósággal élhetik 
meg életüket, s – nem kevés esetben – szabadon vallhatják meg 
hitüket.

Kérünk téged, dicsőséges Jézus, vess véget minden háborúnak, 
minden nagy vagy kicsiny ellenségeskedésnek, akár ősi, akár új ke-
letű!

Különösképpen is kérünk Szíriáért, hogy mindazok, akik a konflik-
tus következményeit elszenvedik, megkaphassák a szükséges huma-
nitárius segélyeket, s az érintett felek ne alkalmazzák többé arra az 
erőt, hogy általa halált vessenek, különösen a tehetetlen lakossággal 
szemben, hanem legyen meg bennük a bátorság arra, hogy béketár-
gyalásokat folytassanak, amely békére már oly régen várnak!

Kérünk, vigasztald meg az iraki testvérgyilkos erőszak áldozatait 
és tartsd fenn az izraeliek és palesztinok között újrakezdett tárgya-
lások által ébresztett reményeket.

Esedezünk hozzád, hogy érjenek véget az összecsapások a Kö-
zép-Afrikai Köztársaságban, s szűnjenek meg a vad terroristatáma-
dások Nigéria egyes területein, ahogyan az erőszakos cselekmények 
is Dél-Szudánban.

Kérjük, hogy a lelkek forduljanak a kiengesztelődés és a testvéri 
egyetértés felé Venezuelában.

Feltámadásod által, amelyet idén együtt ünneplünk a Juliánusz-
naptárt követő egyházakkal, kérünk, világosítsd meg és ösztönözd 
a békeszerzés ukrajnai kezdeményezéseit, hogy minden érdekelt fél 
a nemzetközi közösség támogatásával megtegyen mindent, hogy el-
kerülje az erőszakot, és az egység és párbeszéd szellemében építse 
fel az ország jövőjét.

A Föld minden népéért kérünk téged, Urunk: te, aki legyőzted 
a halált, ajándékozd nekünk életedet, ajándékozd nekünk békédet!

(Török Csaba atya fordítása)
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Előző számunk angol rejtvényének helyes megfejtése:  YELLOW 
SUBMARINE.

A rejtvény nyomdai hiba miatt nem jelent meg teljesen ezért ez-
úttal az összes beérkezett (helyes és helytelen) megfejtések közül 
sorsoltuk ki a nyerteseket!

Nyertesek: Kovács Kristóf, Balazsek Barbara
Nyereményük egy 26 cm-es sonkás pizza kupon, mely az Atlantis 

Pizzériában váltható be!
A nyereménykupon átvehető a Város-

háza titkárságán ügyfélfogadási időben!
Aktuális számunk angol rejtvényé-

nek megfejtését a polgardihirek@
gmail.com e-mail címre várjuk.

A Gyereksarok 
rovatot 

az Atlantis Pizzéria 
támogatta!

GYEREK-

SAROK






