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November 29. 17:00 – Városi Piac
•
•
•
•
•

Megnyitó, közös gyertyagyújtás
Ünnepi köszöntőt mond Nyikos László polgármester
Don Bosco Iskolaház ünnepi műsora
Karácsonyi zennés-táncos műsorösszeállítás
Karácsonyi vásár

December 6. 17:00, Művelődési Ház,Városi Piac
• Közös gyertyagyújtás
• A Juventas Gyermek és Ifjúsági Egyesület ünnepi műsora
(Művelődési Ház)
• Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda ünnepi műsora
• Mikulás látogatása és műsora (Városi Piac)
• Karácsonyi vásár (Városi Piac)

Polgárdi Város Önkormányzata az idei évben is megrendezi az
óvodás és alsó tagozatos iskolás rászoruló gyermekek részére jótékonysági karácsonyi rendezvényét! Az elmúlt években több mint
350 gyermek és több mint 30 család karácsonyát sikerült szebbé
varázsolni! Az idei rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében immáron 5. alkalommal kérjük a város lakosságát és a város területén
működő vállalkozókat, hogy idén is támogassák kezdeményezésünket! Várjuk felajánlásaikat a fa alá kerülő ajándékok, fenyőfa, illetve
pénzbeli támogatás formájában!
Szívesen fogadjuk a családokban már felnőtté vált fiatalok jó állapotban lévő játékait is! A pénzbeli támogatásokat a Polgárdiért
Közalapítvány 11736099-20001333-00000000 számú bankszámlaszámlájára várjuk, a közlemény rovatba mindenképpen írják be,
hogy “Csillogó Szemek rendezvény támogatása”.
GYŰJTÉSI AKCIÓNK 2015. DECEMBER 11-IG
TART!
Legyen Ön is részese annak, hogy ezen az ünnepen még több gyermek élhesse át a szeretetet és
gondoskodást!
Bővebb információért
keressék Tóth Andreát
a (06-22) 576-230-as
telefonszámon
a 40-es melléken!

December 13. 17:00 – Református templom
• Közös gyertyagyújtás
• A Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 4. b osztályának ünnepi műsora

December 20. 17:00 – Katolikus templom
• Közös gyertyagyújtás
• A Clara Voce Vegyeskar karácsonyi kóruskoncertje
Az ünnepségek alkalmával karácsonyi hangulattal, meleg teával,
forralt borral és egy kis harapnivalóval várjuk Önöket!
Ünnepeljük együtt a Karácsonyt!
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FELHÍVÁS
HÁZSZÁMTÁBLÁK
KIHELYEZÉSÉRE!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lakóházakat, illetve
ingatlanokat házszámmal, vagy (ahol helyrajzi szám jelöli
az ingatlant) helyrajzi számmal kell jelölni. A házszámtáblát az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, használójának
kötelessége kihelyezni, ezzel is segítve a Mentők, Tűzoltók,
Rendőrség, Közszolgáltatók, Posta és a Polgármesteri Hivatal munkáját. A beazonosíthatóság a lakosság érdekeit,
valamint a közbiztonság megteremtését szolgálja! Kérjük
a Lakosságot, hogy az ingatlanokra a házszámokat – a
közterületről jól látható módon – mihamarabb kihelyezni szíveskedjenek! Az
ingatlan házszám táblával történő ellátásáról, annak folyamatos
karbantartásáról és
szükség szerinti pótlásáról az ingatlan
tulajdonosa, kezelője,
használója
köteles
gondoskodni! Kérjük
szíves együttműködésüket!

Tisztelt Olvasók, Kedves Polgárdiak!
Megérkeztünk az adventi időszakba, hamarosan kezdetét
veszi az egyházi esztendő, aktuális lapszámunk is a karácsonyi
készülődés jegyében készült. Az előttünk álló 4 hét tematikáját nagyban meghatározza majd a városi ünnepségsorozat. Sok
szeretettel várjuk Önöket mind a négy vasárnapon! A műsorokat idén a Don Bosco Iskolaháznak, a Juventas Gyermek és
Ifjúsági Egyesületnek, a Széchenyi István Általános Iskolának,
valamint a Clara Voce Vegyeskarnak köszönhetjük.
Felhívnám a figyelmüket, hogy az idei évben 2015. december
1-én 18 órakor kerül sor a közmeghallgatásra, a képviselő-testület tagjai várják Önöket a Városházán!
Idei utolsó lapszámunkban rövid interjút olvashatnak Dr.
Bércesi Tamással, a város nyáron kinevezett aljegyzőjével, megismerhetik az elmúlt időszak eseményeit, a városi könyvtár karácsonyi programjait, a közelmúlt legfontosabb fejlesztéseit, valamint képet kaphatnak a városi sportegyesület munkájáról is.
További hírekért, közérdekű információkért és a rendezvényeken készült fényképekért keressék fel a Polgármesteri Hivatal hivatalos Facebook oldalát (www.facebook.com/
polgardipolghiv), valamint a város honlapját! (www.polgardi.hu)
A Polgármesteri Hivatal és Polgárdi Város Önkormányzatának összes munkatársa nevében minden kedves olvasónknak
Áldott, Békés Karácsonyt és sikerekben gazdag, Boldog Új Esztendőt Kívánok!
A szerk.
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Megjelenik: 2200 példányban
Kiadja: Polgárdi Város Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Kinizsi Gábor
Hirdetésfelvétel a Polgármesteri Hivatal
titkárságán munkaidőben, ill.
az alábbi elérhetőségeken!

TÁJÉKOZTATÓ FOGORVOSI
RENDELÉS VÁLTOZÁSÁRÓL
Tisztelt Lakosság! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015.
november 1-től a fogorvosi ellátást Dr. Imrédi Szilvia
végzi. Az ellátás helyszíne: Lepsény, Fő u. 79.
Rendelési idő:
hétfő, szerda: 07:00–12:00, kedd: 14:00–19:00
Értesítjük Önöket továbbá, hogy 2015. december 8-án,
kedden, valamint 2015. december 9-én, szerdán Dr.
Imrédi Szilviát Baumgartnerné Dr. Gémesi Gabriella
helyettesíti a polgárdi rendelőben.

2015/3.

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Telefon: (30) 324-7765
Szerkesztőség:
8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.
Telefon: (22) 576-230
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• www.nds.hu
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TÁJÉKOZTATÓ A NEM KÖZMŰVEL
ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI
SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE
VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL
Tisztelt Lakosság! Polgárdi Város Képviselő-testülete a törvényi előírásoknak, valamint a Fejér
Megyei Kormányhivatal által tartott célellenőrzés
során javasoltaknak megfelelően 2015. szeptember
15-ei ülésén tárgyalta a Polgárdi Városban történő,
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ügyét.
A Képviselő-testület 3 vállalkozótól kért be ajánlatot a feladat
elvégzésére vonatkozóan, melyek közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot tevő LIQIUDPORTER Kommunális Szolgáltató Kft-t (1077 Budapest, Bethlen G.
u. 3. II. em. 24.) nyilvánította nyertesnek.
Az alábbiakban a szóban forgó közszolgáltatás igénybevételével
kapcsolatos legfontosabb tudnivalók olvashatók, a közszolgáltató
kiválasztásával kapcsolatos bővebb információ, valamint a közszolgáltatással kapcsolatos összes tudnivalót tartalmazó önkormányzati rendelet (16/2015. (IX.30.)) megtalálható a Képviselő-testület
2015. szeptember 15-ei anyagában, mely a www.polgardi.hu oldalon a Dokumentumtár menüpont alatt elérhető! A rendelet 2015.
szeptember 30-án a Polgárdi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára
is kifüggesztésre került.
A közszolgáltatási díj meghatározása:
- A közszolgáltatási díj meghatározása az ingatlanon keletkezett
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége alapján, kéttényezős módon történik. A kéttényezős közszolgáltatási díj
alapdíjból és ürítési díjból áll.
– A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos kéttényezős közszolgáltatási díjat köteles fizetni.
– Az alapdíj a Vgt. 44/D.§ (6) bekezdésében meghatározottak szerint megállapított díj.
– Az ürítési díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkező nem
közművel összegyűjtött és elszállított háztartási szennyvízmennyiség egységnyi térfogatára vetített díja.
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– Az ürítési díj a begyűjtött és elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz után köbméterenként számítandó. A
mennyiséget a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő
alapján kell megállapítani.
– Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatásért fizetendő ürítési díjat az egységnyi díjtétel és az elszállított mennyiség szorzata alapján
köteles megfizetni.
– A közszolgáltatás elvégzését a közszolgáltató köteles az igénybevevő ingatlantulajdonos aláírásával igazoltatni.
– Az igénybevevő ingatlantulajdonos köteles az ürítésre vonatkozó közszolgáltatás díját a fizetési mód előzetes megjelölését követően a számla kézhezvételét követő 15 napon belül kiegyenlíteni.
– Az alapdíjra vonatkozó közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos számla ellenében, a számla kézhezvételének napját követő 15
napos határidőn belül, negyedévente, utólag köteles megfizetni.
– Az alapdíjra vonatkozó közszolgáltatási díj megfizetését készpénzben, csoportos beszedési megbízással, banki átutalással vagy
készpénz-átutalási megbízással lehet teljesíteni. A díjfizetési módot az
ingatlantulajdonos szabadon választja meg, valamint jogosult a választott fizetési módot változás bejelentési eljárásban megváltoztatni.
A közszolgáltatás díja ezek alapján Polgárdi Városban a
következőképpen alakul:
– A közszolgáltatás díja szennyvízbekötéssel nem rendelkező ingatlanok esetében: 100,- Ft + ÁFA alapdíj és 1475,- Ft + ÁFA/m3
ürítési díj
– A közszolgáltatás díja azon ingatlanok esetében, melyek előtt
kiépített szennyvízcsatorna áll rendelkezésre, azonban a kapacitás
hiányában a tulajdonos nem tud arra rákötni: 100,- Ft + ÁFA alapdíj
és 1002,- Ft + ÁFA/m3 ürítési díj
– A közszolgáltatási szerződés az önkormányzat és a vállalkozó
között 2015. november 1. és 2016. december 31. közötti időszakra
került megkötésre.
– A közszolgáltató kezdeményezi az ingatlantulajdonossal a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötését.
Az ingatlantulajdonos kötelességei:
– Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi
csatornahálózatba, vagy egyedi szennyvízkezelés után befogadóba
nem vezetett háztartási szennyvizet gyűjteni, ideiglenesen tárolni,
az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően
annak elszállításáról közszolgáltató igénybevételével gondoskodni,
és a rendeletben meghatározott közszolgáltatás díjat megfizetni, a
közszolgáltatás ellátásához szükséges adatokat közölni.
– Az az ingatlantulajdonos, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről közszolgáltatáson kívül, vízügyi hatósági engedéllyel rendelkező, egyedi szakszerű közműpótló berendezés útján gondoskodik, köteles erről a tényről, annak bekövetkeztét
követő 5 munkanapon belül a közszolgáltató egyidejű tájékoztatása
mellett a nyilvántartás számára a jegyzőhöz címzetten írásban nyilatkozni és egyidejűleg igazolni, hogy a mentesülés alapjául szolgáló
feltételeknek megfelel.
– A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását annak összegyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak
kell biztosítani. Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele és
a rendeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni.
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– Az ingatlantulajdonos köteles ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően, de legalább évente egy alkalommal a
közszolgáltatást igénybe venni.
– A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását
a szolgáltatást igénybe vevőnek kell a közszolgáltatónál megrendelnie. A megrendelés személyesen, telefonon vagy e-mailben történik
a közszolgáltató ügyfélszolgálatán. A bejelentéskor a közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható időpontját, mely legfeljebb
3 órás időintervallumot tartalmaz, az ingatlantulajdonos részére
megjelölni, az időpontváltozást köteles az ingatlan-tulajdonossal 24
órával korábban közölni. A közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számított 2 munkanapon belül
elvégezni.
A közszolgáltató kötelességei:
– A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, melyen legalább
a telefonos elérhetőségét feltünteti, a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost a helyben szokásos módon felhívás közzététele útján
köteles tájékoztatnia.
– A közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele
egyeztetett időpontban köteles közszolgáltatást nyújtani.
– A közszolgáltató az igénybejelentések, kifogások és észrevételek igényes és szakszerű fogadása, az ügyfelekkel történő
kapcsolattartás elősegítése érdekében 06 20 805-9009 telefonszámon és a liquid.porter@gmail.com e-mail címen keresztül
munkanapokon napokon 8:00 órától 18:00 óráig ügyfélszolgálatot működtet.
– A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
változás bekövetkezte előtt köteles írásban vagy hirdetmény útján
köteles értesíteni az ingatlantulajdonosokat.
– A közszolgáltatást ellátó a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a begyűjtendő anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon
feltételezhető, hogy a szennyvíztisztító műbe való bevezetés feltételeinek nem felel meg.
Kedvezmények, mentességek:
– Polgárdi Város Képviselő-testülete az ingatlantulajdonos részére a közszolgáltatási díjfizetésre vonatkozóan kedvezményt, mentességet nem állapít meg.
Az ingatlantulajdonos részéről történő szüneteltetés, az
üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok:
– A szüneteltetés alkalmanként legfeljebb hat hónap időtartamra
kérhető. A kérelem korlátlan alkalommal megismételhető. A szüneteltetés feltételeiről bővebb információ a fent említett önkormányzati rendeletben található. A szüneteltetésre irányuló kérelem
benyújtása írásban történik a fent említett önkormányzati rendelet
2. mellékletében meghatározott nyomtatványon.
Változás-bejelentési eljárás és ellenőrzés:
– Amennyiben a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogviszonyban – különösen a nyújtott kedvezménnyel, vagy igényelt
szüneteltetéssel kapcsolatban – változás áll be, akkor az érintett
ingatlan ingatlantulajdonosa köteles azt, a változás bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. A
változás bejelentése írásban, a fent említett önkormányzati rendelet
3. mellékletében meghatározott nyomtatványon történik.

SZOLGÁLTATÓ VÁLTÁS A
FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÁSBAN
Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az
E.ON Energiaszolgáltató Kft. a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával, 2016. január 1-jei dátummal megszünteti egyetemes földgázszolgáltatói tevékenységét. A Hivatal a FŐGÁZ Zrt.–t
(Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.)
jelölte ki az E.ON Energiaszolgáltató Kft. egyetemes
szolgáltatásban vételező földgázfelhasználóinak átvételére, további ellátására.
Az E.ON vállalatcsoport áram és gáz versenypiaci, földgázelosztói engedélyesi, valamint egyetemes áramszolgáltatói
működését ezen eljárás semmilyen formában nem érinti.
A szolgáltató váltással kapcsolatban Önnek nincs teendője.
Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. ügyfeleinek egyetemes
földgáz szolgáltatási szerződései automatikusan megszűnnek,
míg az új szolgáltatóval a szerződés az átadás időpontjában a
törvény erejénél fogva létrejön, ahhoz új szerződés megkötésére nincs szükség.
Az átadás-átvételi folyamat a szolgáltatás minőségét, zavartalanságát és folyamatosságát nem befolyásolja.Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. és a FŐGÁZ Zrt. szorosan együttműködik
a felhasználókra vonatkozó adatok, információk átadásában,
amelynek folyamata automatikus és jogilag szabályozott.
A szolgáltatóváltás következményei:
A szolgáltatóváltást követően 2016. január 1-jétől az egyetemes földgázszolgáltatói tevékenységet a FŐGÁZ Zrt. látja
el,ennek részleteiről a FŐGÁZ Zrt. írásban tájékoztatja Önt,
az aktuális számlázással, ügyfélváltozással kapcsolatban a FŐGÁZ Zrt.-t kell keresnie, amelynek elérhetőségeiről a www.
fogaz.hu oldalon tájékozódhat.
Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. által kibocsátott számlákkal, hátralékkal kapcsolatban továbbra is az E.ON ügyfélszolgálatait keresse a www.eon.hu honlapon feltüntetett elérhetőségeken!
BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
w w w. e o n . h u / s zo l g a l t a t ov a l t a s

Polgárdi Város Önkormányzata
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OSGYÁN LÁSZLÓ
FESTMÉNYKIÁLLÍTÁSA

110 ÉVES AZ ÓVODA
2015. szeptember 30-án ünnepelte fennállásának 110. évfordulóját az Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda. A jeles alkalomból
ünnepséget rendezett a városházán az intézmény, ahová meghívták
az egykori nevelőket, intézményvezetőket is. Az ünnepség keretén
belül díszoklevelet és Aranydiplomát adott át Nyikos László polgármester Bognár Csabáné egykori óvónőnek, aki 1978 és 1999 között
óvta és nevelte a polgárdi gyerekeket. Az ünnepségen Nedeczky Istvánné óvodavezető méltatta a múltban és a jelenben az óvodáért
dolgozó pedagógusokat, a rendezvény zárásaként pedig Antal Judit
mentálhigiénés szaktanácsadó kedves szavaival töltődhettek fel a
megjelent vendégek.

’56-RA EMLÉKEZTÜNK
Fáklyás felvonulással és korbeli hangbejátszásokból, filmrészletekből készült interaktív történelmi sétával emlékeztek meg
az 1956-os forradalom és szabadságharcra 2015. október 23án este. A megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Nyikos
László polgármester és Dancs Norbert, a Székesfehérvári Járási
Hivatal vezetője. A műsort az általános iskola és énekkara prezentálta.
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2015. november 14-én megnyílt festménykiállításával újabb polgárdi művész mutatkozott be a közönségnek. Osgyán László Szolnokról költözött településünkre, autodidakta módon kezdett el foglalkozni a festészettel 1998-ban, azóta a művészet a mindennapjai
részévé vált. Festészetére leginkább az impresszionista, posztimpresszionista és expresszionista stílusok hatottak. A tárlat december 4-ig tekinthető meg a régi tűzoltószertárban! A festőművész
személyesen várja a látogatókat hétköznapokon 16-18 óra között,
szombatonként 14-16 óráig!

SZÉPKORÚT
KÖSZÖNTÖTTÜNK –
AMÁLIA NÉNI 90 ÉVES!
Nyikos László polgármester jeles alkalomból érkezett 2015. augusztus 14-én a Fáy András lakótelepre, hiszen Szűcs Amália néni
betöltötte a 90. életévét. Ennek örömére személyes születésnapi
köszöntésben részesült. Amália néni ennyi idősen is csupa energia,
egy gyönyörű csokor virág és a miniszterelnök aláírásával ellátott
díszoklevél boldog tulajdonosa lett.
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„BEFEKTETÉS A JÖVŐBE” –
Interjú Nyikos László polgármesterrel

Nem sokkal múlt, hogy egy évvel ezelőtt, újabb
5 évre nyert bizalmat az emberektől Nyikos László polgármester, aki 2010 óta irányítja Polgárdi
Városát. Az elvégzett munka, az elmúlt évek tapasztalatai és fejlesztései, valamint a várható kihívások kapcsán készítettünk interjút városunk
első emberével.
– Hogyan értékeli általánosságban az elmúlt 5 évet?
– A településünkön élők is bizonyára tapasztalták, hogy 2010-ben
új időszámítás kezdődött városunkban. Minden területen megjelent
a józanész és a logikus gondolkodás a döntéshozatal folyamatában.
Próbáljuk korrigálni a múlt rossz döntéseit, s közben figyelünk rá,
hogy mi magunk már kevesebbet hibázzunk. A folyamatos és ütemes fejlesztések híve vagyok, ezt próbálom érvényesíteni városvezetőként is. Nagy lemaradást kell behoznunk, ami az elmúlt 20 év
fejlesztéseit illeti, azt pedig érzékelem, hogy mostanra már nagyon
elfogyott az emberek türelme. Mindenki szeretné és várja a problémájának azonnali megoldását, ami persze nem mindig kivitelezhető.
A fejlesztések mellett nagy figyelmet kell ugyanis fordítani a gazdasági egyensúly megtartására is.
– Mit jelent pontosan az, hogy„nagy figyelmet kell fordítani a gazdasági egyensúly megtartására”?
– A politikusok gyakran esnek abba a hibába, hogy rövid távú látszatsikerekért zálogosítják a jövőt. Szeretnének megfelelni a lakosság elvárásainak, nem törődve azzal, ki fizeti majd vissza a felvett
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milliárdokat. Munkám során mindig arra törekedtem, hogy csak
annyit vállaljunk, amennyit el is bírunk. Polgárdi láthatóan fejlődik,
emellett 2019-ben úgy kívánom zárni a ciklust, hogy semmilyen hitel
és kötelezettség nem terheli a közvagyont. Természetesen előfordulhat, hogy közös céljaink megvalósításához (pl. óvoda építés, vagy
ipari fejlesztés) kénytelenek leszünk hitelt felvenni, de a lényeg, hogy
ezek a beruházások a lakosság igényeihez igazodjanak és lehetőleg
növekedési távlatot nyissanak az önkormányzat életében, ne pedig
az adósság végeláthatatlan csapdájától szenvedjen a város. Márpedig
a fiatalok helyben tartása és minőségi nevelése, valamint a munkahelyteremtés olyan célok, melyekre szükséges és kell is áldozni. Az
ilyet nem is adósságnak nevezném, inkább befektetés a jövőbe.
– Milyen előrelépést tapasztalt az elmúlt években?
– Tény az, hogy a kormányzati adósságrendezés új távlatokat nyitott az önkormányzatok életében. Ez megteremtette a fejlődés lehetőségét, amiért nagy köszönettel tartozunk. Véleményem szerint
Magyarország felemelkedéséhez elengedhetetlen egy jól működő,

INTERJÚ

POLGÁRDI HÍREK

terhektől mentes önkormányzati rendszer, bízom benne, hogy egyszer elérjük
kitűzött célunkat. Előrelépésnek tekintem, hogy a város folyamatosan fejlődik,
és büszkén állíthatom, hogy az idei évben
sincs miért szégyenkeznünk. Rengeteg
fejlesztést hajtott végre a testület saját
forrásból, és további nagy projektek is előkészítés alatt vannak.Az idei év vonatkozásában a legfontosabbnak az új parkolóhelyek kialakítását tekintem, s ezt a munkát a
jövőben is folytatni fogjuk. Túl azon, hogy
komfortos parkolóhelyeket alakítottunk
ki a gazdasági szempontból központi szerepet betöltő utcán, a környezet szépítése sem maradt el. Az első
világháborús parkunk kapcsán teljes megújulás szemtanúi lehetnek a
város lakói, a munkánk megkoronázásaként egy gyönyörű faragott
díszoszlop is felállításra került a közelmúltban, mely üzenet is egyben
a testvérvárosaink részére: gondolunk rátok, veletek vagyunk! Ezen
kívül nagy örömmel adtuk át az iskolai és szabadidő sport részére az
új multifunkciós sportpályát, amelyen focizni, kézilabdázni és kosárlabdázni is lehet.Nem kevésbé örülhetünk a 7-es út mellett húzódó
kerékpárút megvilágításának sem! A nyáron vásárolt új tűzoltóautó
pedig már a munkába állása óta többször bizonyította, hasznos beruházást hajtottunk végre a köztestület és támogatóink segítségével.
Bár a 2014-2020-as időszak nagy pályázati fejlesztései még nem
indultak be, országgyűlési képviselőnk, Törő Gábor Úr segítségével a
közelmúltban is több sikeres pályázatot valósíthattunk meg. PolgárdiTekerespusztán új víztisztító rendszert állítottunk üzembe 82 millió
Ft értékben, és közel 40 millió forintos nagyságrendben építettünk ki
megújuló energiaforrást, napelemes technológiát kihasználó rendszereket az iskola két épületére, az orvosi rendelőre és a városházára.
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Sok éves kitartó munkánk és a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kialakított, egymást segítő kapcsolatunk eredményeként megújult a 7-es
főút polgárdi szakaszának legrosszabb állapotban lévő része is.
(folytatás a 10. oldalon.)
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(folytatás a 9. oldalról.)
Büszkék vagyunk az új kormányablakra, mely minőségi előrelépést hozott az ügyintézésben. Sportfejlesztések ügyében is
eredményes évet zártunk, a megkezdett munka zavartalan folytatásához a képviselő-testület a közelmúltban szavazott meg kiegészítő támogatást a sportegyesületnek, de köszönettel tartozunk
a TAO támogatást évről évre biztosító helyi vállalkozásoknak, a
Gebotech Kft-nek és a Vertikál Zrt-nek is. Tavasszal az OTP Bank
Nyrt. által nyújtott 5 millió forintos TAO támogatás segítségével
sikerült felújítani az élőfüves labdarúgópályát, amelybe automata
öntözőrendszert is telepítettünk, de novemberben az asztalitenisz szakosztály is milliós értékben nyert új eszközöket, ping-pong
asztalokat, ütőket, labdákat és adogatógépet az EMMI, a Magyar
Diáksport Szövetség és a Magyar Asztalitenisz Szövetség közös
projektjének köszönhetően.
– Elégedett az idei eredményekkel?
– Örülök a sok fejlesztésnek, de addig nem leszek elégedett, amíg
a polgárdi emberek nem azok. Márpedig sorra érkeznek az észrevételek, hol és mit kellene felújítani, megcsinálni. Persze ez is előrelépés. 2010 előtt két évtized telt el úgy, hogy fejlesztések csak
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választási időszakban történtek. Mi megmutattuk az embereknek,
hogy máshogy is lehet ezt csinálni, mostanra pedig már elvárják,
hogy folyamatos legyen a fejlődés. Nincs egyszerű dolgunk, de mindennap azért dolgozom, hogy megfeleljünk a felénk támasztott elvárásoknak.
– Milyen új fejlesztésekre lehet számítani a jövőben?
– December első napján tartjuk a közmeghallgatásunkat, annak
ez lesz az egyik fő témája. Előzetesen annyit elmondhatok, hogy
haladunk tovább a megkezdett úton. A település fejlesztésén túl
jövőre az önkormányzat is több saját beruházást és újítást fog végrehajtani. Ezek a dolgok még megosztják az új képviselő-testületet
is, de ez természetes a ciklus első idejében.Mindenkinek meg kell
értenie, hogy a jó munkához megfelelő környezetet és feltételeket
kell biztosítanunk, ez a siker egyik fontos záloga. Mint látható, jól
kezeltük az eddigi kihívásokat és ez annak is köszönhető, hogy
nagy erőt tudok meríteni abból az országosan is párját ritkító társadalmi felhatalmazásból, melyet ezúton is köszönök minden támogatómnak! Ígérem, meg fogom szolgálni a bizalmat, mert ahogy
korábban már mondtam, közös céljaink elérésben senki nem gátolhat meg bennünket!

INTERJÚ – REKLÁM

POLGÁRDI HÍREK

TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 – Köznevelés az iskolánkban
A Partnerség és hálózatosodás modul keretében a Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában 2015.
március 16-án Mi is felnövünk! névvel munkacsoport alakult. A csoport tagjai 7. évfolyamos diákok
voltak. A közös tervezés után a diákok kezdeményező-készségére építve a jövőközpontú szemléletmód került előtérbe. A Mi legyek, mi lehetek?
ötletre építve szülőket, rokonokat, egyéni vállalkozókat, iskolákat, civil partnereket vontunk be terveink megvalósításához.
Egy hónap alatt 16 partnerrel találkoztunk, látogatást tettünk
egyéni vállalkozóknál, kisebb-nagyobb cégeknél és két középiskolával alakítottunk ki partneri kapcsolatot. A Mi is felnövünk! diákcsoporthoz csatlakoztak szülők, kollégák is. A szakmájukat bemutató felnőttek nagyon szívesen, örömmel fogadtak bennünket, nem
csupán elméletben meséltek munkájukról, hanem a gyakorlatban is
bepillantást engedtek hétköznapjaikba. A diákok eszközökkel, eljá-

de a pályaválasztás témakörében szerzett ismeretekre alapoztak. A
legnagyobb sikert a kreatív feladatok aratták. Élményeinkre alapoztuk a kérdéseket, a tapasztalati úton szerzett tudást igyekeztünk
felhasználni. A Mi is felnövünk! csoport figyelemfelkeltő flashmobbal
folytatta a közös élményekre épülő munkát.

A két hónapon át tartó eseménysorozat elérte a célját. Közel
hoztuk a gyerekeket a mindennapi valósághoz, hiszen szülők, civilek, volt diákok mutatták be szakmájukat. A következő szakmákkal
ismerkedtünk meg: óvónő (Eszterlánc Óvoda Polgárdi), esztergályos, hegesztő (3K 2002. Fémipari Kft), informatikus (ACE PC),
tűzoltó (Polgárdi Tűzoltóság), fényképész (FÉNYSZÖV Székesfehérvár), fodrász (Andi Fodrászat Polgárdi), kozmetikus, műkörmös
(Andi Kozmetika Polgárdi), pék, cukrász (Puskás Pékség), eladó
(Fornetti Polgárdi), szakács, vendéglátó ipari – pultos, (Pokol Pince Étterem Szabadbattyán). Két székesfehérvári középiskolával is
felvettük a kapcsolatot, a Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és a Székesfehérvári Árpád
Szakképző Iskola és Kollégium tanműhelyei és oktatói mutatták be
nekünk iskolájukat, képzéseiket és tájékoztattak minket az intézményükbe jutás feltételeiről.
Kárpátiné Frank Éva Lilla, Szabó Valéria

rásokkal, gépekkel ismerkedtek meg, kipróbálhattak szerszámokat,
berendezéseket. A székesfehérvári középiskolákban tájékoztatást
kaptak az ismeretek megszerzésének módjáról. A Kereskedelmi és
Iparkamara segítségével Budapesten részt vehettek a Szakma Sztár
fesztiválon. Ezek a megvalósult programok jól bizonyítják, hogy jelentős partneri támogatásra tettünk szert. Figyelembe vettük a térségünk specifikumait, kihasználtuk az erőforrásainkat, bevontuk a
lehetséges partnereket.
Az eseménysorozat 2015. április 29-én a közösségi esemén�nyel, vetélkedővel zárult. Az elmúlt hetekben szerzett ismeretek,
tapasztalatok, „új partnerek” segítségével játékos vetélkedőre került sor. Az ismeretszerzés folyamatával gyűjtött tudást és élményt
vettük alapul a vetélkedő feladatainak összeállításakor. Meghívtuk a
folyamatban részt vevő partnereinket. A csapatok összeállításánál
törekedtünk arra, hogy minden csapatba kerüljön 1-2 felnőtt (aki
a szakmáját is képviseli). A feladatokat játékos, humoros formában,
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FEJLESZTÉSEK

PARKOLÓ ÉS JÁRDA KIALAKÍTÁSA
A DEÁK F. ÉS A KOSSUTH UTCA
SARKÁN
A Deák F. utca leterheltsége, valamint az újonnan nyíló üzletek
gépjárműforgalmával számolva indokolttá vált a Deák F. utca és a
Kossuth L. utca sarkán parkoló kialakítása, valamint a Deák F. utcában lévő trafik előtti járda felújítása. A kivitelezést az önkormányzat
saját erőből valósította meg, a fejlesztés 7,6 millió forintba került,
amelynek keretében 16 parkolóhely és mintegy 100 m hosszú, 3 m
széles térköves járdaszakasz épült meg.

DÍSZOSZLOP AZ I.VILÁGHÁBORÚS
EMLÉKPARK ELŐTT
6 méter magas, fából készült, kézzel faragott díszoszlop került az
első világháborús emlékparkba. Az oszlop törzsébe településünkre
jellemző motívumokat, a tetejébe pedig a városi címert faragta
bele az alkotó. Az oszlop a testvértelepüléseinkkel való összetartozást is jelképezi, hiszen rákerültek a települések felé mutató táblák is, melyeken a testvértelepülések nevei és a Polgárditól mért
távolságuk olvasható.

ÉLETRE KELT FAKÓ FALAK –

KERÉKPÁRÚT VILÁGÍTÁS
A 7-ES FŐÚT MENTÉN

ÖNKÉNTES ÖSSZEFOGÁS POLGÁRDIBAN

Régóta várt fejlesztést hajtott végre az önkormányzat saját erőből
a 7-es főút mellett található kerékpárút megvilágításának kiépítésével, hiszen számos lakossági jelzés érkezett az említett útszakasszal
kapcsolatban gyalogos- és közlekedésbiztonsági okok miatt. A fejlesztés második ütemében közvilágítás is épül az érintett szakaszon.
A teljes beruházás mintegy 6 millió forintba kerül.
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A polgárdi Gondozási Központ vezetője, Repmann Ildikó nagyot
álmodott, amikor májusban benevezett az egyik legnagyobb festékgyártó cég által kiírt épület festési pályázatra. A több hónapos szervező-toborzó munka azonban meghozta a gyümölcsét, június elején
érkezett az örömteli hír, Polgárdi lett az egyik fődíjas.
Az intézményt a Let’s Colour Településszépítő Egyesület idén 5
éves pályázatán választották meg győztesnek, ennek köszönhetően
egyedi, felületre tervezett látványtervvel újulhatott meg az épület. A
Gondozási Központnak, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatnak helyet adó épület homlokzatának rossz állapota miatt
a festést előkészítő munkálatok előzték meg, ezt Polgárdi Város
Önkormányzata és a Polgárdi Városgondnokság szakembereinek segítségével önkéntesek végezték.

ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRDI HÍREK

A festékgyártó cég által elkészített tervek megvalósítására augusztus 15-én, mintegy 90
önkéntes segítségével került sor,
köztük volt Nyikos László polgármester és Köntös Zoltán alpolgármester is.
Az intézmény vezetője külön
köszönetét szeretné kifejezni a
Dulux Magyarország képviselőinek, a Let’s Colour Településszépítő Egyesületnek, a polgárdi Gondozási Központ dolgozóinak, Polgárdi Város Önkormányzatának,
a Polgárdi Városgondnokság Kft-nek, a Polgárdi Önkormányzati
Tűzoltóságnak, a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, valamint
mindenkinek, aki a pályázat gondolatainak megszületésétől egészen
a megvalósulásig anyagi támogatással, egyéb felajánlással, önkéntes
munkával vagy bármilyen módon segített.

NAPELEMES RENDSZEREK SEGÍTIK
HÁROM ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLET
ENERGIAELLÁTÁSÁT
Bejeződött a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Polgárdiban”
című projekt, amely az önkormányzati épületek energiatakarékosságának, megújuló energiafelhasználásának fokozására irányult. A
projekt megvalósításával a kiépített megújuló energiaforrás hasznosító berendezés az önkormányzati középületek villamos energia
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igényének egy részét váltja ki. A Polgármesteri Hivatal tetejére 90
db, az Orvosi Rendelő tetejére 40 db, a Széchenyi István Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola I. sz. épületének tetejére 46 db, míg az iskola III. sz. épületére 52 db napelemet szerelt
a kivitelező.

REKORTÁN
SPORTPÁLYA
Az általános iskola előtt megépült
rekortán borítású sportpálya az önkormányzat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával
valósult meg mintegy 40 millió forint értékben. Az új sportpályát
Nyikos László polgármester és Kárpátiné Frank Éva Lilla igazgató
adták át a gyerekek részére. A pályát a polgárdi lakosság ingyenesen
használhatja, azonban a használat regisztrációhoz kötött, melyet a
használat előtt a Tűzoltóság épületében kell elvégezni!
(folytatás a 16. oldalon)
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Az érem másik oldalán –

(folytatás a 15. oldalról)

Interjú Dr. Bércesi Tamás aljegyzővel

TISZTA IVÓVÍZ POLGÁRDITEKERESPUSZTÁN
2015. október 6-án fejeződött be „A Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi – Tekerespusztai telephelyének ivóvízminőség-javítása” című projekt, melynek célja a megfelelő minőségű
vezetékes ivóvíz biztosítása volt, elsősorban a magas arzéntartalom,
valamint a vas-, mangán-, ammónia koncentráció határérték körüli,
határérték feletti tartalmának csökkentése révén. A beruházás során egy 25 m2-es új technológiai épület, egy 20 m3-es tisztavíztároló medence, valamint egy 6 m3-es ülepítő-dekantáló medence jött
létre. A fejlesztés eredményeként előállított tisztított ivóvíz minősége már megfelel a törvényi előírásoknak.
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– Melyek voltak eddigi pályájának legfontosabb állomásai?
– A jogi egyetem elvégzését követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogelődjénél az APEH-nál kezdtem dolgozni adóügyi területen. Később kipróbáltam magam az adóellenőrzési szakterületen
is. Majd a Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti
Főosztályára kerültem, ahol törvényességi referensként az önkormányzatok döntései, működése feletti törvényességi felügyelet ellátásáért voltam felelős. E feladatkör mellett a főosztályvezető-helyettesi feladatokat is elláttam.
– Mennyiben más a jelenleg betöltött pozíció? Mi az aljegyző feladata?
– 2015. június 1. óta töltöm be az aljegyzői pozíciót Polgárdi városában. A jelenlegi munkaköröm ellátása során sokat segít, hogy korában törvényességi felügyeleti munkakörben dolgoztam, az éremnek a
másik oldala az önkormányzatok napi szintű feladatvégzése. Érdekes
szakmai tapasztalás a feladatköröket most más oldalról megközelíteni,
nagy rugalmasságot igényel a napi szintű ügyintézés koordinálása, ellenőrzése. Az aljegyző feladata sokrétű, alapvetően az igazgatási csoport
vezetése és munkájának a koordinálása mellett a jegyző helyettesítése
és munkájának a segítése a fő feladata a képviselő-testületi munkában.
– Melyek voltak az elmúlt időszak legfontosabb teendői
a hivatalban?
– A nyár eleji személyi változásokat követően biztosítani kellett
a folyamatos, zökkenőmentes ügyintézést az állampolgárok részére.
Azt gondolom, hogy a hivatal dolgozóinak megfeszített munkája és
a kollegiális együttműködés segített abban, hogy átlendültünk ezen
a nehéz időszakon és biztosítottuk az önkormányzat feladatellátását
minden területen.A nyár vége és az ősz eleje fontos jogalkotói munkákat is hozott, újraszabályozásra került a település szilárd hulladék
rendelete, valamint szabályozás született a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz vonatkozásában is.
– Hogyan képzeli el a közigazgatás jövőjét? Van-e megoldásra váró feladat országosan és helyben?
– A közigazgatásban most erősen érzékelhető egyfajta centralizáció, a kormány a járási hivatalok életre hívásával és a feladatkörük
folyamatos bővítésével választja le a hatósági feladatokat az önkormányzatokról. Vannak olyan feladatkörök, amik talán jobban megoldhatóak helyi szinten, amelyekhez nélkülözhetetlen a helyismeret,
talán megfontolandó lenne pl. a szociális ügyeket az önkormányzatoknál tartani. Emellett fontosnak tartom az illetmények rendezését
a közszféra minden területén, hogy minden közszolga a köz szolgálatáért ahhoz méltó bért vihessen haza.

ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRDI HÍREK

Tisztelt Lakosság! Örömmel értesítjük Önöket, hogy az
EMMI, az MLSZ és Polgárdi Város Önkormányzata támogatásával egy mintegy 40 millió Ft összértékű rekortán
borítású multifunkciós sportpálya épült az általános iskola
előtt. A pálya használatával kapcsolatos információkat az
alábbiakban olvashatják.

A REKORTÁN SPORTPÁLYA HASZNÁLATI RENDJE:
• A pálya nyitvatartását Polgárdi Város Önkormányzatának polgármestere, illetve az általa megbízott személy, pályafelügyelő
határozza meg, illetve ellenőrzi a használati rend betartását. Az
a személy, aki nem tartja be a pálya használati rendjét, az a pálya
területéről kitiltható!
• A pályán történő sportoláshoz előzetes foglalás szükséges, melyet a (0622) 576-120-as telefonszámon vagy
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személyesen a Tűzoltóság épületében tudnak megtenni a pálya használatát legalább
12 órával megelőzően! A pálya maximum 1
óra időtartamra foglalható!
• A pálya használatbavétele előtt a pályahasználók képviselőjének kötelezően regisztrálnia kell személyesen a
Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság
ügyeletesénél (8154 Polgárdi, Kossuth L. u. 167/A). A regisztrációhoz 14
éves kor felett személyi azonosításra alkalmas okirat (személyi igazolvány, útlevél) és
lakcímkártya szükséges! 14 éves kor alatti
használók esetén személyi igazolvány (lakcímkártya) vagy diákigazolvány és a szülő, gondviselő címe, telefonszáma szükséges! Regisztráció hiányában a pálya nem használható!
• A regisztrációt követően a pályahasználók képviselője megkapja
a pálya kinyitásához szükséges kulcsot, melyet a használat végeztével és a pálya bezárását követően köteles
leadni a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság ügyeletesénél!
• A pálya használata a polgárdi lakosoknak INGYENES, de
előzetes foglaláshoz kötött! A nem polgárdi lakosoknak a
pályahasználati díj pályavilágítás nélkül (természetes fénynél)
6000 Ft/óra, pályavilágítással 8000 Ft/óra. A pályahasználati díjat
a személyes regisztráció alkalmával a pályahasználat előtt kell
megfizetni a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság ügyeletesének!
• A pálya használatában hétköznapokon 07:30 és 16:00 óra között az általános iskola testnevelés órái, tömegsport rendezvényei, 16:00 és 20:00 óra között pedig a Polgárdi Városi
Sportegyesület edzései élveznek elsőbbséget! (Az aktuális beosztásról érdeklődjön a fenti telefonszámon!) A hétköznapi nyitvatartásból fennmaradó üres időben, valamint
hétvégén (szombaton és vasárnap) 08:00 és 22:00 óra
között van lehetősége a lakosságnak a pálya használatára, illetve a vendégeknek a bérlésre! A pálya használata ebben az
esetben előzetes foglalási sorrendben és a személyes regisztrációt követően történik!
• A pálya területére bemenni csak a kapukon keresztül, az ott
kialakított ajtón szabad!
• A pályavilágítást az arra rendszeresített kulccsal csak a Polgárdi
Önkormányzati Tűzoltóság ügyeletese hozhatja működésbe, a
lekapcsolásról is az ügyeletes gondoskodik!
• A pályára csak terem- vagy tornacipőben lehet rámenni!
Tilos a stoplis cipő használata! Tiszta sportcipő használata kötelező!
• Tilos a pálya területén és a palánkon kívül 30 méteres közelben
dohányozni, gyufát, cigarettát eldobni!
• Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályát mindenki csak saját felelősségére használhatja közerkölcsöt nem sértő módon.A pálya és környéke térfigyelő kamerákkal felszerelt terület, az esetleges rongálás anyagi kártérítést von maga után a szabálysértési
illetve a büntető eljáráson túl! A pályában és további sporteszközökben (kapu, háló, térelválasztó háló, világítás) bekövetkezett
károkért a bérlőt/használót anyagi felelősség terheli!
• Balesetről, káreseményről a bérlő/használó köteles a Polgárdi
Önkormányzati Tűzoltóság ügyeletesét értesíteni, aki erről kötelezően jegyzőkönyvet vesz fel!
• A pályán és környékén hagyott értéktárgyakért Polgárdi Város
Önkormányzata felelősséget nem vállal!
• A nyitvatartási időn túl a pályán és környékén tartózkodni TILOS!
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POLGÁRDI KIVÁLÓSÁGAI –

MÜLLNER ANDRÁS
Nagyon örültem a felkérésnek, hogy ezen újság
hasábjain egy új rovatban, amely a Polgárdiról elszármazott kiválóságainkat mutatja be, én prezentálhatom ezt a pár sort, bemutatva Müllner
Andrást.
Sokan emlékezhetnek még a névre, Müllner József. Legendás név
ez, az idősebbek számára jól csengő, a bizalom szinonimája. Ő volt
egykoron városunk orvosa. Müllner József fiát, Müllner Domonkost
is sokan ismerték és szerették Polgárdiban. András pedig Domonkos fia. Tanulmányait Szegeden végezte, magyar szakon, majd a budapesti ELTE-re került. Jelenleg a Média és Kommunikáció Tanszék
oktatója. Nevéhez fűződik a Romakép Műhely munkájának koordinációja, foglalkozik a kisebbségek mai helyzetével és a művészet
több ágával. Fő kutatási területe a kisebbségek ábrázolása a médiában. Városunk méltán lehet büszke, hiszen „földinkről” van szó
személyében. Sok sikert kívánunk neki és jó egészséget a további
munkához!
Nyári László

„Van egy történetem erről, hogy mennyire vagyok én polgárdi
ember. Sok évvel ezelőtt egyszer busszal jöttem hazafelé. Akkor
már a szűk családom igazán kicsi volt, anyám és húgom éltek
Polgárdiban, és én havonta-kéthavonta jöttem haza. Még mindig
így mondtam, hogy „hazajövök”, de gyakorlatilag már huzamosabb
ideje, kb. húsz éves korom óta máshol éltem. Szóval jöttem haza
valamilyen távolsági busszal, és a járat egy olyan helyen állt meg,
ahol egyszerűen nem ismertem ki magam. Talán valahol a 70-es
úton, bár még bent a faluban.Talán aludtam a buszon, és az utolsó
pillanatban ugrottam le. Nem volt ismerős a hely, pedig tudtam,
hogy ez Polgárdi. Ezen az ismeretlenségen, ami egyébként elég
sokszor történik meg velem, mivel rossz a tájékozódó képességem,
szóval ezen az ismeretlenségen úgy próbáltam úrrá lenni, hogy
elindultam valamerre, de továbbra is idegennek láttam mindent.
Nyilván olyan új utcákban jártam, amikben még soha. Teljesen
elszomorodtam ezen, és arra gondoltam, hogy akkor én már soha
többé nem tartozom ide, búcsút kell mondanom ennek a helynek.
Ahogy belemerültem ebbe az önsajnálatba, alig vettem észre, hogy
egy férfi jön velem szembe. Csak akkor figyeltem fel rá, amikor már
előttem állt. Nagyon kedvesen rám köszönt: „Szevasz, Domikám!”
Apámat hívták Domonkosnak, sokan ismerték és szerették őt a
faluban. Nem tudom, hogy a férfi, akivel találkoztam, időutazásban volt, vagy csak a szokásos dolog történt, hogy a fiút az apja
nevén szólította. Egyáltalán nem bántott a dolog, sőt, kizökkentett
az önsajnálatból. Rájöttem, hogy amíg ilyesmi megtörténhet, addig
nem szakadok el a helytől, ahol végül is olyan sok évet töltöttem,
születésemtől nagykorúvá válásomig.”
Müllner András

Városi Könyvtár
programajánló
November 28. - Varrókör
December 2. – Kézműves
December 5. – Mikulás várás
December 19. – Karácsonyi készülődés

További programok:
• Adventi TOTÓ
• Mini Galéria
• Könyvjelzők - avagy mit hagynak az olvasók a könyvekben? (Azokat a különleges tárgyakat, képeslapokat, jegyzeteket, rajzokat állítják ki, amiket az olvasók a visszahozott könyvekben hagytak :)
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KULTÚRA

POLGÁRDI HÍREK

KÖNYVAJÁNLÓ
Könyvajánló felnőtteknek:

Börcsök Mária:
Szakadozó mítoszok
Börcsök Mária író, költő, publicista.
Az ELTE magyar szakán diplomázott. A
közelmúltban megjelent „Kettészakadt
Magyarország” és „Szakadozó mítoszok” című kötetei vitákat generáltak
a történészek és irodalomtörténészek
körében – bár most egyre több hasonló írás jelenik meg – utólagosan vitatva a múlt bearanyozásának hamis ideáját.
A „Szakadozó mítoszok” c. kötete a magyar irodalom nagyjainak
életébe enged bepillantást, tabuk nélkül.
„Mi szükség a költők magánéletével foglalkozni? A műközpontú
irodalomelmélet hívei szerint semmi. Csakhogy a művek befogadásához óvatosan kell hozzásegíteni az olvasót, és ebben szerepet
játszhat a költő személyének, szerelmeinek, életének ismerete is. A
széplelkek nemcsak a költőt féltik a leleplezéstől, hanem a leleplezett költőtől is féltik az ifjúság erkölcseit. De az igazság elhallgatásával nem lehet erkölcsöt védeni. Az igazság ugyanis mindig kiderül,
és akkor nemcsak az illúzió omlik össze, de megrendülhet a hit is.
Nem az a cinikus, aki illúziót rombol, hanem aki illúziót kelt, mert az
nem hisz abban, hogy ferdítések, hazugságok nélkül is létezhet igazi
emberi nagyság.” (Börcsök Mária)
Balassáné Veres Margit

Adventi gyertya színei és jelentése

Könyvajánló gyermekeknek:

Advent első vasárnapja

Rátkai Szabolcs
(4. oszt.tanuló)
ajánlása:

Időpontja évről évre változik, Szent András napjához (november 29.) legközelebb eső vasárnapon ünnepeljük. Színe a
lila: a templomi terítő lila, a szertartáson a pap lila miseruhát
vagy stólát visel, illetve az adventi koszorún elsőnek meggyulladó gyertya színe is lila.

Tom Angleberger:
Papír-Yoda különös
esete

Advent második vasárnapja

Papír-Yoda.... hm... létezik-e? Hát igen! Egy Dwight nevű, hatodikos
hajtogatta. Mivelhogy Dwightot csodabogárnak tartják, mindenki azt
hitte, Papír-Yoda hülység. De nem az!
Papír-Yoda megváltoztatta az osztály életét. Pl. Yoda segített
Mikenak hogy tesi órán ne sírjon, meg Quavondónak, hogy ne
hívják „Csítoszirtónak” és Tommynak is segít egy lány ügyben.
De Harvey csinál egy másik Papír-Yodát és kihívja Dwightet
párbajra.
Hogy mi sül ki ebből, azt megtudhatod, ha elolvasod ezt a könyvet.
Yoda nyomatékosan azt tanácsolja, hogy „Ne Hagyd Ki!”
A könyvben még azt is leírják, hogyan lehet Papír-Yodát hajtogatni.
A könyvet nemcsak Star Wars-t kedvelő gyereknek ajánlom.

Színe hasonlóképpen a lila. Az ádvent mellett a nagyböjti
időszaknak is lila az ünnepi színe az egyházi liturgiában. Számos helyen a karácsonyt megelőző hetekben a lilát kékkel helyettesítik, hogy a két ünnepet megkülönböztessék egymástól.

Advent harmadik vasárnapja
Gaudete (örvendjetek!) vasárnap kiemelkedik a többi közül,
ádvent második felének kezdetét jelzi. Színe a rózsaszín, amely
az örömöt szimbolizálja.

Advent negyedik
vasárnapja
Színe a bűnbánatot kifejező lila. Az adventi koszorún mind a négy gyertya
egyszerre ég ezen a napon.

Rátkai Szabolcs
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GYEREK-

SAROK
Előző számunk angol rejtvényének
helyes
megfejtése: parrot, crocodile, monkey,
butterfly, whale, tiger, dolphin,
lion, hamster, snake
Nyertes: Nádasi Richárd
Nyereménye egy 26 cm-es sonkás
pizza kupon, mely a Kajmán Vendéglőben 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 cm-es pizzakuponokat sorsolunk ki a Kajmán Vendéglőjóvoltából!

A Gyereksarok rovatot
a Kajmán Vendéglő támogatta!

EGY KIS NÉMET
Ha már jól tudsz németül, akkor bizonyára össze tudod kötni a
német közmondásokat a magyar megfelelőjükkel.
• Aller Anfang ist schwer.		
Jóból is megárt a sok.
• Alle guten Dinge ist drei.		
Okos enged.
• Allzu viel ist ungesund.		
Minden kezdet nehéz.
• Besser spät, als nie.		
Jobb későn, mint soha.
• Der Klügere gibt nach.		
Három a magyar igazság.

Egy kis esti mese
A fogvatartott hercegnő
Élt egyszer a hatalmas jéghegyek
között egy királylány, aki szegény nagyon csúnya volt, mert réges-régen
egy gonosz boszorkány elcsúfította
őt.
A banya azzal az átokkal sújtotta,
hogy csak akkor nyerheti vissza a
szépségét, ha egy belé szerelmes
férfi megcsókolja. Azért, hogy ez
ne történhessen meg, egy sárkán�nyal őriztette a bejáratot. Nagyon
szomorú volt a királykisasszony.
Egyszer bánatában kihajolt a
jéghegyen levő palota ablakából
és gyönyörű hangon énekelni
kezdett. Szerencséjére éppen
arra ment egy királyfi, aki a
gyönyörű hangra figyelmes
lett. A fiút annyira elbűvölte a
lány hangja, hogy nyomban megszólította.
– Ki vagy te, csodálatos hangú lány és mit keresel itt a jéghegyek
között?
A királylány elmesélte szomorú történetét és a királyfi megígérte
neki, hogy amint besötétedik, eljön érteés kiszabadítja. Így is lett.
Éjfél után megjelent, felmászott a kisasszony ablakához, akinek egy
gyűrűt húzott az ujjára és háromszor megcsókolta. Ekkor hirtelen
egy csodálatosan szép lány állt előtte. Az átok megtört, a fiatalok
pedig boldogan egymás nyakába borultak.
Hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak és ma is élnek, ha
meg nem haltak.
Szabó Alexandra, 5.b osztály

M AT E M AT I K A
Kövesd a nyilakat és egy matematikai tézist kapsz megfejtésként!
Indulj a bal felső sarokból!

ENGLISH
CORNER
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POLGÁRDI HÍREK

PLUSZTÁMOGATÁS
A POLGÁRDI SPORTNAK

Polgárdi Város Képviselő-testülete a 2015. szeptember 29-ei ülésén elfogadta a Polgárdi Városi Sportegyesület 2014. évi beszámolóját, valamint a 2015.
évre a költségvetésben előre betervezett támogatás
mellé további 4,2 millió forintos kiegészítő támogatást szavazott meg.
Kinizsi Gábor, a sportegyesület elnöke tavaly novemberben jelezte, hogy mivel a főszponzor Vertikál
Zrt. átalakította a szponzorálást és a továbbiakban
a TAO, azaz társasági adókedvezmény igénybevételének segítségével kívánja a sportegyesületet támogatni, így a költségvetésben hiányként keletkező, a
közel 150 tagot számláló egyesület zökkenőmentes
működtetéséhez szükséges mintegy 5 millió forintos pluszforrást elő kell teremteni ahhoz, hogy az
egyesület szakosztályai és csapatai a jelenlegi színvonalon folytathassák tovább a munkát. Az ülésen az egyesület elnöke
bemutatta azt a 3 éve tartó utánpótlás stratégiát is, mely alapján a
Labdarúgó Szakosztály az elmúlt időszakban dolgozott. 2012–2015
között 42 fő 21 éven aluli játékos mutatkozott be a Fejér megyei
I. osztályú felnőtt bajnokságban, ebből 16 fő saját nevelésű, azaz a
felnőtt csapatban történő bemutatkozása előtt minimum 2 korosztályos csapatban szereplő polgárdi játékos volt. A jelenlegi felnőtt
keretben a 22 főből 17 fő 21 éven aluli fiatal. Örömteli hír, hogy az
utánpótlás korú játékosok létszámát tekintve a következetes nevelői munkának köszönhetően a legfiatalabb korosztályokban (11,
9 és 7 éves kor alatti gyerekek) állandósult a létszám (30–35 fő),
valamint a versenysport szempontjából legfontosabbnak és ezáltal
legkritikusabbnak tartott 16 éves kor körüli játékosok létszáma pedig tendenciózus növekedést mutat. Ebből a korosztályból az elmúlt
években számos tehetséget is sikerült kiemelni, akik aztán magasabb
osztályban, fejlettebb klubokban folytathatták tovább a labdarúgást.
Fontos még megemlíteni, hogy a fejlődéshez nagyban hozzájárult
az is, hogy az egyesület 2012-től kezdve fokozott figyelmet fordított a TAO támogatás keretén belül elnyerhető támogatásokra.
Ennek eredményeként 2012 és 2015 között korábban soha nem
látott fejlesztési pénzeket sikerült Polgárdira hozni. Infrastruktúra
fejlesztésre 7.684.773 Ft, utánpótlás-nevelésre pedig 15.559.537 Ft
támogatást sikerült lehívnia az egyesületnek a fenti időszakban, a
kapcsolódó 3.293.474 Ft, valamint 1.728.837 Ft önrészt az egyesületi támogatás keretén belül szintén az önkormányzat biztosította.
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A TAO-ból származó pluszforrások segítségével épült meg
többek között a sportpálya körüli labdafogó háló és korlát, az
automata öntözőrendszer, valamint ebből a forrásból sikerült a
személyszállítási költségeket, edzői béreket is rendezni, továbbá
új sportfelszereléseket, sporteszközöket vásárolni. A sportvezető előadásában kitért az Asztalitenisz Szakosztály működésére és
eredményeire is, ahol Molnár József szakosztályvezető-helyettes
irányításával szintén hangsúlyos szerepet kap az utánpótlás-nevelés, hiszen a 36 fős szakosztályból 18 fő gyermek vagy ifjúsági sportoló.Ezen felül pedig 50-60 iskolás gyermek képzését már évek óta
saját forrásból iskolai tanórai keretek között végzi a szakosztály.
A képviselő-testület végül 7 igen és 1 nem voks mellett megszavazta a kiegészítő támogatást, melynek eredményeként változatlan színvonalon folytatódhat az utánpótlás-nevelés Polgárdiban. Ez
nagyszerű alap a további fejlődéshez
is, hiszen az országos szakszövetségek kiemelten támogatják azokat a
sportszervezeteket, amelyek magasabb osztályban játszanak, és magasabb szinten foglalkoznak az utánpótláskorú sportolók nevelésével. A
testület a támogatás mellé néhány
ajánlást is megfogalmazott a sportegyesület részére.
A képviselő-testület kérte az egyesületet, hogy vizsgálja felül a
tagdíjrendszert és lehetőség szerint növelje a tagdíjakból származó
saját bevételt, tájékoztassa a lakosságot az önkormányzati támogatásokról, tegyen meg mindent a szponzori támogatások növelése
érdekében, valamint az egyesület etikai kódexét egészítse ki olyan
tartalmú nyilatkozattal, mely magában foglalja a sportolók elkötelezettségét a városi sportegyesület iránt.
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