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Tisztelt Olvasók,
Kedves Polgárdiak!

Az elmúlt két hónap igen mozgalmasan telt, 
utolsó jelentkezésünk óta számtalan esemény, 
rendezvény és fejlesztés történt városunkban. A 
terjedelmi korlátaink miatt ezúttal is igyekeztünk 
fontosabb, a lakosság egészét vagy nagy többsé-
gét érintő témákat válogatni aktuális lapszámunk-
ba. Természetesen a fő téma az év legnagyobb 
rendezvénye, a Polgárdi Nyári Fesztivál, amely 
reményeink szerint idén is sok örömet fog sze-
rezni gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt! A 
program összeállításakor ismét arra törekedtek a 
szervezők, hogy minden korosztály találjon magá-
nak olyan műsort, amelyben kedvét leli! 

A Nyári Fesztivál beharangozója mellett aktuális 
lapszámunkban összegyűjtöttük a közelmúltban 
történt a városi fejlesztéseket, az elmúlt hónapok 
legjelentősebb eseményeit, valamint közöljük az 
Orvosi Ügyelet felhívásait, tájékoztatóit.Kultúra 
rovatunkban ezúttal a Városi Könyvtár két olva-
sója ajánl Önöknek olvasnivalót a nyár hátralévő 
részére, ezen kívül pedig beszámolunk a Katoli-
kus Egyházközség és a Katolikus Karitász által a 
nyugdíjas korosztálynak szervezett rendezvény-
ről, valamint a Tavaszi Nagytakarítás elnevezésű 
akciónkról is. 

Minden olvasónak kellemes kikapcsolódást, jó 
szórakozást kívánunk a Polgárdi Nyári Fesztivál 
idejére!

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
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FELHÍVÁS 
EBTULAJDONOSOKNAK!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 

1998. évi XXVIII. törvény rendelkezése sze-
rint Önkormányzatunk 2012. évben elvégez-
te Polgárdi Város közigazgatási területén az 
ebek kötelező összeírását. A beérkezett, kitöl-
tött adatlapok alapján megállapítható, hogy a 
településen több eb nem volt ellátva a 2013. 
január 1. napjától kötelező transzponderrel 
(mikrochippel).

Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy a vonatkozó jog-
szabályi előírások szerint a négy hónaposnál idősebb 
eb csak transzponderrel megjelölve tartható, melynek 
betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal 
ellenőrzi. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és for-
galmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B 
paragrafusának (12) bekezdése szerint a négy hónaposnál 
idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a 
szolgáltató állatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-
egészségügyi hivatal felé.

A jegyző általi ellenőrzésére várhatóan 2014. IV. negyed-
évében kerül sor. Az ellenőrzés keretében kérjük, hogy azok 
az eb tulajdonosok, akiknek a kutyája a 2012. évi összeíráskor 
még nem volt ellátva mikrochippel a Közös Önkormányzati 
Hivatal Adócsoportjánál mutassák be az eb transzponderrel 
való ellátását igazoló oltási könyvét.

Felhívjuk azon ebtulajdonosok figyelmét, akik még nem tet-
tek eleget eb bejelentési kötelezettségüknek, hogy a mellékelt 
adatlapot szíveskedjenek kitölteni és a hivatal adó csoportjá-
nak benyújtani.

Segítő együttműködésüket köszönjük!

Polgárdi Közös Önkormányzati Hivatal
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FESTMÉNY KIÁLLÍTÁS
Augusztus 17-ig „Városi Galériává” változik a régi Tűzoltó szertár 

épülete! Simon M. Veronika Cserhát-Munkácsy és Holló-díjas Kunst 
Meister festőművész és tanítványa, a polgárdi Mayer Erzsébet kiállí-
tása nyílt meg augusztus 1-én. A megnyitón közreműködött Nyikos 
László polgármester, aki örömmel fogadta a kulturális kezdeménye-
zést és biztosította a résztvevőket a folytatásról. A műsorban részt 
vett továbbá Enyedi Béla, Krúdy-díjas szépíró, Németh Laura vers-
mondó, valamint Stancsics Erzsébet Krúdy-díjas költő és Szántai Sán-
dor író, a Magyar Kultúra Lovagja is. A tárlat 2014. augusztus 17-ig 
(vasárnap) tekinthető meg minden nap 13 és 17 óra között!

VÁLTOZÁS 
A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSBAN!

2014. augusztusától a Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zrt. 
bevezeti a 2 kukás szelektív hulladékgyűjtési rendszert. Július hó-
napban megkezdődött az új sárga fedeles edényzet kihelyezése 
a háztartásokba. Az új edényeket az önkormányzat munkatársai 
juttatják el személyesen Önökhöz, az esetlegesen át nem vett 
kukákat a Vertikál Zrt. telephelyén lehet átvenni.  A részletes tá-
jékoztató, amely eligazítást nyújt arra vonatkozóan, hogy melyik 
kukába milyen hulladékot lehet gyűjteni szórólap formájában min-
den háztartásba eljutott, illetve elérhető a városi honlapon. A plusz 
edényzet költségét a Vertikál Közszolgáltató Zrt. finanszírozza, az 
ingatlantulajdonosoknak ez további terhet nem jelent!

HORGÁSZTÁBOR
Július 21. és 26. között rendezte meg az immár hagyománnyá vált 

Horgásztáborát a Polgárdi Horgász Egyesület 9-12 éves gyermekek 
részére. A táborban halakról, halfogási módszerekről és környezet-
védelemről kapcsolatos előadásokat is meghallgathattak a részve-
vők. Az idei évben nemcsak a környékről, hanem a fővárosból is 
érkeztek gyerekek.

MOTOROS TALÁLKOZÓ
2014. július 10-13. között immáron huszadik alkalommal rendez-

ték meg Polgárdiban a Feketes Sas Motoros Nemzetség által szerve-
zett nemzetközi motoros találkozót a volt szovjet laktanya egykori 
alakuló terén. A programban idén a különböző vetélkedők mellett 
többek között a Pokolgép, a Blues Company, a P. Mobil, valamint a 
Zorall adott koncertet. A képen Nyikos László polgármester elis-
merő oklevelet ad át Polácska Mária főszervezőnek megköszönve 
ezzel a szervezők két évtizedes munkáját.

ÚR NAPJA
2014. június 22-én, vasárnap Krisztus szent teste és vére főünne-

pe alkalmából úrnapi szentmisét celebrált Barta Tibor plébános. A 
szentmisét követően ünnepi körmenet kezdődött, amely a templom 
körül felállított stációkat járta végig.

M O ZA I K



TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS - hulladékgyűjtő és városszépítő akció
Az elmúlt évekhez hasonlóan városunk idén is megrendezte a hulladékgyűjtő és városszépítő akcióját. Ezúttal a 2012-ben meg-

kezdett „Tavaszi Nagytakarítás” elnevezésű programot elevenítettük fel. Az akcióra 2014. június 14-én, szombaton került sor. A 
különböző szervezetek, egyesületek, valamint az önkormányzat és a lakosok önkéntes munkájának segítségével sikerült megtisztítani 
a közterületeket az elhagyott hulladéktól. Az akció keretében a Batthyány-szobor mellé, az orvosi rendelő elé, a katolikus temetővel 
szemben lévő virágszigetbe és az üdvözlőtáblákhoz kerültek virágok, színesítve ezzel Polgárdi arculatát.
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Deák Ferenc utca rekonstrukciója
Június végén folytatódott Deák Ferenc utca tavalyi évben megkez-

dett felújítása, melynek első ütemében idén a több mint 30 éves ivó-
vízvezeték cseréjére került sor, majd azt követően az utca teljes asz-
faltozása következett. Az utca felújítása azonban még nem ért véget, 
hamarosan a Posta előtt tér is új arculatot kap egységes képet adva 
ezzel Polgárdi legforgalmasabb utcájának.

Pihenőpark épül a református 
templom előtt

Javában zajlik a református templom előtti park kialakítása is, 
amelyre a LEADER pályázaton nyert támogatást a Polgárdi Refor-
mátus Egyházközösség. A kivitelezés megkezdéséhez Polgárdi Város 
Önkormányzata 15 millió forint hitellel járult hozzá. A munkálatok-
ban a Városgondnokság is közreműködik, a pihenőpark várhatóan 
szeptember elején kerül átadásra.

Járdarekonstrukció a Dózsa 
György utca páros oldalán

A városgondnokság munkatársai július elején kezdték meg a 
Dózsa Gy. utca páros oldalán lévő megromlott állapotú járda hely-
reállítását. A felújítás során térköves járdalapok kerülnek lefekte-
tésre mintegy fél kilométer hosszú szakaszon. A fejlesztés ered-
ményeképpen az elhanyagolt járdaszakasz ismét teljes hosszában 
járhatóvá válik.

Elkészült a térfigyelő 
kamerarendszer

Befejeződött a 16 db IP kamerából álló térfigyelő rendszer kiépí-
tése. A fejlesztés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap ál-
tal kiírt és a LEADER akciócsoportok által koordinált „Helyi életmi-
nőség fejlesztése” felhíváshoz kapcsolódó 100%-os támogatottságú 
pályázatból valósult meg. Az új térfigyelő rendszer nagyban segíti 
majd a helyi rendőrség munkáját az esetleges bűnügyek felderíté-
se során, valamint várhatóan hozzájárul a közterületek állapotának 
megőrzéséhez. A fejlesztés összesen 9.352.047 Ft-ból valósult meg.

FEJLESZTÉSEK
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Eszközfejlesztés 
a Polgárdi 

Önkormányzati 
Tűzoltóságnál

Pályázati támogatással (LEADER) 
közel 4 millió Ft értékű új feszítő-
vágóval gazdagodott a Polgárdi Tűz-
oltóság. Az eszköz beszerzését az 
önkormányzat, továbbá a Hembach 

Kft., valamint egy 
magánszemély támo-
gatta. Nyikos Lász-
ló polgármester a 
helyszínen tekintette 
meg az új eszközt és 
elmondta, hogy régi 
terv vált valóra a ko-
rábbi 30 éves eszköz 
lecserélésével, hiszen 

az új berendezés segítségével sokkal gyorsabban dolgozhatnak a 
tűzoltók, a gyors beavatkozáson pedig életek múlhatnak.

Aszfaltozás és virágsziget építés 
a Május 1. utcában

A Deák Ferenc utcában folytatott építkezéssel párhuzamosan a 
Május 1. utca felső szakaszán is aszfalt burkolat került a régi, rossz 
állapotú útfelületre, illetve a települési üdvözlőtábla körül lévő vi-
rágsziget is új szegélyköveket kapott.

Felújításra került a Munkácsy ltp. 
közelében lévő játszótér

A Városgondnokság munkatársai az elmúlt hetekben felújították a 
Posta mögötti játszótér régi játékait, valamint egy új homokozó, egy 
fajáték és kerítés is kihelyezésre került. A gyerekek már egy hónapja 
újra örömmel használhatják a játékokat.

Biztonsági és 
funkcionális fejlesztés 

a sportpályán
TAO pályázat keretén belül, önkormányzati támogatással új, 420 

m2 felületű labdafogó háló került kihelyezésre a római katolikus te-
mető felőli oldalon, valamint a korábbi, fokozottan balesetveszélyes 
korlát helyett új korlát várja a szurkolókat a pálya körül. A kivitele-
zésben a 3K 2002 Kft. nyújtott segítséget az egyesületnek.
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IRIGY HÓNALJMIRIGY
Magyarország egyik legkedveltebb könnyűzenei együttesét senkinek 

nem kell bemutatni, a csapat leginkább zenei paródiáiról és ezek közé 
szervezett humoros tévéműsorairól ismert. A pop, rock, reggae, techno, 
rap és a mulatós zene egyaránt szerepel repertoárjukban. A Polgárdi Nyári 
Fesztiválon augusztus 19-én 19 órától láthatjuk őket.  A nevetés garantált!

KÁLLAY-SAUNDERS AND-
RÁS 1985-ben született New York 
Cityben. Karrierje csak 2010-ben 
vett fordulatot, amikor hazatért 
Magyarországra meglátogatni a 
nagymamáját és ekkor jelentkezett 
a TV2 által szervezett Megasztár 5 
castingjára, ahonnan a versenyben 
egészen a negyedik helyig sike-
rült eljutnia. A tehetségkutató után 
több lemeze is megjelent. Az elmúlt 
években zsinórban vett részt a DAL 
című műsorban, amelyet 2014-ben 
a „Running” című dalával sikerült 
megnyerni és ezáltal bejutni az 59. 

Eurovíziós Dalfesztiválra, Dánia fővárosában, Koppenhágában. A döntő-
ben ötödik lett, amely Magyarország második legjobb eredménye a ver-
seny történetében. Azok, akik szeretnék élőben meghallgatni slágereit, 
megtehetik 2014. augusztus 20-án a 22:15-kor a Batthyány Ligetben a 
Tűzijáték után.

JANKLOVICS PÉTER „Elmentek 
otthonról….?” Mindenképp érdemes lesz! 
A 2014-es Polgárdi Nyári Fesztivál egyik 
fellépője Janklovics Péter lesz. A 2009-es 
és 2010-es Sziget Fesztivál arcát, a Duma-
színház és a Comedy Central műsorának 
humoristáját mindenki ismeri. Mr. Prodizsáj 
nálunk is garantáltan meg fogja nevettet-
ni a közönséget augusztus 19-én.A stand 
upcomedy humorista poénjait minden 
korosztálynak szeretettel ajánljuk! 

BERECZKI ZOLTÁN & 
SZINETÁR DÓRA Az EMeRTon–díjas 
Bereczki Zoltán és társa a Jászai Mari-
díjas Szinetár Dóra augusztus 20-án lép-
nek fel nálunk.  Az énekeseket az egész 
országban nagy rajongótábor fogadja, ez-
rek táncolnak és énekelnek velük együtt 
a műsoruk alatt. A Nyári Koktél című 
műsoruk nagy népszerűségnek örvend, 
melyet most a polgárdiak ingyenesen 
tekinthetnek meg! A páros nemrégiben 
jelentette be, hogy a jövőben már nem 







vállalnak közös fellépést, így 9 év 
közös munka után a Batthyány-
ligetben láthatjuk egyik utolsó 
duettjüket!

POÓR PÉTER A neves 
táncdalénekest, augusztus 
19-én, 20:00 órától láthatja a 
nagyérdemű a nagyszínpadon. 
Az énekes Magyarországon és 
nemzetközi szinten is elismert 
és közkedvelt dalokat éne-
kel több nyelven is. A Magyar 
Köztársasági Arany Érdemke-
resztet birtokló énekes önálló 
műsorában a műfajok változa-
tos kavalkádját vonultatja fel és 

hozza páratlan stílusérzékkel közös nevezőre. Vérbeli szórakoztató, a 
közönséget már az első percben magával ragadja és ezt a hangulatot 
műsorának végéig még egyre magasabbra és magasabbra tudja emelni.

SZUJÓ ZOLTÁN Újság-
író, sportriporter, műsorve-
zető, autóversenyző. A ma-
gyar autósport történetének 
ismert alakja, Szujó Zoltán 
augusztus 19-én délután a 
Batthyány-ligetben mesél él-
ményeiről, a legemlékezete-
sebb helyszíni tudósításairól, 
Forma-1-es tapasztalatairól és 
a hírességekkel való találkozá-
sairól. Autósportok kedvelői 
figyelem, most élőben kérdez-
hettek Szujó Zoltántól!

JULIA CARPENTER 1983-ban született, már hatévesen el-
döntötte, hogy profi teniszező lesz.  Ennek érdekében 2000-ben fel-
költözött Budapestre, hogy ezt az álmát megvalósíthassa, mert úgy 
látta, hogy a fővárosban sokkal több lehetősége van a jövőre nézve. 
Sajnálatos módón 2004-ben azonban olyan személyes problémákkal 
kellet szembenézni, amelyek miatt fel kellett adnia tenisz karrierjét. 
Ettől kezdve életútja 360 fokos fordulatot vett és a zene felé vette 
útját.  Egyre jobban elmélyült Budapest zenei világában, megismer-
kedett Hamvai PG-vel, aki felfedezte benne a tehetséget. 2005-ben 
elkezdte építeni profi Dj karrierjét. 2006-tól bejárta az egész orszá-

got, a legmenőbb elektronikus klubokban 
zenélt, majd kisebb kihagyást követően 
2009-ben folytatta útját a zene világában 
és tért vissza a közönség elé. Karrierje 
azóta is rendületlenül ível fölfelé, a leg-
népszerűbb klubokban, és a legnagyobb 
fesztiválokon sok ezer ember élvezhette 
zenéjét. Olyan zenészek mellett lépett 
fel, mint Laidback Luke, Fedde le Grand, 
Axwell, Funkerman, Bingo Players, John 
Dahlback. Az elektronikus zene kedvelői 
2014. augusztus 16-án 24 órától nézhetik 
meg és élvezhetik zenéjét élőben a Nyári 
Fesztivál nyitóbuliján a tornacsarnokban!

                         POLGÁRDI NYÁRI FESZTIVÁL 2014. AUGUSZTUS 16–20-IG!              
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Köszönet az időseknek
Július 26-án délutáni kikapcsolódásra invitálta az időseket, nyug-

díjasokat Barta Tibor plébános, a Katolikus Egyháztestület, valamint 
a Katolikus Karitász. Az esemény apropója a közeli Szent Anna nap 
volt, aki az anyák, a szülő anyák, valamint Szent Joakimmal kiegészülve 
a házastársak védőszentje. A római katolikus plébánia kertjében ez-
úttal a fiatalok sürögtek-forogtak, hogy megköszönjék az időseknek 
az egész évben nyújtott segítőkész munkájukat. A délután során ze-
nés műsor, valamint versmondók szórakoztatták a közönséget, ezen 
kívül pedig a Polgárdi Rendőrőrs képviseletében Neuvirth Béla a 
közbiztonságról, Aranyosiné Reich Anna ügyvédnő az időseket érin-
tő jogi ügyekről, öröklésről, eltartási szerződésről, valamint Kulcsár 
Emőke, a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona intézményvezető 
ápolója az időskori egészség megőrzéséről tartott előadást.

Fontos tudnivalók nyugdíjasoknak
Tudta-e Ön, hogy amennyiben betöltötte a 65. élet-
évét és az igénybe vett szolgáltatott vízmennyiség 
nem haladja meg a havi 10 m3-t, akkor mentesül a ta-
lajterhelési díj fizetési kötelezettsége alól, ha pedig a 
havi 10 m3-t meghaladja, akkor a talajterhelési díj 50 
%-ának megfelelő összegű mentességet élvez?

Tudta-e Ön, hogy amennyiben 1 vagy 2 fős háztartásban 
él, úgy kérvényezheti a hulladékszállítást végző cégtől a 
110 vagy 120 literes gyűjtőedény kihelyezését?

Nyikos László polgármester úr fogadóórája: minden 
hónap második és negyedik keddjén 8:00–12:00 óra 
között (Előzetes bejelentkezés szükséges!)

Szekeres Lajos alpolgármester fogadóórája: minden 
hónap első és negyedik keddjén 8:00–12:00 óra között 
(Előzetes bejelentkezés szükséges!)

Polgárdi Posta nyitva tartása: hétfő 8:00–16:00, kedd 
8:00–16:00, szerda 8:00–18:00, csütörtök 8:00–16:00, 
péntek 8:00–16:00, szombat Zárva, vasárnap Zárva

Fehér Galamb Gyógyszertár nyitva tartása: Hétfőn és szer-
dán 7:30–18:00, Kedden és csütörtökön 7:30–11:30 és 
12:00–18:00, Pénteken 7:30–17:00, Szombaton 8:00–12:00
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KÖNYVAJÁNLÓ
Halasi Mária:  
Az utolsó padban 

Halasi Mária (1931.május 5. - 1978. 
április 30.) Újságíró, író. Minden mű-
vét Budapesten írta. 

Az utolsó padban című regényben 
főszereplőként egy kis romalányt is-
merhetünk meg, akit Katinak hívnak. 
A vidéki lány az iskolaév kezdete után 
Pestre költözik. Ismeretlen neki a 
város, a lakás, amiben él, és új isko-
lát kell megszoknia. A lányt az utolsó 

padba „száműzik”. Sokat csúfolják, rendetlennek tartják, pedig ott-
hon mindig ő gondoskodik a háztartásról. Lassan az is kitudódik, 
hogy Kati jószívű, kedves lány, így tanárai is, és az osztály is befogadja. 
Így nagyon sok új barátra tesz szert. Halasi Mária melegszívű regé-
nye akkor íródott, amikor sokan úgy gondolták, hogy Kati gondjai 
megoldódnak. A sok kiadást megért műből, már film is készült, és 
sok gyermek kedvencévé vált.

Ajánlotta: Harangozó Krisztina

Dallos Sándor:  
Aranyecset,  A nap szerelmese

Dallos Sándor (1901. október 31. - 1964. március 10.). József 
Attila díjas író, újságíró. Újságíróként kezdte a pályafutását, majd 
szépirodalmi műveivel tűnt fel. Írásai, elbeszélései, a szegénység, 
munkanélküliség világába viszi el olvasóit. Regényein kívül több for-
gatókönyvet is írt. Legnépszerűbb alkotása Munkácsy Mihály kétkö-
tetes életrajza, A nap szerelmese és az Aranyecset. 

Munkácsy Mihály életrajzának első kötete, A nap szerelmese a 
festő fiatal éveit és viszontagságait mutatja be. Az asztalos inasság-
tól a Düsseldorfi tartózkodásig, a sok nélkülözéssel, szerelemmel és 
éhezéssel teli éveket. Az író hitelesen mutatja be a művész egyéni-
ségét és a kor hangulatát. Az Aranyecset a második kötet, amelyben 
a művész párizsi éveit, sikereit, örömeit, élete nagy szerelmét, majd 
a betegségét és a művészi hanyatlását mutatja be. Magánéletének 
szinte minden percének részesei lehetünk, egyaránt a fizikai és a 
szellemi munkájának is. A legszebb életrajzi regény, amit olvastam. 
Mindenkinek ajánlom ezt a két remekművet!

Ajánlotta: Harangozóné Kuti Andrea
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Előző számunk angol rejtvényének helyes megfejtése: IS A DARK 
GHOST.

Nyertesek: Fiáth Erika, Kovács Alex
Nyereményük egy 26 cm-es sonkás pizza kupon, mely az Atlantis 

Pizzériában váltható be!
A nyereménykupon átvehető a Városháza titkárságán ügyfélfoga-

dási időben!
Aktuális számunk angol rejtvényé-

nek megfejtését a polgardihirek@
gmail.com e-mail címre várjuk, a 
helyes megfejtők között 26 cm-
es pizzakuponokat sorsolunk ki az 
Atlantis Pizzéria jóvoltából!

A Gyereksarok 
rovatot 

az Atlantis Pizzéria 
támogatta!

GYEREK-
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Mikor 
tagadhatja 
meg az orvos 
az ellátást?

Az egészségügyről szó-
ló 1997. évi CLIV. törvény 
131.§-a szabályozza az 
egészségügyi dolgozók jo-
gosultságai sorában többek 
között az ellátás megtaga-
dásának jogát is.

Bizonyos helyzetekben 
lehetőség, máskor kötelező 
a betegellátás vizsgálat előtti 
vagy csak az azt követő ellá-
tási szakaszra vonatkozó el-
utasítása. A következőkben 
ennek nem is olyan egysze-

rű szabályozását járjuk körül, mely egyaránt vonatkozik az alapellátás-
ra és a szakellátásra, továbbá a járó- és fekvőbeteg-ellátásra.

(1) A hozzá forduló beteg vizsgálatát a betegellátásban 
közvetlenül közreműködő orvos megtagadhatja,

 a) ha ebben más beteg ellátásának azonnali szükségessége miatt 
akadályoztatva van, vagy

 b) a beteghez fűződő személyes kapcsolata miatt feltéve, hogy a 
beteget más orvoshoz irányítja.

(2) Az orvos a beteg vizsgálatát és további ellátását meg-
tagadja, ha erre saját egészségi állapota vagy egyéb gátló körül-
mény következtében fizikailag alkalmatlan.

(3) Az orvos a beteg ellátását csak a vizsgálatát követően 
tagadhatja meg, amennyiben a vizsgálat alapján megál-
lapítást nyer, hogy

 a) a beteg egészségi állapota orvosi ellátást nem igényel,
 b) a beutaló orvos által javasolt vagy a beteg által kért kezelés szak-

mailag nem indokolt,
 c) a szükséges ellátás nyújtásához az egészségügyi szolgáltatónál 

nincsenek meg a személyi, illetve tárgyi feltételek és a beteget 
beutalja az ellátásra szakmailag illetékes szolgáltatóhoz, vagy

 d) a beteg állapota nem igényel azonnali beavatkozást és a vizs-
gálatot végző orvos a beteget későbbi időpontra visszarendeli, 
illetőleg a b) pontban foglaltak szerint jár el.

(4) Amennyiben a beteg vizsgálata alapján megállapítást 
nyer, hogy a beutaló orvos által javasolt vagy a beteg által kért 
ellátás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik, az orvos az 
ellátást megtagadja.

(5) Az orvos a beteg ellátását akkor is megtagadhatja, ha
 a) az adott ellátás erkölcsi felfogásával, lelkiismereti vagy vallási 

meggyőződésével ellenkezik,
 b) a beteg együttműködési kötelezettségét súlyosan megsérti,
 c) vele szemben a beteg sértő vagy fenyegető magatartást tanúsít, 

kivéve, ha e magatartását betegsége okozza,
 d) saját életét vagy testi épségét a beteg magatartása veszélyezteti.

ORVOSI ÜGYELETI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Lakosság!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Polgárdi Orvosi Ügyelet csak 
sürgős, súlyos, hirtelen kialakult betegségek ellátására vehető 
igénybe! Az ügyeletes orvosnak nem feladata a halasztható, eny-
he, elsősorban ápolást igénylő állapotok ellátása! (Pl. nátha, kö-
högés, enyhe láz, gyógyszer-tápszer felírása, igazolások kiadása)

Otthonukban kizárólag a szállíthatatlan betegek jogosultak 
ellátásra! A közlekedési nehézségek, az esti-éjjeli időpont nem 
indokolja az igénybevételt!

A sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető álla-
potok és betegségekről az 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet-
ben olvashat bővebben!

Dr. Almási Ferenc
járási tisztifőorvos

FELHÍVÁS
A 2014/2015-ös tanévben ingyenes méhnyakrák ellenes (HPV) 

oltásban részesülhetnek azok a hetedik osztályos lányok, akik betöl-
tötték a 12. életévüket.

Az oltások iskolai védőoltásként kerülnek beszerzésre, de beadá-
sukhoz szülői engedély és aláírás szükséges, ennek hiányában a gye-
rek nem kaphatja meg az oltást.

Kérünk minden érintett szülőt, hogy igényét jelezze a gyermek-
orvosi rendelőben legkésőbb 2014. szeptember 15-ig, illetve a tanév 
kezdetekor jöjjön el a kifejezetten emiatt szervezett szülői értekez-
letre. Az értekezlet pontos időpontjáról az iskolakezdés után kap-
hatnak tájékoztatást.

Dr. Lengyelfi Zsuzsa




