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ORSZÁGOS BÚZASZENTELŐ ÜNNEPSÉG 2016. ÁPRILIS 24. – POLGÁRDI

Tisztelt Lakosság!

Immáron 26 éve kerül megrendezésre az Orszá-
gos Búzaszentelő Ünnepség szerte az ország külön-
böző településein. Nagy örömömre szolgál tájékoz-
tatni Önöket arról, hogy 2010 után idén újra Fejér 
megyében kerül megrendezésre ez a szép hagyo-
mányőrző rendezvény, melynek idén Polgárdi város 
a házigazdája.

A búzaszentelés, a minket eltartó és tápláló „anyaföld” tisztelete 
és megáldása régi hagyomány. Hazánkban a kereszténység felvételé-
vel együtt, tehát ezer éve a búzaszentelői szertartás népünk vallási 
gyakorlatává vált. Az elsősorban vidéki, falusi szokásra jó szívvel gon-
doló idősebb generáció jeles ünnepeként emlékezik vissza a népi 
vallásosság fogalomkörébe tartozó búzaszentelőre. Később a kom-
munista hatalom mélyen gyökerező szokástól fosztotta meg a híve-
ket. A búzaszentelőket a természetes közegüktől, a földtől fosztotta 

meg, visszaszorítva a templom falai közé a szertartást. A rendszer-
változás azonban adta a lehetőséget a hagyomány újjáélesztésére.  
Ma már egyre több helyen ismét táblaszéli szentelés zajlik, s így fog 
ez történni nálunk is, kis városunkban.

Az idei évi ceremóniának Polgárdi ad otthont 2016. április 24-
én. Az ünnepség keretében Barta Tibor plébános celebrálja a bú-
zaszentelő szentmisét a polgárdi Szent István király templomban 
(8154 Polgárdi, Kossuth u. 175.), majd azt követően körmenet indul 
a templom közelében található búzatáblához, ahol sor kerül a búza-
szentelő szertartásra.

Országos médiafigyelem kíséri a rendezvényt, a szentmisét a Ma-
gyar Katolikus Rádió élőben közvetíti, az ünnepség egészéről pedig 
a megyei sajtóorgánumok mellett várhatóan az MTVA és a Hír Tv is 
készít tudósítást. Meghívást kapnak a környékbeli keresztény hívek, 
valamint a földeken és földdel dolgozó magyar emberek, családok.

Sok szeretettel várjuk Önöket is, elevenítsük fel együtt ezt a szép 
magyar hagyományt!

Nyikos László
polgármester
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Tisztelt Olvasók,
Kedves Polgárdiak!

2016-ban először köszönthetem Önöket a Polgárdi 
Hírek hasábjain. Idén már az 26. évfolyamát kezdi meg 
kisvárosunk megújult önkormányzati lapja, melyet ebben 
az esztendőben terveink szerint négy alkalommal vehet-
nek majd a kezükbe. 

Következő, nyári lapszámunk júniusban, őszi lapszá-
munk szeptemberben, téli lapszámunk pedig december 
elején kerül majd a postaládákba. Az elmúlt időszak alatt 
számos visszajelzés érkezett szerkesztőségünkbe az 
újsággal kapcsolatban, örömünkre szolgált, hogy a leg-
többen elismerően szóltak munkánkról. Az építő jellegű 
kritikákat mindig igyekeztünk megfogadni, tovább javítva 
ezzel a lap színvonalát. Az idei évfolyamban több újítást 
is tervezünk, ezek közül az elsővel rögtön a jelen lap-
számban már találkozhatnak, Polgárdi Anno elnevezésű 
cikksorozatunkban városunk múltjába tekintünk vissza. 
Természetesen a kedvelt rovatok idén is visszatérnek, 
így találkozhatnak majd a Mozaikkal, a Gyereksarokkal 
és a Könyvajánlóval is. Mivel azonban elsődleges célunk 
az Önök megfelelő tájékoztatása, idén is nagy hangsúlyt 
fektetünk majd arra, hogy az újság hasábjain közlésre ke-
rüljenek a legfontosabb közérdekű információk, lakossá-
got érintő kérdések. 

Reméljük, hogy ebben az esztendőben is szívesen ol-
vassák majd lapunkat, melyet mi továbbra is nagy szere-
tettel készítünk el Önöknek! A következő találkozásun-
kig kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánok!

A szerk.

Megjelenik: 2200 példányban 
Kiadja: Polgárdi Város Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Kinizsi Gábor 
Hirdetésfelvétel a Polgármesteri Hivatal 

titkárságán munkaidőben, ill. 
az alábbi elérhetőségeken! 

HIRDETÉSFELVÉTEL: (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
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
2016. évi 

EBOLTÁS az alábbi időpontokban történik:  

2016. JÚNIUS 1. (SZERDA)
TŰZOLTÓSZERTÁR 16.00 - 17.00 h-ig
JÓZSEF u. SAROK 17.00 - 18.00 h-ig
VERTIKÁL (Bocskai utca) 18.00 - 19.00 h-ig

2016. JÚNIUS 2. (CSÜTÖRTÖK)
BERZSENYI-ZRÍNYI u. SAROK 16.00 - 17.00 h-ig
TŰZOLTÓSZERTÁR 17.00 - 18.00 h-ig
KISCSÉRIPUSZTA 18.00 - 18.30 h-ig

2016. JÚNIUS 4. (SZOMBAT)
TŰZOLTÓSZERTÁR 08.00 - 09.00 h-ig
IPARTELEP 09.00 - 09.30 h-ig

2016. JÚNIUS 6. (HÉTFŐ)
ESZE T. - SZABADSÁG u. SAROK 17.00 - 19.00 h-ig

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az eboltás kötelező!
 Csak michrochippel ellátott kutya 

oltható veszettség ellen!
Az oltás ára helyszínen: vakcina+féreghajtó: 3.800 Ft/eb, tar-

tási helyen: +1.000 Ft/eb
Aki az oltást elmulasztja, bírságot köteles fizetni!
Kérjük, hogy az eboltási könyvet mindenki hozza magával, 

hiánya esetén 200 Ft a pótlás díja! 

EBOLTÁS

FOGORVOSI RENDELÉS 
POLGÁRDIBAN

Dr. Gémesi Gabriella Annamária 2016. március 1-től az aláb-
bi rendelési idő szerint 
várja a betegeket a pol-
gárdi rendelőben:

Hétfő 8:00 – 12:00
Kedd 7:00 – 16:00
Szerda 8:00 – 12:00
Csüt. 7:00 – 16:00
Péntek 8:00 – 12:00



4 ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRDI HÍREK

FELHÍVÁS – 
KERTI HULLADÉK 
NYÍLT TÉRI ÉGETÉSE
Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy 

Polgárdi város közigazgatási területén a kerti 
hulladék nyílttéri égetését, az avar és kerti hul-
ladékok nyílttéri égetéséről szóló 18/2008. (XI. 
19.) sz. önkormányzati rendelet szabályozza.

A kerti hulladék nyílttéri égetése csak szeptember 1. – ápri-
lis 30. napja között lehetséges, feltéve, hogy országos tűzgyúj-
tási tilalom nem áll fenn.

A megjelölt időszakban kerti hulladék égetése 
• hétköznap hétfő, szerda napokon 9.00 óra és 18.00 óra,
• szombaton 9.00 óra és 14. 00 óra között, 
• külterületen 9.00 és 18.00 óra között engedélyezett.

A hét többi napján, illetve ünnep- és munkaszüneti napokon 
kerti hulladékot égetni tilos.

Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni 
és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú, 
cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókör-
nyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.

A tűzrakó hely épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 
10 m távolságra legyen.

Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója, bérlője) az 
égetés során köteles a szükséges tűzoltási feltételekről (pl. ol-
tóvíz, poroltó készülék, homok, stb.) gondoskodni, valamint az 
égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és 
gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolá-
sáról, vékony földréteggel történő lefedéséről.

 Az egészséges, károkozóktól és kártevőktől mentes és 
egyébként alkalmas kerti hulladékot elsősorban komposztá-
lással kell hasznosítani. A vastagabb ágakat – ahol a háztartá-
sokban arra lehetőség van - tüzelőanyagként kell felhasználni.

 Lakótelepi parkokban kerti hulladék nyílttéri égetése tilos!
Ezen területekről a gondozás során keletkezett kaszálékot, 

nyesedéket és egyéb növényi hulladékot, hasznosítás, illetve 
további tárolás, kezelés, elégetés céljából az arra megfelelő 
helyre el kell szállítani.
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Óvodai beiratkozás 2016
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Polgárdi 

Város Önkormányzata által fenntartott Eszterlánc 
Napközi Otthonos Óvodába a gyermekeket a 2016-
2017-es nevelési évre 2016. április 25-27., valamint 
2016. május 19. (pótnap) között lehet beíratni.

A beiratkozás minden nap 8.00 órától 16.00 óráig tart.
Az óvoda felvételi körzete: Polgárdi város közigazgatási területe
Kérjük a kedves szülőket, hogy a beiratkozásra vigyék 

magukkal az alábbi okmányokat:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet iga-

zoló hatósági igazolványt, továbbá    
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
• a gyermek TAJ kártyáját
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelés-

ről szóló 2011. évi CXC. törvény  8. § (2) bekezdése szerint: „A 
gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órá-
ban óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán 
fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére 
és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek 
jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig fel-
mentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha 
a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sa-
játos helyzete indokolja.”

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy 
gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja 
be, szabálysértést követ el.

A napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett 
gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét kül-
földön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját kö-
vető 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak 
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi XCX. törvény alapján:
 „49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az 

óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik élet-
évének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, 
átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, 
amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, 
átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma megha-
ladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben 
az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója 
bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi kör-
zetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles 
felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda kör-
zetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

 (4) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a 
szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az 
óvodavezető dönt.

Az alapító okirat szerint az óvoda biztosítja az integráltan nevel-
hető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését.

Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a beiratkozáshoz kér-
jük, hozza magával a szakértői véleményt. 

Az óvoda alapító okirata szerint nemzetiségi nevelést nem folytat. 
Az óvoda vezetője 2016. június 9-ig – dönt az óvodához eljutta-

tott felvételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt. (A 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 49. § (2) bekezdés, 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1a) bekezdés h) pontja).

A jelentkezés elutasítása esetén az óvodavezető döntésének kéz-
hezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezni.

Az eljárást megindító kérelmet (fellebbezés) az óvodához kell be-
nyújtani, de Polgárdi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez kell címezni.  

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodja-
nak gyermekük óvodába történő beíratásáról!

 
Nyikos László

polgármester
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XVII. Széchenyi-hét az iskolában
Tizenhetedik alkalommal rendeztük meg iskolánkban 

a Széchenyi-hét elnevezésű programsorozatot. Az elmúlt 
évek hagyományait követve hétfőn megnyitó ünnepséggel 
indult a hét az énekkar és a színjátszó szakkör műsorával. 
A programsorozat megnyitója egyúttal a felsősök és az al-
sósok remekeiből álló művészeti kiállítás megnyitója is volt. 
Alsós osztályaink „Ébred a természet” témakörben alkot-
tak. A témaválasztás nem véletlen, hiszen 2016. január 1-től 
iskolánk az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földmű-
velésügyi Minisztérium által adományozott ökoiskola címet 
viseli. A fenntarthatóságra nevelés és a környezettudatos 
életmód kialakításának elősegítése hosszú évek óta szignifi-
káns szerepet játszik iskolai életünkben, így a Széchenyi-hét 
számos eseménye kapcsolódott ehhez a témához. 

Már az első nap is izgalmas programokat kínált a gyerekeknek: 
alsós osztályaink sor- és váltóversenyeken vettek részt, amíg nyol-
cadikos diákjainkhoz vendégelőadó érkezett. A RÉV Szenvedély-
beteg-segítő Ambulancia vezetője Farnas István Géza látogatott el 

intézményünkbe, hogy tanulóinknak prevenciós előadást tartson. 
A második napon osztályaink az égbolt csodáit fürkészhették a 
Partiscum Csillagászati Egyesület hordozható, egyszerre 50 fő be-
fogadóképességű digitális planetáriumának segítségével. Délután 
történelem, idegen nyelvi és szövegértés versenyeken mérhették 
össze tudásukat a vállalkozó kedvű diákok. Szerda reggel nyílt órák-
kal vártuk a szülőket, SNI tagozatunkon családi napot tartottunk, a 
rekortán pályát kihasználva pedig megrendeztük a Körzeti futball 
bajnokságot, amelyen igen szép eredményeket értek el csapataink a 
környező települések csapataival szemben. Ezen a napon tartottuk 
természetismeret és helyesírási versenyeinket is. A negyedik nap 
sem volt kevésbé érdekfeszítő, hiszen végre eljött a várva-várt Suli 
Oscar-gála ideje! Előtte azonban még matematika versenyt szer-
veztünk, illetve a Fúzió Egyesület környezetvédelemmel kapcso-
latos társasjátékával játszottunk. A Suli Oscar-gálán az Aradi Ignác 
Művelődési Házban diákjaink különböző technikákkal készült rövid 
filmjeit tekintettük meg, majd a szavazás következett. A zsűri által 
kiválasztott alkotásokon kívül a nézők által legjobbnak tartott film 
készítője is díjjal a kezében térhetett haza. 
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A Széchenyi-hét lezárásaként pénteken 11 órakor színvonalas 
műsor keretében kiosztottuk az okleveleket és a jutalmakat. Min-
denkinek köszönjük, aki szervezett, részt vett vagy támogatott ezen 
a héten! A programsorozat sikerén felbuzdulva, már most várjuk a 
következő – jövőre XVIII. – Széchenyi-hetet!

      
Bakosné Héja Anett 
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ÚJ 

„ÚJ MUNKATÁRS” 
AZ IDŐSEK SZOLGÁLATÁBAN

Január 18-án az Idősek Napközi Otthonának dolgozói használt, de 
újszerű autónak örülhettek. A Gondozási Központ korábbi gépjár-
műve már olyan műszaki állapotban volt, mely alkalmatlanná tette 
a további feladatellátására. Az új „munkatárs” az idősek szállítását 
és az ételek kihordását fogja megkönnyíteni a dolgozók számára. A 
kulcsokat Szabó János képviselő társaságában adta át Nyikos László 
polgármester Repmann Ildikó intézményvezető részére.

KOLBÁSZTÖLTÉS POLGÁRDI MÓDRA
Feburár 6-án, szombaton 18 csapat részvételével zajlott az ötö-

dik, egyes források szerint a hatodik Kolbásztöltő Fesztivál, melynek 
ezúttal is az Inkubátorház csarnoka adott otthont. A Reif Ferenc és 
Szabó János által megálmodott rendezvény idén is sok érdeklődőt 
vonzott. A legtöbb csapat a magyaros receptet részesítette előny-
ben, de sokan próbálkoztak a csípősebb íz világgal is. A versengést a 
csapatok véleménye alapján 2016-ban a Varga János és Szabó Miklós 
vezette Jóbarátok csapata nyerte megelőzve a Galambászok és a 
Vertikál Zrt. különítményét. 

MÁRCIUS 15. – 
TISZTELET A BÁTRAKNAK!

A hűvös időjárás miatt rendhagyó módon koszorúzással indult 
a március 15-ei megemlékezés, majd a Széchenyi István Általános 
Iskola 4. osztályos tanulói és az iskolai énekkar emlékműsorát te-
kinthették meg a résztvevők a Városházán. A műsor kezdetén Barta 
Tibor plébános megáldotta azt az autentikus 1848-as honvéd zász-
lót, melyet az önkormányzat a forradalom és szabadságharc hőseire 
emlékezve vásárolt. Nyikos László polgármester beszédében ezúttal 
azokat a gyermekeket emelte ki, akik hősies bátorsággal álltak hon-
védnek és harcoltak a magyar szabadságért, önfeláldozásuk pedig 
168 év távlatából nem volt hiábavaló.

FELELEVENÍTETT  
MAGYAR NÉPI HAGYOMÁNYOK

Az utóbbi időszakban a város pedagógusai nagy hangsúlyt fektet-
nek arra, hogy az óvodások és iskolások megismerjék a magyar népi 
hagyományokat, így a farsang, a Mihály napi vásár mellett a lucázás 
és a kiszebáb égetés is visszatért a gyerekek programjába. Ennek 
megfelelően Február 23-án mondókákkal, versekkel és kerepléssel, 
valamint kiszebáb égetéssel űzték el a telet a Széchenyi István Álta-
lános Iskola és az Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda növendékei 
a Batthyány ligetben.

M O ZA I K



CSILLOGÓ SZEMEK
Decemberben immáron ötödik alkalommal került megrende-

zésre a Csillogó Szemek jótékonysági önkormányzati rendezvény, 
melynek keretében közel 90 fő, 3-10 éves kor közötti rászoruló 
gyermeket láttak vendégül és ajándékoztak meg a Városházán. Az 
ajándékok nagy részét ezúttal az önkormányzat és a polgármesteri 
hivatal néhány tisztviselője finanszírozta, ezen kívül pedig magánsze-
mélyek, egyéni vállalkozók és cégek is hozzájárultak felajánlásukkal 
ahhoz, hogy ezúttal is nagyon szép és megható ünnepség jöhetett 
létre. A meghívott gyerekeken túl négy család karácsonyát is sikerült 
szebbé varázsolni. Polgárdi Város Önkormányzata ezúton is köszöni 
minden támogatónak, hogy évről évre segítik munkánkat, társadalmi 
felelősségvállalásukkal példát mutatva szolgálják a köz javát, örömet 
szerezve ezzel a legkisebbeknek! A rendezvényről készült képek 
megtekinthetők a város honlapján lévő Galériában, valamint a Pol-
gármesteri Hivatal Facebook oldalán!

KILENCVEN ÉVESEK KLUBJA
Az utóbbi hónapokban többen is csatlakoztak a szépkorúak 

társaságához, ezúton is sok szeretettel köszöntjük Boronai Já-
nosnét, Szabó Ferencnét és Széber Istvánnét 90. születésnapjuk 
alkalmából! Mindnyájuknak jó egészséget és még sok-sok szere-
tetben eltöltött évet kívánunk! 
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KÖNYVAJÁNLÓ
Felnőtt: 

Békés Márton, Böször-
ményi Nagy Gergely, 
Dobos Csaba, Kollár 
Dániel, Sápi Zsófi - 
Kilencvenizmus 
- Vissza a 90-es 
évekbe!

„Nagyon nagy szerencsénk 
van, hogy a 90-es években nőt-
tünk fel, mert szerintem az évti-

zedek közül a 90-es volt a leggyerekesebb.”
„Percenként születnek a popkulturális ikonok, a színes - sza-

gos évtized ontja magából az emblematikus jelenségeket: Scooter, 
Trainspotting, övtáska, biciklisnadrág, Cherry Coke. Végre beköszönt 
a szabadság” „A 90-es éveknek még létezett saját korszelleme, ami 
ízlés szerint megítélhetően, de kétségtelenül betöltötte a teret.”

Ilyen és ehhez hasonló mondatok „hangzanak” el a könyvben, 
amely a kilencvenes évekről szól és nagyon erős nosztalgia hullámot 
indít el az olvasójában.

Maga a könyv formátuma és színei is igyekeznek (sikeresen) visz-
szaadni a kor hangulatát, és szellemét. Ezen kívül az emlékek felidé-
zését fokozzák az oldalak aljára írt, ismert szállóigék, mint például az 
„Igazság odaát van” vagy az”Apu ökölbe szorított keze vagyok” és a 
„Szia, Kata vagyok, van még egy Pepsid?”

Ajánlom mindazoknak a könyvet, akik a ’90-es években voltak gye-
rekek és szeretnének visszaemlékezni az akkori gondtalan évekre.

Ifjúsági: 

Kelly Oram - 
Szívzűrterápia 
strébereknek

A történet főszereplője, 
Avery, titokban szerelmes leg-
jobb barátjába Aidenbe, de a 
fiú erről mit sem tud. A lány 
mégis lelkesen tervezgeti kö-
zös jövőjüket, a fiú tudta nél-
kül. Épp ezért váratlanul éri 
a hír, mikor Aiden közli vele, 
hogy barátnője van. Ezek után 

a lány teljesen összetörik és kénytelen a tanulásba, és a tudományba 
menekülni. Egy kísérletben akarja bebizonyítani, hogy az összetört 
szív csak akkor képes begyógyulni, ha előbb túljut a gyász hét fázisán. 
A kísérlethez szüksége van egy külső megfigyelőre és társra, aki 
nem más, mint Aiden bátyja, a nagydumás Grayson.

Nagyon kellemes és szórakoztató olvasmány, ajánlom minden 
kedves tini lánynak és örök gyerekeknek. A szereplők annyira a szí-
vünkhöz nőnek, hogy képtelenek leszünk letenni a könyvet. Avery 
nagyon kedves és félénk, míg Grayson pont az ellentéte, magabiztos, 
laza és igazi nagymenő a suliban.

Gyermek: 
Kristina Ohlsson - 
Az Ezüstfiú

Aladdin szülei vendég-
lősként keresik kenyerüket 
egy svéd kisvárosban. A 
tél beálltával arra lesznek 
figyelmesek, hogy valaki 
dézsmálja a húsgombóc 
készletüket. Aladdin egy fi-
úra gyanakszik, aki a fagyos 
idő ellenére rövidnadrág-
ban ólálkodik a víztorony 
körül, amelyben az étte-
rem működik. Többször is 
megpróbálja megközelíte-
ni, de a másik mindig úgy 
eltűnik, hogy még a nyomát sem látni a frissen esett hóban. A török 
kisfiú és két barátnője, Billie és Simona jól tudják, hogy kísértetek 
nincsenek, de azért ez több mint különös! És itt van ez a legenda is a 
száz évvel ezelőtt élt Ezüstfiúról… A három barát elhatározza, hogy 
végére járnak ennek az ügynek, még ha egész éjszaka virrasztaniuk 
is kell miatta…
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A búzaszentelés története – 
Országos Búzaszentelő Ünnepség Polgárdiban 

A valamikor is falun élt, élő idősebb generáció fiatal korának jeles 
ünnepeként emlékezik vissza a népi vallásosság fogalomkörébe tar-
tozó búzaszentelőre. Ünnep volt ez a Katolikus Egyháznak és ünnep 
a gazdának is, aki, amit tudott már megtett a jó termés érdekében. 
Ezt követően Istenhez (sok helyen úgy mondták, az Aratás Urához) 
fordult, hogy adja meg a természetnek a nevelő időt, védje meg a 
termést minden kártételtől és juttasson gazdag aratást.   

A hagyománynak több ezer éves a múltja. Már Mózesről tudjuk, 
meghagyta, hogy Izrael népe a zsenge vetéseket az ő papjaival áldas-
sa meg. A sok istent hívő rómaiak az év egy meghatározott napján 
körmenetben vonultak egy számukra szent helyre, ahol állatáldoza-
tot mutattak be a gabonarozsda istenének, Robigáliának (Robigo= 
gabonarozsda).

A SZERTARTÁS

A IV. században Liberius pápa keresztény ünneppé tette a könyör-
gést. Középpontba a legszebb jelképes áldozatot, a szentmisét tette. 
Ezt követte egy búzatáblához vonuló körmenet, majd a táblaszéli 
szentelés. Európa népei a kereszténységgel együtt ezt a szokást is 
átvették. Elsőként a franciák már az V. században, őket a német-al-
földiek követték.

Hazánkban a kereszténység felvételével együtt, tehát ezer éve a 
búzaszentelői szertartás népünk vallási gyakorlatává vált. Az erre 
az alkalomra részben egyedi szertartás-szöveggel megtartott szent-
mise és körmenet után a határban a pap a négy égtáj felé fordul-
va a négy evangélistától idézett és a földdel küszködő, verejtékező 
földműves munkájára kérte Isten áldását. A könyörgés és az áldás a 
szántóföldek minden haszonnövényére, az ültetvényekre és a rak-
tározott termésre is vonatkozott. Ez a nap a hagyomány szerint 
Szent Márk napja, április 25-e volt (bár a neves szentnek nincs köze 
a gabonához). Ekkor a gazdaemberek nem dolgoztak, csak a vallási 
szertartásokon vettek részt. 

NÉPSZOKÁSOK

A hagyomány olyan a nép 
számára, mint a fának a gyökér 
– kötődik hozzá.  Az évszázadok 
során a búzaszentelőhöz számos 
helyi szokás alakult ki. A legtöbb 
helyen a szentelt búzából levelet 
szedtek és hazavitték. A palócok 
és a zalaiak körében az asszo-
nyok az imakönyvükbe, a férfiak 
a kalapjukra helyeztek néhány 
szálat. Az Alföldön koszorút is 
fontak belőle és a templomi keresztekre, zászlókra tették. Sok helyen 
felaprítva a takarmányba is kevertek belőle az állatok védettségét re-
mélve.  A csíki falvakban a koszorú az ablak keresztjét díszítette. 

BEZÁRTSÁG

Ezeréves, mélyen gyökerező szokástól fosztotta meg a kommu-
nista hatalom a híveket: a rendőrség nem adott útvonalengedélyt 
a körmenetre. A búzaszentelőt a természetes közegétől, a földtől 
fosztotta meg. Csak a templom falai közé bevitt búzalevelek megál-
dására volt mód. Ezt élte végig két generáció, amelynek tagjai csak 
szülői elbeszélésből tudhatták, hogy nem így volt ez korábban.

ÚJRAKEZDÉS

A rendszerváltoztatás adta a lehetőséget a hagyomány újjáélesz-
tésére.  Ma már egyre több helyen ismét táblaszéli szentelés zajlik.  
A hívek pedig – többek között – éneklik: „Itt a tavasz, fák rügyez-
nek,/Áldd meg a mi vetésünket./ Búzánk-árpánk aratásra,/ hadd 
szökjön fel dúsan szárba.” majd  „Ha velünk az Úr áldása,/ nincs 
gondunk az aratásra./ Százszoros lesz a termésünk,/ Áldj meg Uram, 
erre kérünk.”

Országos média-figyelem kísér egy búzaszentelőt. Az egész or-
szágnak szóló, tehát Országos Búzaszentelőt idén április 24-én 
Polgárdiban tartják. Immár a 26-ik lesz a rendszerváltoztatás óta. A 
szentmise az egész magyar mezőgazdaságért szól. Azt a Magyar Ka-
tolikus Rádió egyenes adásban közvetíti, és több televíziós csatorna 
készít műsort róla.  

A szertartást talán csak nálunk hívják búzaszentelőnek, mert pl. 
Ausztriában vetési ünnep a neve. Nem érdektelen megemlíteni, 
hogy a Katolikus Egyház évente négy nagyobb könyörgést (litaniae 
maiores) tart, amelyből a búzaszentelő az egyik (az augusztus végi 
terményáldás a másik, valamint még a világbékéért és a világ éhezői-
ért szól könyörgés).

Kurucz Miklós



POLGÁRDI ANNO - I. RÉSZ
BATTHYÁNYIAK 
POLGÁRDIBAN 

AZ 1920-AS ÉVEKBEN
Új rovattal jelentkezünk, melynek segítségével 

minden lapszámban településünk múltjába te-
szünk kirándulást. Első ízben az 1920-es évekbe 
látogatunk el a „Polgárdi története képekben” 
Facebook-oldalon közölt fényképek felhasználásá-
val. A képeken a Batthyány-család mindennapjaiba 
nyerhetünk betekintést.
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Tapasztalt magyar 
egészségügyi cég vette át 

a Polgárdi Központi Orvosi 
Ügyelet működtetését

2006. január 1. óta Polgárdi Város Önkormány-
zata végezte a központi orvosi ügyelet irányítását 
Polgárdi, Füle, Mezőszentgyörgy, Mátyásdomb és 
Kisláng lakossága részére. Az ügyelet működési te-
rülete 2009. január 1-től kibővült Lepsény község 
közigazgatási területével. Ez 2015-re több mint 
15 500 ember ellátását jelentette. 

Az elmúlt időszakban az önkormányzat számos problémával 
szembesült a központi orvosi ügyelet szervezése során, amelyek 
közül a legnagyobb nehézséget az orvosok hiánya jelentette. Nyil-
vánvalóvá vált, hogy az ügyelet ezen formában történő működte-

tésével az ellátás szín-
vonalának fenntartása 
és a biztonság további 
javítása nem garantál-
ható. 

Mivel az egészség-
ügyi alapellátás (ide-
értve az ügyeletet is) 
biztosítása a helyi ön-
kormányzat feladata, 
így az önkormányzat 

eldöntheti, hogy saját hatáskörben köt a feladat ellátására közremű-
ködői szerződéseket, vagy feladat-ellátási szerződés keretében egy 
egészségügyi szolgáltatóra szervezi ki azt.   

Polgárdi Város Képviselő-testülete a 2015. november 13-ai rend-
kívüli ülésén úgy határozott, hogy 2016. január 1. napjától a Polgárdi 
Központi Orvosi Ügyelet feladatának ellátását az Emergency Servi-
ce Kft-vel kívánja megoldani. A szerződés a felek között első ízben 
2016. december 31-ig jött létre.

Az Interambulance Zrt. cégcsoport részeként működő Emergency 
Service Kft. évtizedes múltra tekint vissza a magyar egészségügyben, 
2005-re piacvezető cég lett az orvosi ügyeleteket üzemeltető ma-

gánszolgáltatók között. Az ország jelentős részében a cégcsoport 
látja el a központi ügyeleti feladatokat.

A feladatellátás kiszervezését elsősorban a már említett humán-
erőforrás-hiány, valamint a szakmai irányítással bekövetkező szol-
gáltatási színvonal-emelkedés indokolta.  A cég tapasztalatának és 
szakértelmének köszönhetően azóta nem merült fel nehézség az 
ügyeleti feladat ellátása kapcsán.

A cég szerepvállalásával nemcsak a szervezési nehézségek ol-
dódtak meg, hanem az ellátás színvonala is emelkedett annak kö-
szönhetően, hogy az önkormányzat által biztosított gépjárműben a 
konvencionális orvosi ügyeleti szakellátáshoz szükséges eszközök, 
gyógyszerek mellett defibrillátor, reanimációs orvosi táska, infúzió, 
életmentő „Medicor R” táska, valamint akut életveszély elhárításá-
ban nélkülözhetetlen gyógyszerek is elérhetővé váltak. 

A megújult orvosi ügyelet a korábban is ott szolgálatot teljesítő 
munkatársakkal kezdte meg az ellátást, a cég nagy hangsúlyt fektet 
az alkalmazásában álló valamennyi dolgozó folyamatos szakmai to-
vábbképzésére is.

Az ügyeleti ellátást továbbra is munkanapokon 16 órától másnap 
reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, ünnepnapokon 8 órától más-
nap reggel 8 óráig teljes 24 órában a Munkácsy ltp. 13. szám alatti 
rendelőben vehetik igénybe a lakosok.

Az ellátással kapcsolatos észrevételeiket a (+36-1) 799-5110-es 
központi számon, vagy az info@emergencyservice.hu email címen 
juttathatják el az Emergeny Service Kft. részére.
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HAMAROSAN 
INDUL 

a Polgárdi Hírek 
O N L I N E !  – 

www.polgardihirek.hu
Május 15-től új felülettel bővül a vá-

rosi média, a nyomtatott verzión túl im-
máron a világhálón is találkozhatnak a 
Polgárdi Hírekkel!

A híroldal elsődleges célja, hogy kiegészítse és tá-
mogassa a meglévő médiafelületeket, hogy a hírek 
naprakészen jussanak el a lakossághoz! Ennek érdeké-
ben várjuk a civil szervezetek, intézmények, vállalkozások és magánszemélyek minden olyan 
információját, melyet szeretnének megosztani a lakossággal.

Az oldalon számos olyan új szolgáltatást is tervezünk, mely eddig nem volt 
jelen településünkön. Így például várjuk a gyászjelentéseket, köszönetnyilvánítá-
sokat, születésnapi, házassági évfordulós köszöntéseket, gyermekáldásról szóló 
híreket is! Ezek közzétételét az oldalon INGYENESEN biztosítjuk!

Az oldalra szánt tartalmakat kérjük, hogy 
a polgardihirek@gmail.com e-mail címre juttassák el nekünk!

Találkozzunk 
a weben is!
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Előző számunk angol rejtvényének helyes megfejtése: 
Bird, broom, mouse, scarf, flower, corn, straw, coin

Nyertes: Molnár Ákos (molnaraakos@gmail.com)
Nyereménye egy 26 cm-es sonkás pizza kupon, mely a Kajmán 

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

dási időben! Aktuális számunk manós kódfejtő rejtvényének meg-
fejtését a polgardihirek@gmail.com 
e-mail címre várjuk, a helyes megfej-
tők között 26 cm-es pizzakuponokat 
sorsolunk ki a Kajmán Vendéglő jó-
voltából!

A Gyereksarok 
rovatot 

a Kajmán Vendéglő 
támogatta!

GYEREK-

SAROK
Számold meg az eltéréseket a képek között!
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