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A CÍMER SZÖVEGES LEÍRÁSA 

A címer alakja álló, csücskös talpú, katonai pajzs. Talpában zöld mező közepén halom 
látható, tetején jobbra néző őrdaru áll, a daru felemelt jobb lábában követ tart. A daru 
színe fehér, a feje, nyakának első része, szárnya végén a toll és lábai feketék, a kő fehér 
színű. A pajzs felső kétharmad része piros színű, ami a vitézség színe. A pajzsfej bal 
oldalán három egymást keresztező, sárga (arany) színű búzaszál, jobb oldalán a BV. 
Szervezet címeréből ismert fehér színű törvénykönyv -rajta a jobb alsó sarokban a bv, és a 
bal felső sarokban a § felirat -, azon a kulcsot keresztező lúdtoll látható, melyek színe 
arany. A címerpajzs fölött, szalagon PÁLHALMA felirat szerepel. 

A CÍMERÁBRÁK MAGYARÁZATA. TÖRTÉNETE  

Halom 

Ez jelképezi a címert bemutató jelenet talaját, jelképezi a Mezőföldet - mint 
tájegységet- ahol Pálhalma elhelyezkedik. Középen, a kiemelkedő halom „Pál 
halmát" szimbolizálja. 

Rosti Pál birtoka a mai Pálhalma környékén volt. Akadémiai, szellemi 
tevékenységét fizikai munkával pihente ki. Üvegházat építetett, az építkezés során 
nagy mennyiségű földet ásatott ki, amelyet saját maga hordott talicskával egy 
kupacba, halomba, amit édesanyja után Mária -hegynek nevezett el, de az itt élők 
viszont átkeresztelték Pálhalmára, így tisztelegve Rosti Pál előtt. 

Őrdaru 

1. A hűség és az éberség heraldikai (címertan) madara. Speciális pózban 
ábrázolva követ tart a lábával, melynek jelentése, hogy ha véletlen elalszik, a kő 
kiejtésére felriadjon. Ez a hivatásunkra jellemző állandó éberséget jelképezi. 

2. A daru a Ciszterci rend címerében is szerepel. A Pálhalmai Országos BV. 
Intézet jogelődje, az 1949-ben megalakult Bernátkúti Állami Gazdaság, a Zirci 
Ciszterci Apátság egykori földjein kezdte meg a gazdálkodást, így az intézet 
történetének kezdetéhez is visszacsatolható a címerállat. 

(Bernátkút, Szent Bernát apátról lett elnevezve, a Ciszterci rendnek ő szerzett 
nevet és dicsőséget, ő általa lett a rend ismert az egész világon.) 

Három búzaszál 

1. Az intézet mezőgazdasági jellegére, illetve múltjára is utal. Az intézet 
történetének kezdetekor a Dunai Vasmű és Dunaújváros építése felszívta a 
környező területek munkaerejét, ezért a mezőgazdaság komoly 
munkaerőhiánnyal küzdött. Ennek ellensúlyozására elítélteket hoztak a 
termőföldek megmunkálására. 

2. Jelképezi továbbá a három alegységet: Sándorháza, Bernátkút, Mélykút. Azért 
vannak a búzaszálak keresztben, mert az alegységek külön - külön működnek, 
de mégis együtt. 

A keresztezési pont a „központot" Pálhalmát szimbolizálja. 

A BV. szervezet címerének elemei 

Jelen esetben a büntetés-végrehajtást jeleníti meg a címerben, ennek ismeretében 
különös magyarázatot nem igényel. 


