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Negyvenöt év után nyugdíjban
Január 18-án búcsúztatták el munka-

társai dr. Blazsek Istvánt, a Nitrogénmű-
vek Zrt. 2016. januárjáig regnáló vezér-
igazgatóját. A Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtár színházterme zsúfolásig megtelt 
a vendégekkel. 

Elsőként Bige László, a cég tulajdo-
nosa köszöntötte Blazsek Istvánt a 
jeles alkalomból. Beszédében hang-
súlyozta; nem búcsúztatják a volt ve-
zérigazgatót, hiszen csak nyugdíjba 
megy, de itt marad köztük. „Amellett 

még, hogy igazgatósági tag is marad, 
megmarad a belépője is örökre, és ha 
van kedve, bármikor bejöhet a gyárba, 
hiszen ennek a gyárnak mindig csak jót 
tett, mindig lojális volt. Blazsek István 
példaérték volt a gyárban, az is marad; 
egy etalon.”

Bige László után közvetlen kollégái is 
elköszöntek a vezérigazgatótól; többen 
felidézték az együtt töltött diákéveket, 
a pályakezdést, valamint a több évti-
zedes közös munkát. 

Szilágyi János, a jelenlegi vezérigazgató is 
méltatta elődje példaértékű munkáját. „Ezt 
a fajta motiváltságot, munkabírást, precizi-
tást, kitartást és elhivatottságot – ami téged 
jellemez, – nagyon kevés emberről lehet el-
mondani, pláne ilyen mértékben. Erre mél-
tán büszke lehetsz, és mi is azok vagyunk.”

Blazsek István elérzékenyülve hall-
gatta végig a sok kedves köszöntést, 
majd maga is elbúcsúzott kollégáitól. 
„Két hete gyakorlom a nyugdíjas élet-
módot, élvezem – ahogy az élni tudó 
olaszok mondják – az édes semmittevést. 
Elég jó dolog.” A volt vezérigazgató 

persze gyorsan hozzátette; a semmit-
tevésen kívül mindennap végez va-
lami szellemi tevékenységet, melyek 
kapcsán jó érzés, hogy nem szorítják 
határidők. A gondolatok és a feladatok 
megérleléséhez van idő, és mindenben 
a maga elképzeléseit érvényesítheti. 

„Több mint negyvennégy év Nitrogén-
műveknél eltöltött esztendő során na-
gyon sok pozitív személyes és szakmai 
élményben volt részem, módomban volt 
belülről látni egy nagyvállalat alaku-

lását és fejlődését. 
Fent és lent, lent és 
fent váltogatták egy-
mást, és ez várható a 
jövőben is. Sok-sok 
kiváló munkatárssal 
és szakemberrel dol-
gozhattam együtt az 
évek során, rengeteg 
változás tanúja le-
hetettem, de meg-
megújulva mindig 
voltak olyan kiváló 
szakmai csoportok, 
akiknek akarata, 
összefogása, szor-
galma és tudása 
átsegítette a válla-
latot a mindenkori 
nehézségeken.” – 
összegezte a Nit-
rogénművek Zrt.-

nél eltöltött több mint négy évtizedet 
Blazsek István, majd gondolatait Gár-
donyi Géza soraival zárta: „A vár ere-
je nem a falak vastagságában, hanem a 
védői lelkületében van.”

Stéger Ági
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Évzáró tanácskozás
A 2015-ös év utolsó képviselő-testületi 

ülésén talán a leg fajsúlyosabb kérdés a 
Várpalota-Pétfürdő vagyonper volt.

A december 17-ei ülésen döntött a 
testület arról, hogy 2016. évre a köz-
tisztviselők és közalkalmazottak fenn-
tartói döntésen alapuló illetményki-
egészítését a 2015. évi feltételeknek 
megfelelően továbbra is biztosítja. 

Ezúttal sem maradhatott el a polgár-
mester szóbeli beszámolója az előző 
ülés óta eltelt eseményekről, a tett in-
tézkedésekről. Ennek keretében került 
sor a Várpalota-Pétfürdő vagyonperrel 
kapcsolatos tájékoztatásra is. Horváth 
Éva elmondta, december 3-án volt a 
per másodfokú tárgyalása a Győri Íté-
lőtáblánál, melyen Pétfürdő vesztett. 
A bíróság az elsőfokú – vagyonátadás-
ra vonatkozó – ítéletet nemcsak meg-
erősítette, hanem a Várpalotának járó 
pénzösszeget meg is emelte. A polgár-
mester asszony leszögezte, konkré-
tumokat nem kíván említeni, hiszen 
az ítéletet hivatalosan ez idáig nem 
kapta meg, s hozzátette: „attól füg-
getlenül, hogy ez jogerős, vannak még 
jogi lehetőségek, ez a képviselő-testület 
döntése, hogy hogyan lép tovább...” A 
tanácskozáson Dombi Norbert részé-
ről felmerült javaslatként, hogy a va-
gyonosztozkodást érintő valamennyi, 
korábban zárttá nyilvánított jegyző-
könyv legyen nyilvánossá téve, de a 
további lépések pozitív kimenetele 
reményében végül ezt nem támogatta 
a grémium. (Az ítélet ellen Pétfürdő 
fellebbez a Kúriánál – dőlt el a január 
elején megtartott rendkívüli ülésen.)

Az államháztartásról szóló törvény 
értelmében a belső ellenőrzés kiala-
kításáról, megfelelő működtetéséről 
és függetlenségének biztosításáról a 
költségvetési szerv vezetője köteles 
gondoskodni. Ennek tükrében elfo-
gadta a testület az előterjesztett 2016. 
évi belső ellenőrzési tervet, mely sza-
bályozza az ellenőrzések célját, idő-
szakát, típusát és módszerét, valamint 
ütemezését is. 

Hét igen szavazattal Pétfürdő Nagy-
község Önkormányzatának képvise-
lő-testülete a központi támogatástól 
függetlenül továbbra is felvállalta az 

iskolatej szállítását és finanszírozását 
a 2016. január és 2016. június 30. kö-
zötti időszakban, azaz a jelenlegi tan-
év II. félévében minden tanítási napon 
biztosítja a Horváth István Általános 
Iskola minden tanulója számára a 
napi két deciliter 2.8 % zsírtartalmú 
tejet és az egy darab tejes kif lit.

Elfogadták a képviselők a település 
környezeti állapotáról szóló beszámo-
lót, amely részletesen kitér a környe-
zettudatosságra, az épített környezet 
védelmére, a természetvédelemre, a 
hulladékgazdálkodásra, a zaj- és rez-
gésvédelemre, a lakosság egészségi 
állapotára és az ipari üzemek okozta 
környezetterhelésekre is. 

A december 17-ei döntés értelmében 
a testület megállapodást köt a Ma-
gyar Vöröskereszt Veszprém Megyei 
Szervezetével a Támogató Szolgála-
ti feladatok közül a fogyatékkal élő 
pétfürdői gyermekek szállítására a 
2016-os évre vonatkozólag. 

Az Ifjúsági-tó hídjának felújításáról 
szóló döntést elhalasztotta a testület a 
januári ülésre, bízva abban, hogy az 
eddigiek mellett szakértő által alátá-
masztott ajánlat is érkezik még. 

A tanácskozás a szokásokhoz híven 
tájékoztatókkal és vegyes ügyekkel 
zárult.

Stéger Ági

Új év, új lendület
Január 21-én tartotta Pétfürdő Nagy-

község Önkormányzati Képviselő-testülete 
a 2016-os év első tanácskozását. 

Jóváhagyta a grémium a Pétfürdői Gon-
dozási Központ új szervezeti és működé-
si szabályzatát. Az SZMSZ módosítása a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
megalakulása, annak jogszabályi, illetve 
az intézmény nevének változásai miatt 
vált szükségessé.

Napirendre került a bölcsőde nyá-
ri nyitva tartása is, mely a január 21-ei 
döntés értelmében az alábbiak szerint 
alakul: június 1. és augusztus 7. között 5 
óra 30 perctől 16 óráig, augusztus 8. és 
augusztus 21. között nyári karbantartá-
sok miatt zárva tart, valamint augusztus 
22. és augusztus 31. között szintén 5 óra 
30 perctől 16 óráig tart nyitva az intéz-
mény. 

Elfogadta a testület az előterjesz-
tett együttműködési megállapodást a 
PÉTKOMM Kft.-vel a nagyközség te-
rületén üzemelő távhő-szolgáltatási tevé-
kenység, valamint a település-fenntartási 
feladatok ellátására. Ilyen település-fenn-
tartási feladat többek között a zöldterü-
let-kezelés, a köztemető fenntartása és 
működtetése, vagy éppen a szemetesek 
karbantartása és cseréje. Az együttműkö-
dési megállapodás szabályozza a közfog-
lalkoztatást is. Az előterjesztés kapcsán 
Farkas László képviselőben felmerült az 

igény, hogy a cég készítsen üzleti tervet. 
Hosszas vita után végül a javaslat nem 
kapta meg a kellő számú szavazatot. 

Módosításra került a 2013-ban meg-
alkotott lakóházak energetikai felújí-
tásának támogatásáról szóló rendelet, 
mely így most már lehetővé teszi, hogy 
a lakosok az állami támogatás elnyeré-
se esetén is pályázhassanak az önkor-
mányzatnál. Vitát váltott ki az önrész 
mértékének kérdése, végül az a döntés 
született, hogy amennyiben a pályázó 
állami támogatásban is részesül, úgy 
az önkormányzati és az elnyert állami 
mértéke együttesen legfeljebb a beke-
rülési költség 90 %-a lehet, azaz 10 % 
lesz az önrész.

Az elmúlt év utolsó ülésén megtár-
gyalták a képviselők az egységes va-
gyonbiztosítás megkötéséről szóló 
előterjesztést, azaz egy helyre csopor-
tosítják az intézmények biztosítását. 
Ebből kifolyólag a januári tanácskozá-
son szükségessé vált az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló rendelet módosítása 
is, melyet egyhangúlag megszavazott a 
testület. 

Első olvasatban a grémium elé került 
a települési szilárd hulladék kezelésével 
kapcsolatos közszolgáltatásáról szóló 
rendelet. 

››› ›››
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››› ››› Ezúttal a rendelet elfogadása 
előtt – a törvény által meghatározott 
módon – megtartandó közmeghall-
gatás időpontjáról született döntés. A 
képviselő-testület tagjai által felvetett 
észrevételekre, kérdésekre február 4-én 
a közmeghallgatáson adott választ a 
szolgáltató. 

Horváth Éva polgármester szóbeli be-
számolójában ismertette, hogy január 
4-étől megjelentek az úgynevezett Tele-
pülésfejlesztési Operatív Pályázatok, me-
lyek lehívása érdekében már felvette a 
kapcsolatot a önkormányzat pályázatíró 
cégével, az EuroConsulttal. 

Elfogadásra került a testület 2016. évi 
tavaszi-nyári ülésszakának munkater-
ve, a 2016. évi rendezvénynaptár, az 
igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
előterjesztés, valamint az óvoda 2016. 
évi nyitva tartása is, mely az alábbiak 
szerint alakul: január 1. és augusztus 
7. között 5 óra 30 perctől 16 óra 30 
percig tart nyitva, augusztus 8. és au-
gusztus 21. között nyári karbantartások 
miatt zárva tart, valamint augusztus 22. 
és december 23. között szintén 5 óra 30 
perctől 16 óra 30 percig tart nyitva az 
intézmény. A polgármester asszony ez-
úton külön is felhívta a pétfürdőiek fi-
gyelmét arra, hogy az óvodában se tava-
szi szünet, sem pedig őszi szünet nincs. 

A testület megtárgyalta és elfogadta a 
Humán Bizottság beszámolóját a civil 
szerveződések, közösségek 2015. évi tá-
mogatásáról, különös tekintettel a Hu-

mán Bizottság hatáskörébe utalt pénz-
összegek felhasználására. A bizottság 
hatáskörébe tartozó támogatási keret 
2015. évi pénzmaradványa – 457 608 
forint – a 2016. évi költségvetés részét 
képezi majd.

Felújításra kerül a Horváth István Ál-
talános Iskola Hősök terei épületében 
a vizesblokk. A megkötendő tervezési 
szerződés a mosdók, wc-k, öltözők fel-
újítási munkáira, az öltözői vizesblokk 
melegvízzel való ellátására, valamint a 
gépészeti alapvezeték cseréjére vonat-
kozik. 

Határozott a testület, hogy a tulajdo-
nában lévő LZV-073 forgalmi rend-
számú Mercedes 149 típusú gépjármű 
„hasznosításával” kapcsolatban felve-
szik a kapcsolatot a Nitrogénművek 
Zrt.-vel.

A Bakonykarszt Zrt. vezérigazgató-
ja az önkormányzat tulajdonosi hoz-
zájárulását kérte a Várpalota Beszálló 
lakótelep és ipartelep szennyvízének 
kezelésére létesítendő új szennyvízte-
lep kialakításához. A január 21-ei dön-
tés értelmében a grémium hozzájárul, 
hogy a tulajdonában levő területen új 
szennyvíztisztító telep létesüljön, azzal 
a feltétellel, hogy ehhez Pétfürdő anyagi 
hozzájárulást nem ad, illetve az üzembe 
helyezés után felmerülő karbantartási, 
fenntartási, felújítási és egyéb felmerülő 
költségeket a feladat ellátására kötele-
zett Várpalota Város Önkormányzata 
biztosítja. 

A képviselők 2016-ban is támogatják 
az „uszodajárat” közlekedtetését a január 
4. és június 15., valamint a szeptember 
1. és december 31. közötti időszakok-
ban a hétfői napokon Pétfürdő – Fűz-
főgyártelep viszonylatban 16.45 órai 
indulással és 19.45 órai visszaindulás-
sal. 

A települési vezetők úgy határoz-
tak, hogy a Gesztenyesor – Szabadté-
ri – sportpálya bekötőút által határolt 
zöldterület védelmével kapcsolatban 
kresztáblákat helyeztetnek el a kamio-
nok behajtásának, illetve várakozásának 
megakadályozása érdekében. 

Önálló képviselői indítványára a tes-
tület megbízta Dombi Norbert képvi-
selőt, hogy a jégpálya, a strandfürdő 
és a sportcsarnok megvalósításának 
érdekében kövesse a megnyíló pályá-
zatokat. Kellő információ birtokában 
pedig készítsen elő tájékoztató, dön-
tés előkészítő dokumentációt, melyet 
képviselőtársai elé terjeszthet.

A tanácskozáson elhangzott dr. 
Bacsinszky Sarolta házi gyermekorvos 
tájékoztatója, mely szerint a praxisjog 
átadásáig továbbra is a körzetben ma-
rad, azaz természetesen nem hagyja 
ellátatlanul betegeit.

Az idei első ülést a Várpalotai 
Rendőrkapitányság tájékoztatója, va-
lamint vegyes ügyek, hozzászólások 
zárták.

Stéger Ági

Tájékoztató tanulmányi ösztöndíjról
 
A középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete 

alapján a Humán Bizottság pályázatot hirdet.
 
A pénzbeli támogatásként nyújtott tanulmányi ösztöndíjra a 2015/2016-os tanév II. félévében középfokú ta-

nulmányait folytató diákok pályázhatnak. 
A pályázat benyújtásának határideje 2016. február 15.
 
A pályázat beadási határidejének elmulasztása jogvesztő!
 
A rendeletet a pályázati adatlappal a Polgármesteri Hivatal és a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár hirdető 

tábláján, valamint Pétfürdő honlapján olvashatják el. Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal 7. számú irodájában, 
telefonon: 88/588-910/17-es melléken lehet. 
A pályázati adatlap letölthető Pétfürdő honlapjáról, vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 7. számú irodá-

jában.
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Ünnepség a magyar kultúra napján
1898 óta nemzeti imádságunk, a Him-

nusz befejezésének évfordulóján, január 22-
én ünnepeljük a magyar kultúra napját. 

A pétfürdői ünnepségen Borbély Sándor 
előadóművész szavalta el a Himnuszt, 
majd Gelencsér István, a Humán Bizott-
ság tagja osztotta meg velünk ünnepi 
gondolatait.

Méltatta annak jelentőségét, hogy az 
egyik legfontosabb nemzeti jelképünk, 
a Himnusz, eredeti formájában vészelte 
át a magyar nép zivataros századait. Ki-
fejtette: a kultúra egy adott társadalom 
ismereteinek összessége, melybe ugyan-
úgy beletartoznak a fizikai és a szellemi 
tevékenységgel létrehozott javak. Gya-
korlatilag a társadalom egész élete, min-

den tevékenysége a kultúra része. Derűs 
színfoltként még a magyarság egyik jel-
legzetes hangszerét, a dorombot is meg-
szólaltatta.

Ezt követően került sor a Pétfürdő 
Kultúrájáért díj átadására, melyet idén 
a Dance Action tánccsoportnak ítélt a 

képviselő-testület. A díjat Horváth Éva 
polgármester és Dombi Norbert, a Hu-
mán Bizottság elnöke adta át a csoport 
vezetőjének.

A kitüntetett egyesületet 2013 októberé-
ben alapította Kollarics-Kalocsa Ágnes, aki 
19 éve foglalkozik mozgásművészettel. A 
csapat mára már hetvenkét főt számlál, leg-
fiatalabb tagjai mindössze négy-öt évesek.

Az egyesület hétről hétre négy korcso-
portban tartja az edzéseket, amelyhez 
a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 
épülete és munkatársai ideális körülmé-
nyeket teremtenek.

A Dance Ac-
tion mestere és 
gyerekei meg is 
hálálják a törő-
dést, hiszen szin-
te nincs olyan 
r e n d e z v é n ye 
Pétfürdőnek, 
ahol ne lépné-
nek fel szívesen, 
megcsillogtatva 
tehetségüket, 
temperamentu-
mukat.
A fiatal egye-

sület több szakmai megmérettetésen is 
részt vett. Tavalyelőtt és 2015 nyarán 
a Balatonfüreden lebonyolításra került 
Nemzetközi Összművészeti Fesztivál 

A csapat „veteránjai” az elismerő cím mellé kapott csokikosárral

zsűrije értékelte teljesítményüket öt kate-
góriában aranynál magasabb, Grand Prix 
fokozatra.

A horvátországi Porecben 2015 máju-
sában megrendezésre került ESDU világ-
bajnokságon Pétfürdő zászlaja alatt felvo-
nulva, egy világbajnoki arany-, egy ezüst-, 
egy bronzérmet szereztek, valamint két 5., 
egy 6. és egy 11. helyet értek el. Legutóbb 
Budapesten, a Ritmuscsapatok Országos 
Táncversenyén tíz koreográfiával vettek 
részt. A mérleg: négy arany-, öt ezüst-, 
egy bronzérem és két különdíj.

Nemcsak azért lehetünk büszkék a 
Dance Action csapatára, mert nagyszerű 
sporteredményeikkel öregbítik Pétfürdő 
hírnevét belföldön és külföldön egyaránt, 
hanem azért is, mert a megalakulásuk óta 
eltelt három év alatt, ha kellett, áldoza-
tokat, küzdelmeket is felvállalva, igazi 
közösséggé kovácsolódtak a gyerekek, a 

szülők és az edző. Példát mutatva, lehető-
séget teremtve a sportolásra, a mozgásra, a 
tánc elemeinek elsajátítására sok-sok péti 
gyermeknek, fiatalnak.

Az elhivatott, a táncot szenvedélyesen 
szerető és művelő edző és tanítványai kre-
ativitásuk, eltökéltségük, igényességük, 
tehetségük okán váltak méltóvá a Pétfür-
dő Kultúrájáért kitüntetésre.

Az elismerés átadása után Petőfi Sándor: 
Az apostol című költeményének dramati-
zált változatát mutatta be Borbély Sándor 
és Blazsovszky Ákos.           Vajda Mónika

Gelencsér István

A díj átadásának pillanata
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Decemberi visszatekintő
December 12-én, szombaton a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár, valamint a Horváth István Általános Iskola közösen szervezett 

karácsonyi játszóházat a péti suli minden diákjának. Ilyen még nem volt, hogy 450 iskolás egyszerre látogatott volna el a közösségi 
házba. 

A játszóházban összesen 21 kézműves foglalkozás várta a kicsiket és a nagyokat. Többek között zoknihóembert varrhattak, 
karácsonyfa-díszeket készíthettek, ajtókopogtatót kreálhattak, képeslapot, ajándékdobozt hajtogathattak, tésztaangyalkát 

ragaszthattak, üvegmécsest dekorálhattak, óriás faliképet 
készíthettek stb. Annak érdekében, hogy mindenkinek 
jusson elég ideje a kézműves foglalkozásokra, az iskolások 
két csoportra lettek osztva. Az alsósok először a Kákics 
zenekar Betlehemes műsorát, majd a Szironta Együttes 
csengettyűjátékát hallgathatták meg. Ez alatt az idő alatt 
a felsősök kézműveskedtek, aztán helycsere következett. 
Hogy ebédig kibírják a gyerekek, a Pétfürdői Gondozási 
Központ munkatársai gondoskodtak zsíros kenyérről és 
innivalóról. 

A diákok és a felnőttek számára egyaránt emlékezetes, 
vidám és derűs délelőtt sikeréért nagyon sokan dolgoztak. 
A közösségi ház minden munkatársa mellett a tantestü-
let összes pedagógusa is segítkezett, Ácsné Sebestyén Éva, 
Bizony Istvánné, Hepp József, Megyesi Pálné, Reichardné 

Réz Zsuzsanna, Rózsás Tímea, Sandáné Szabó Bernadett ésViniczainé Tanhoffer Krisztina kézműves foglalkozást is tartottak; 
csapatukat erősítették a közösségi ház „sokat 
próbált” önkéntesei: Bálint Gézáné, Balogh Ti-
borné, Barcsik Károlyné, Bednárszky Ferencné, 
Bóna Sándorné, Borbándi Ambrusné, Garaminé 
Stéger Márta, Koltay Zoltánné, Pekker Józsefné 
és Szuper Judit. Köszönet mindenkinek!

December 18-án rendezte meg Pétfürdő 
Nagyközség Önkormányzata, valamint a Pét-
fürdői Közösségi Ház és Könyvtár hagyomá-
nyos falukarácsonyi ünnepségét. 

A műsorban most is, mint minden évben tele-
pülésünk apraja-nagyja szerepelt. Fellépett a „Pa-
nelkuckó” Napközi Otthonos Óvoda Napraforgó 
csoportja, a Horváth István Általános Iskola 2. a 
és b osztálya, Csík Gergő és Ódor Kamilla, a Li-
bikóka Színjátszókör, a Pétfürdői Közösségi Ház 
és Könyvtár gyermeknéptánc-csoportja, a Dance 
Action, az Eszterlánc Mazsorett Együttes, a Szent 

László Kórus, valamint a Muskátli Táncegyüttes. Az ün-
nepség végén a szereplők és a vendégek az önkormányzat 
jóvoltából egy-egy karácsonyi csomaggal térhettek haza. 

A decemberi rendezvénysorozat az Adventi koncerttel 
zárult 20-án, mely a római katolikus templomban ke-
rült megrendezésre. 

Először a Szent László Kórus örvendeztette meg ad-
venti énekkel a közönséget, majd Halmágyi Zoltán 
plébános köszöntötte a megjelenteket. A Horváth 
István Általános Iskola új énekkara is fellépett, akik a 
karácsonyi dalok után részleteket adtak elő a Dániel-
játékból. A gyerekek után Kucsera Károlyné mondta 
el karácsonyi gondolatait, majd a Napfény Női Kar 

és a Péti Férfikar következett. A két kórus között Verespey Richárd 7. b osztályos tanuló szavalta el Aranyosi Ervin Levél a 
Jézuskához című költeményét. A koncert a három felnőtt énekkar közös éneklésével zárult.

Az Eszterlánc Mazsorett Együttes

Készülnek az óriás faliképek

Az iskola kórusát Horváthné dr. Csomó Orsolya vezényelte
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Lakossági tájékoztató a lakóépületek építésének egyszerű bejelentéséről

1.) Milyen esetben kell egyszerű bejelentéssel élni?
A legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén egyszerű bejelentéssel kell élni.
Az egyszerű bejelentés megtétele az építtetőt nem mentesíti a más jogszabályokban meghatározott egyéb hatósági engedélyek, 
hozzájárulások megszerzése alól.
Az összes hasznos alapterület tartalmazza az épület valamennyi használati szintje (beépítetlen padlásteret nem) helyiségeinek 
vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tereinek a legalább 1,90 m belmagasságú nettó (szerkezetek nélküli 
belső) alapterületét.

2.) Az egyszerű bejelentést hova kell benyújtania az építtetőnek?
Az építtető kormányablakon vagy az Építésügyi Szolgáltatási Ponton keresztül vagy közvetlenül az általános építésügyi 
hatósági jogkört ellátó azon jegyzőhöz, főjegyzőhöz (a továbbiakban: építésügyi hatóság) nyújtja be az egyszerű bejelentést, 
amelynek illetékességi területén az építési tevékenységet végezni tervezik.

3.) Az egyszerű bejelentést hogyan lehet megtenni?
A bejelentést papír alapon vagy elektronikus úton az Országos Építésügyi Nyilvántartás használatával az ÉTDR alkalmazásba 
kell benyújtani. A bejelentést az építtető vagy az általa meghatalmazott személy is benyújthatja. 
Ebben az esetben a meghatalmazást mellékelni kell a bejelentéshez.

4.) Mit kell tartalmaznia az egyszerű bejelentésnek?
Az egyszerű bejelentésnek tartalmaznia kell:
• az építtető nevét és lakcímét, szervezet esetén a megnevezését és székhelyét,
• az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát,
• az építészeti-műszaki tervező (beleértve a szakági tervezőt is) nevét, elérhetőségét,
kamarai névjegyzéki bejegyzésének számát,
• számított építményértéket az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint meg
határozva,
• az építtető aláírását.

5.) Mit kell tartalmaznia az egyszerű bejelentés mellékletét képező egyszerű bejelentési dokumentációnak?
1. Helyszínrajz M=1:200 méretarányban, amely tartalmazza a következőket:
• helyi építési szabályzat szerinti építési hely és építési mód feltüntetése,
• az építéssel érintett telek és a közvetlenül szomszédos ingatlanok jogi határai és
meglévő építményei földhivatali adatszolgáltatás alapján,
• az építéssel érintett telek és a közvetlenül szomszédos ingatlanok meglévő és tervezett
domborzata, növényzete,
• a tervezett épület tetőidommal, csapadékelvezetés módjának feltüntetésével,
• a tervezett építmények,
• a tervezett tereprendezés, térburkolatok és felszíni vízelvezetés,
• a tervezett és meglévő közműcsatlakozások helye és kapacitása,
• a tervezett közterület-csatlakozás,
• az égéstermék-elvezető rendszerek feltüntetése,
• vízszintes és magassági méretezés,
• az építtető és az építészeti-műszaki tervező aláírása.

2. Utcakép M=1:200 méretarányban, amely tartalmazza a következőket:
• utcafronttal párhuzamosan felvett utcahosszmetszet lejtésekkel,
• az építéssel érintett telek és a közvetlenül szomszédos ingatlanok jogi határai és meglévő épületei, építményei homlokzattal 
földhivatali adatszolgáltatás, helyszíni felmérés és/vagy fotódokumentáció alapján,
• az építéssel érintett telek és a közvetlenül szomszédos ingatlanok meglévő és tervezett domborzata, növényzete, tereptárgyai 
helyszíni felmérés és/vagy fotódokumentáció alapján,
• a tervezett épület utcafronti tervezett nézete a tervezett színekkel és anyagokkal, kerítéssel,
• vízszintes és magassági méretezés,
• az építtető és az építészeti-műszaki tervező aláírása.
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3. Nézetrajzok M=1:200 méretarányban, amely tartalmazza a következőket:
• a tervezett épület szomszédok felé forduló homlokzatai egész telken átmenő terepmetszettel,
• a tervezett növényzet, térburkolatok,
• a tervezett tereprendezés,
• vízszintes és magassági méretezés,
• az építtető és az építészeti-műszaki tervező aláírása.

4. Műszaki leírás, amely tartalmazza a következőket:
• tervezői nyilatkozat az alapvető követelményeknek való megfelelőségről,
• az építési telek terheléseinek összefoglalása,
• beépítési %, épületmagasság, összes hasznos alapterület,
• anyagok, színek ismertetése,
• leírás a környezethez való illeszkedés bemutatásával,
• helyiséglista és terület-kimutatás,
• közműellátás ismertetése,
• gépészeti rendszerek összefoglaló leírása,
• az építtető és az építészeti-műszaki tervező aláírása.

6.)  Mi történik hiányos bejelentés esetén?
A hiányos bejelentés esetén az építésügyi hatóság nyolc napon belül tájékoztatja az építtetőt:
• arról, hogy a hiányos bejelentés nem minősül egyszerű bejelentésnek,
• az építési tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeiről, valamint
• a bejelentés vagy a melléklete hiányairól.

7.) Hogyan értesül az ingatlan tulajdonosa – ha nem azonos az építtetővel – az egyszerű bejelentésről?
Amennyiben az ingatlanon, amelyen az építési tevékenységet végezni tervezik, az építtető nem azonos az ingatlan tulajdonosával vagy 
az építtetőn kívül más személy is tulajdonjoggal rendelkezik, akkor az építésügyi hatóság az egyszerű bejelentésről - annak benyújtásától 
számított nyolc napon belül - tájékoztatja a jogosultat, azaz a tulajdonjoggal vagy az építtető mellett a további tulajdonjoggal rendelkezőt.

8.) Az építtető mikor kezdheti meg az építési tevékenységet?
Az építtető az építési tevékenységet az egyszerű bejelentés benyújtását követő naptól számított tizenöt napos határidő elteltét 
követően, vagyis a 16. napon kezdheti meg az építési naplóval kapcsolatos szabályok betartása mellett.

9.) Hogyan lehet eltérni az egyszerű bejelentés tartalmától?
Az egyszerű bejelentési dokumentációtól való eltérést tizenöt nappal az eltérés megvalósítását megelőzően kell az építtetőnek 
az építésügyi hatóság felé bejelentenie a fentiekben részletezett tartalmú egyszerű bejelentéssel.

10.) Meddig lehet építkezni az egyszerű bejelentést követően?
Az egyszerű bejelentéstől számított tíz éven belül kell a lakóépületet felépíteni és megkérni a felépítés megtörténtét tanúsító 
hatósági bizonyítványt. Ha a bejelentéstől számított tíz éven belül nem építették fel, akkor az elkészült építményt le kell bontani.

11.) Az egyszerű bejelentés alapján épített épületre vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállításának menete?
A hatósági bizonyítványt kérelemre az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője, Budapesten a kerületi 
önkormányzat jegyzője, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző állítja ki.
A kérelemhez mellékelni kell:
•  az elektronikus építési napló összesítő lapját,
•  az energetikai tanúsítványt, valamint
•  ha a hatósági bizonyítványért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, a meghatározott díj megfizetésének igazolását.

A hatósági bizonyítvány kiállításának igazgatási szolgáltatási díja:
A bejelentéstől számított évek száma Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
 0-3    díjmentes
 3-4    200 000 forint
 4-5    400 000 forint
 5-6    600 000 forint
 6-7    800 000 forint
 7-8    1 000 000 forint
 8-9    1 200 000 forint
 9-10    1 400 000 forint
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Elismerés a Polgárőr 
Egyesülettől
A Pétfürdői Polgárőr Egyesület vezetője 

tárgyjutalmat adott át Turza Zsolt rendőr 
őrnagynak. 

Fennállásának és működésének 15. év-
fordulója alkalmával tanácskozást tartott 
január 29-én a Pétfürdői Polgárőr Egye-
sület a településen. 

Az ünnepélyes keretek között megtar-
tott rendezvényen a hatékony együtt-
működés és munkavégzés elismeréséül 
a polgárőrség vezetője dísztőrt adott át 
Turza Zsolt rendőr őrnagynak, a Vár-
palotai Rendőrkapitányság Rendészeti 
Osztály Körzeti Megbízott Alosztályve-
zetőjének. 

Gratulálunk munkatársunknak!

Fokozott óvatossággal közlekedjen 
A téli időjárás, a látási és útviszonyok 

megváltozása növeli a balesetek bekövet-
kezésének kockázatát. 

Kérjük, hogy szenteljen nagyobb fi-
gyelmet járműve kifogástalan műszaki 
állapotára, különösen a világító beren-
dezések megfelelő beállítására és mű-
ködőképességére, az ablaktörlő lapátok 
kifogástalan állapotára. 

A jól beállított futómű és 7°C fok alatt 
a jó minőségű gumiabroncs segítségé-
vel javul a menetstabilizálás, a kerekek 
tapadása, illetve jelentősen lerövidül a 
féktávolság vészfékezés esetén. 

Amennyiben hosszabb utazásra ké-
szülne – egy esetleges hosszabb idejű 
kényszervárakozásra felkészülendő – ké-
szítsen be a járművébe védőitalt, élelmi-
szert, meleg takarót vagy ruhaneműt. 

A megváltozott út- és látási viszonyok 
miatt kiemelt figyelmet fordítsanak a jár-
művezetésre, a sebesség helyes megválasz-
tására, legyenek türelmesebbek és körülte-
kintőbbek. Ködös területre érve tartsanak 
nagyobb követési távolságot, a tompított 
fényszóró használata mellett alkalmazzák 
a ködlámpát is. Amennyiben a ködlámpa 
használata már szükségtelen, annak kikap-
csolásáról gondoskodjanak, ellenkező eset-
ben zavarhatják a közlekedőket. 

A járművel történő tiltott megállásra 
és várakozásra fokozottan figyeljenek, 
a jármű leállításával ne akadályozzanak 
mást a közlekedésben. 

Balesetmentes közlekedést kíván a 
Várpalotai Rendőrkapitányság! 

Vagyonvédelmi vetélkedő 
A Várpalotai Rendőrkapitányság tájékoz-

tatja a lakosságot, hogy a Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság 2016 áprilisában va-
gyonvédelmi versenyt szervez a „Házhoz me-
gyünk” bűnmegelőzési program keretében.

A versenyre jelentkezés feltétele, hogy há-
rom főből álljon a csapat, melynek tagjai 
a család három generációjának (1 fő nagy-
szülő, 1 fő szülő, 1 fő általános iskola felső 
tagozatos tanuló) képviselői legyenek. 

A megyei forduló győztes csapata az or-
szágos döntőben mérheti össze tudását a 
többi versenyzővel. 

Amennyiben szívesen részt venne a 
vagyonvédelmi vetélkedő megyei for-
dulóján – melynek pontos időpontjáról 
később küldünk tájékoztatást – kérjük, 
a csapattagok nevét, elérhetőségét 2016. 
február 20-áig a bartokj@veszprem.
police.hu elektronikus címre megkülde-
ni szíveskedjen. 

A programmal kapcsolatos egyéb rész-
letekről a fenti elektronikus elérhető-
ségen érdeklődhet Bartók Judit rendőr 
századosnál. 

Házunk tája
A tavalyi év utolsó hónapjának fő feladata az ünnepek előtti-körüli közterületi ellenőrzés volt a rendőrséggel karöltve. Így került sor 

105 órában üzletek, piacok (Várpalotán is), terek, utcák, szórakozóhelyek megfigyelésére. Eközben három alkalommal küldtünk el a 
településről idegen házalókat, utcai árusokat, ellenőrizve azok távozását.

10-én a berhidai polgárőrök értesítettek egy illegális szemétlerakást végző fehér furgonról. A koszos rendszám miatt azono-
sítani, de utolérni sem tudtuk a járművet. 29-én nagy létszámmal jó hangulatú óévbúcsúztató főzést rendeztünk az Albert 
pihenőben ösküi, berhidai és katasztróvavédelmi kollégákkal.

A kiskertek felől három gyanúsan mozgó személyautó rendszámát adtuk meg a rendőrségnek.
Legfrissebb: január 24-én 10.20 órakor járőrünk jelezte, hogy három szeméttároló „pihen” az Ifjúsági-tó jegén. A háromágúval kicsák-

lyáztuk, és a parton heverő negyedikkel együtt átadtuk a Pétkomm Kft. dolgozóinak. Azért elgondolkodtató, hogy ezeket már 23-án 
délután látták a jégen, de a kutya sem szólt senkinek, így az olvadással belesüllyedhettek volna a tóba. Így működik a magyar közöny.

Bejelentett, szervezett egyesületként polgárőrségünk az idén 15 éves. A január 29-ei ünnepélyesebb külsőségű beszámoló 
közgyűlésen túl semmi extrát nem terveztünk, mert megcéloztuk egy terepjáró képességű szolgálati gépkocsi beszerzését a 17 
éves Suzuki helyett. Továbbra is törekszünk aktívan részt venni Pétfürdő közbiztonságának javításában.

Ezért is kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át szíveskedjenek felajánlani a Pétfürdő Polgárőrsége Egyesület 18932492-
1-19 adószámra, melyet köszönettel veszünk. Felhasználásáról beszámolunk.

Szolgálati telefonszámaink változatlanok: 06/30/981-5910, 06/30/989-8846.
Gelencsér István



XIV. évfolyam 145. szám

       Pétfürdői Krónika

9

Izgalmas évet tudhat maga mögött a 
könyvtár
A Pétfürdői Közösségi Ház könyvtára 

az előző évekhez hasonlóan 2015-ben is 
igyekezett magas szakmai szinten ellátni 
Pétfürdő lakosainak könyvtári igényeit. 
2015-ben 434 fő beiratkozott olvasónk 
volt, ezt a számot 2016-ban növelni sze-
retnénk. Ennek érdekében a hagyomá-
nyos könyvtári feladatokon kívül számos 
egyéb könyvtári programmal készülünk. 
Következzen most egy kis ízelítő ezekből: 

Októbertől a legkisebbeket (és persze 
a nagyobbakat is) diavetítésre várjuk. A 
hetente egy alkalommal (csütörtökön 17 
órától) jelentkező programon gyermekek 
és szüleik, nagyszüleik hallgatják és nézik 
lelkesen a vetített diafilmeket. A népszerű 
program egészen április végéig tart majd. 
Újdonság, hogy a diavetítéshez olyan 
édesanyák is csatlakoztak, akik lelkesen 
olvassák fel a meséket a hallgatóságnak.

A gyerekkönyvtári rész berendezésében 
is változott. A falon Nikolausz Krisztián 
grafikusművész meseillusztrációi kaptak 
helyet, a játszó terület tágasabb lett, vala-
mint négy új, méretesebb babzsák-fotel 
is várja az olvasókat. Az eddig a gyerek-
könyvtárban elhelyezett nagyobb asztal 
és székek egy elvonulásra alkalmas hely-
re, a könyvtár felnőtt-részlegébe kerül-
tek át, kialakítva ezzel egy úgynevezett 
„színező sarkot”. A színező klubot 2015 
októberében indítottuk. Továbbra is hív-
juk és várjuk a színezni szerető, kikap-
csolódásra vágyó felnőtteket és nagyobb 
gyerekeket.

Immáron két éve vezettük be a Ház-
hoz megy a könyv elnevezésű könyvtári 
szolgáltatásunkat, amelyet több, főleg 
idős olvasónk igénybe is vett. 2015-ben 
49 alkalommal 374 db dokumentumot 

szállítottunk házhoz. A cél azon olvasók 
könyvekkel való ellátása, akik hajlott 
koruk, egészségi állapotuk, fogyatékos-
ságuk vagy éppen kórházi kezelés utáni 
lábadozásuk miatt nem tudják könyvtá-
runkat személyesen felkeresni. Továbbra 
is várjuk azok jelentkezését, akik ezt a 
szolgáltatást igénybe szeretnék venni, a 
06-88/476-891/2 telefonszámon vagy a 
kozossegihaz.petfurdo@gmail.com e-mail 

címen.
Októbertől Filmklub indult 

a Kolping szakiskola kollégistái 
részére, amely alkalmakkor őket 
érintő, érdeklő témákkal, prob-

lémákkal kapcsolatos filmeket vetítünk 
le és beszélünk meg. Júniusban hirdetjük 
meg a Megbocsátás hete című akciónkat. 
Azok az olvasók, akiknél lejárt kölcsönzési 
idejű könyvek vannak, ekkor késedelmi díj 
megfizetése nélkül visszahozhatják azokat 
a könyvtárba. Ezzel az akcióval idén még 
októberben is jelentkezünk majd.

Ebben az évben is lesz Könyvkupac ol-
vasópályázat gyerekeknek és felnőttek-
nek. A pályázat áprilisban indul és egé-
szen októberig tart majd. A részleteket 
keressék a plakátokon, a Pétfürdői Kró-
nikában és a képújságban.

2015-ben két nagyszerű és népszerű 
írót, költőt, Schäffer Erzsébetet és Varró 
Dánielt láttuk vendégül. 2016-ban is ha-
sonló színvonalú író-olvasó találkozókra 
várunk minden kedves érdeklődőt. Az 
előadásokra előreláthatólag tavasszal és 
ősszel kerül sor.

A Könyves Vasárnap programot az Or-

szágos Könyvtári Napok keretén belül 
rendezzük meg októberben. Ezen az őszi 
vasárnapon rendkívüli nyitva tartással, 
az olvasópályázat eredményhirdetésé-
vel, szerény vendéglátással, meglepetés- 
programokkal várunk minden korosz-
tályt.

Lázár Ervin idén lenne 80 éves. Ezen 
évforduló alkalmából általános isko-
lásoknak tervezünk egy többfordulós 
levelezős versenyt, melynek döntője a 
könyvtárban lesz novemberben.

Továbbra is folytatódik a Pétfürdői 
Krónikában megjelenő Hónap feladvá-
nya nyereményjátékunk. Nagy öröm 

számunkra, hogy min-
den alkalommal renge-
teg helyes megfejtés ér-
kezik be hozzánk.

Februártól folyama-
tosan kiárusításra ke-
rülnek a könyvtárban 
található folyóiratok ko-
rábbi évfolyamai.

A selejtezett könyveket a földszinti au-
lában elhelyezett könyves szekrényből 
bárki ingyenesen elviheti, ugyanitt min-
den nap elolvasható a Veszprém Megyei 
Napló legfrissebb száma.

Könyvtárunk maximálisan figyelembe 
veszi az olvasók kéréseit. Amennyiben van 
olyan könyv, amelyet szívesen elolvasna, de 
az nem található meg az állományunkban, 
kérjük, jelezze a könyvtárosoknál. Minden 
kívánságot igyekszünk teljesíteni.

Nagyon sok szeretettel várunk minden-
kit a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyv-
tár olvasói közé!

Seresné Zs. Borbála könyvtáros

Diafilmvetítés

Gyermek-játszósarok

Schäffer Erzsébet
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Doni emléktábla a római katolikus templomban

1943. január 12-én az urivi áttöréssel 
kezdődött a 240 ezer fős II. Magyar Hadse-
reg tragédiája a Don-kanyarban. Csapata-
ink tizenkét nap alatt több tízezer halottat, 
sebesültet és harmincezer hadifoglyot veszí-
tettek.

Ezeréves történelmünk során egyetlen 
hadműveletben soha nem érte ekkora 
emberveszteség ennyire rövid idő alatt 
országunkat. 

A 2. magyar hadsereg sok száz kilométe-
res gyalogmenettel érkezett a Don vidékére 
1942. július végén. A rengeteg hiányosság-
gal küszködő magyar csapatok, melyek 
nagy része 35 év feletti, egyszerű emberek-
ből állt, nem pedig hivatásos honvédekből, 
azt a megvalósíthatatlan feladatot kapták, 
hogy egy több mint 200 kilométeres sza-
kaszt védjenek a Don mentén, amelyet 
egészében el sem foglalhattak, mert a szov-

A Don-kanyar magyar hőseire 
emlékeztünk

jetek három hídfőállásnál is meg tudták 
vetni a lábukat. Már az augusztus-szep-

Hirdetmény

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
83.§ (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva 
- a „Panelkuckó” Napközi Otthonos Óvoda (Pétfürdő, Liszt 
Ferenc út 17. sz.) 2016. évi nyitva tartási rendjét az alábbiak 
szerint határozza meg:

 „Az Óvoda a 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti 
munkanapokon az alábbiak szerint tart nyitva: január 1. és 
augusztus 7. között: 5.30 órától 16.30 óráig; augusztus 8. és  
augusztus 21. között: nyári karbantartási munkálatok miatt 
zárva; augusztus 22. és december 23. között: 5.30 órától 16.30 
óráig; december 24. és december 31. között: zárva”

Felhívja az intézményvezetőt, hogy mind a nyári, mind a 
téli zárva tartás miatt valamennyi napközbeni ellátást igény-
be vevő gyermek szülőjét nyilatkoztassa a gyermekfelügyelet 
iránti igényéről. A nyilatkozatok összesítésének eredményé-
ről haladéktalanul tájékoztassa a polgármestert.

Amennyiben az ellátást igénylők között a gyermekek vé-
delméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. tör-
vény 41.§ (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó gyermek 
szerepel, akinek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, 
munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben 
való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbe-
ni ellátásáról bizonyíthatóan nem tudnak gondoskodni, az 
óvoda zárva tartása alatti alternatív napközbeni ellátás meg-
szervezéséről a gyermekjóléti alapellátás keretében gondos-
kodni kell.

temberi hídfőcsaták is súlyos veszteséggel 
jártak, amikor pedig 1943. január 12-én 
a nagy erejű szovjet támadás megindult, a 
honvédség megsemmisítő vereséget szen-
vedett a rossz felkészítés, a hiányos felsze-
relés és nem utolsósorban a német hadve-
zetés miatt. 

A veszteség óriási volt, 130 000 főre te-
hető. Ennyien estek el, sebesültek meg, 
tűntek el, vagy kerültek hadifogságba. A 
legfontosabb adat, az elesettek száma, meg-
határozhatatlan. De szinte biztos, hogy 40 
-50 000 hősi halottal számolhatunk.

Erről a tragédiáról emlékeztek meg ja-
nuár 24-én a szentmise után a pétfürdői 
római katolikus templomban elhelyezett 
emléktáblánál, ahol 2001-ben Gyapay 
Zoltán idézte fel a hetvenhárom évvel ez-
előtt történteket.
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Virágos Pétfürdő...
A Település Védő és Szépítő Egyesület im-

már hagyományosnak mondható kezdemé-
nyezése – hiszen közel tíz évre nyúlik vissza 
indíttatása – 2015 évben is folytatódott. 

Egyre épülő-szépülő településünk hír-
nevéhez méltóan szeretné egyesületünk, 
hogy ne csak a közterek és parkok, ha-
nem az emberek közvetlen környezete 
is igényes, szép, gondozott benyomást 
keltsen az utcán sétálóknak, illetve az 
idelátogatóknak. Nem gondoljuk azon-
ban azt, hogy ez csak hagyományosan a 
családi házak kertjében pompázó virá-
gokra, örökzöldekre és növényekre vo-
natkozik, de szemet gyönyörködtető az 
emeletes házak 
körül kialakí-
tott és gondo-
zott környezet 
is. Gondoljunk 
csak a minden-
napos bevásár-
lás során elénk 
táruló Liszt 
Ferenc út 12. 
előtt, a lakók 
által beültetett 
és gondozott 
növények színes 
látványára, vagy 
a Hősök terén a 
gesztenyesor végén szemünk elé táruló 
csodás muskátlis-virágos ablakokra...

Mi, településvédők és szépítők is tevé-
kenyen elősegítjük azon törekvéseket, 

melyek híven szolgálják településünk 
élhetőbbé tételét: évente szervezünk fá-
sítási programot – ugye milyen szép az 
Iskola utca, amikor a gömbszivarfák zöld 
lombkoszorúval hirdetik a tavasz jöttét? 
Vagy a bordó színben pompázó borbo-
lyabokrokkal szegélyezett utcák látvá-
nya? Vagy a minden májusban szervezett 
virágvásár- ahol az egynyári és évelő nö-
vények színpompás kavalkádja fogadja a 
vásárlókat?

Egyesületünk évente elismerő oklevél-
lel, kedvezményes virágvásárlási bónusz-
szal, ebben az évben még egy kis kerá-
mia-gombaházikóval is megköszönte 
mindazok munkáját, akik gondot és 
figyelmet fordítanak közvetlen és kissé 
távolabbi környezetük gondozására.

2015-ben a Feketedió Nap keretében 
került sor a díjkiosztó ünnepségre, ahol a 
díjazottakat és odalátogatókat a legszebb 
kertekről és utcákról készült fotókiállítás 
is várta...

Ebben a „versenyben” nincsenek he-
lyezettek, együtt örülünk a kertépítő 
szakemberrel tervezett pompás kertek-
nek, de ugyanúgy szeretettel fogadjuk és 
értékeljük az idős emberek keze munká-
ját dicsérő hagyományos virágoskertek 
látványát is. Mi, egyesületi tagok szinte 
kötelező érvényűnek tartjuk, hogy a ma-
gunk házatája például szolgáljon minden 
pétfürdői lakos számára, azonban álljon 
itt mindazok neve, akik munkájukkal 

hozzájárultak kezdeményezésünk sikeré-
hez és akiknek ezúton, így is köszönetet 
mondunk:

Kiállítás a Feketedió Napon

Állomás út  Keresztes Pálné
Berhidai út Káli Ildikó
  Farkas Györgyi
  Németh Lászlóné
  Vázsonyi Lászlóné
  Iváncza Attila
  Erős Gyuláné
  Szeivolt Pál
  Kiss Rudolfné
  Őri Györgyné
Hősök tere 2-es társasház
  3-as társasház
  15-ös társasház
  Puszta Béla
  Pozsgai Zoltán
  Udvardi Henrietta
Hunyadi út Koch Ferencné
  Horváth Éva
Kinizsi köz Katona Szilvia
  Györkös Istvánné
  Winter Zoltán
Kölcsey köz Papp Györgyné
Sugár út Szalai Tivadar
Ady Endre út Dobi Jánosné
  Szilágyi Istvánné
  Selmeczki Tiborné
  Haga Józsefné
  Kiss Gáborné
  Holler Lászlóné
  Sólyom Györgyné
  Horváth Jánosné
Akácfa út Zentai Gergelyné
  Gáspár Attiláné
  Erdélyi Jánosné
  Kovács Gyula
  Rónaszéki Attila
Babits M. út Balogh Lajosné
  Fehér Béláné
  Czimmermann Lajosné
  Péntek Jánosné
  Szabó Józsefné
Bánk bán út Radovicsné Hornyák  

  Marianna
  Lukács Jánosné
  Molnár Ferencné
  Oszkó Istvánné
Bocskai út Milánkovics János
Bőhm F. utca Süle Ferencné
  Haász Ferencné
Diófa utca  Polgár Tiborné
Ifjúság utca  Varga Józsefné
Fazekas M. u. Csermány János
  Bónáné Csapó Erika

Hangulatos utcarészlet

dr. Kovácsné dr. Haller Annamária
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Értékel a zsűri

Fergeteges farsangi hangulatban telt a 
VIII. Télűző Péti Pogácsafesztivál
Immáron nyolcadik alkalommal rendez-

te meg február 6-án hagyományos Télűző 
Pétfürdői Pogácsafesztiválját a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtár.

A téli hónap ellenére igazi tavaszi idő 
fogadta a vendégeket ezen a délutánon. 

A rendezvény már délelőtt elkezdődött, 
hiszen a pogácsasütők 12 óráig adhatták 

le a frissen sült pogácsáikat. A versenyre 
39-en jelentkeztek Pétfürdőről és Vár-
palotáról, és összesen 43 féle pogácsát 
sütöttek. Az értékelést végző zsűri elnö-

ke idén Láng Géza alpolgármester volt, 
segítői pedig az elmúlt évek legjobb po-

gácsasütői közül kerültek ki. Név szerint 
Stéger Endréné és Szpisjákné Baráth Rita 

segédkeztek a felelősségteljes feladat el-
látásában.

Délután 15 órakor a színháztermi prog-
rammal folytatódott a fesztivál. Színpad-
ra léptek a Horváth István Általános 
Iskola 4. a osztályosai, a „Panelkuckó” 
Napközi Otthonos Óvoda Méhecske 
csoportja, a Dance Action nagylányai 
és fiai, az Eszterlánc Mazsorett Együt-
tes Viola csoportja és Ferenc Panna. A 
műsor második felében a Botorka Tánc-
együttes a Kákics zenekarral együtt adta 
elő vidám, farsangi forgatagát Álesküvő 
farsang farkán címmel.  A műsor után 
a pogácsasütő-verseny eredményhirde-
tése következett. Bronzérmes lett Balogh 
Béláné és Simákné Tremmel Alinka, má-
sodik helyen végzett Kerekes Andrea és 
Szűcs Zoltánné. A díjnyertes pogácsákat 
pedig Lujber Tiborné és a Gondozási 
Központ munkatársai készítették. Kü-

löndíjasok lettek: a legeredetibb pogácsát 
a  Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesület 
készítette. A legízesebb pogácsát Vajda 
Gyöngyi sütötte, a legegészségesebbet 
pedig Papp Lajosné. A legmeghökken-
tőbb pogácsa titulus Nikolausz Barnabás 
péksüteményét illette. A legformásabb 
pogácsát Makavei Imréné, a leghagyo-
mányosabbat pedig Borbándi Ambrusné 
készítette. A legformásabb töpörtyűs po-
gácsát Petres Gyuláné, a legmeglepőbbet 
Apagyiné Tarnaváry Szilvia sütötte. A 
legháziasabb pogácsa címet kapta Win-
ter Istvánné péksüteménye, a legesztéti-
kusabb pedig Radovitsné Hornyák Mari-
annáé volt.

››› ›››

A Méhecske csoport Farsangi álesküvő 

Pogácsavásár
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››› ››› 
Az eredményhirdetés után a 

vendégek megvásárolhatták a 
pogácsákat. A pogácsajegyek-
ből befolyt bevételt, 52 200 
Ft-ot a közösségi ház a Nap-
sugár Alapítványnak ajánlotta 
fel. 

Hogy senki ne maradjon 
szomjan vagy éhesen a Várpa-
lota-Pétfürdői Kertbarát Kör 
jóvoltából forralt és hideg bo-
rokat, valamint teát is ihattak 
a fesztiválozók. Ha valaki nem 
lakott jól a vásárolt pogácsák-
ból, zsíros kenyeret is majszol-
hatott. 

Az evés-ivás mellett kézműves 
foglalkozásokkal és táncházzal 
mulathatták az időt az egyre 
jobb hangulatba kerülő farsan-
gozók.

A Pétfürdői Közösségi Ház 
és Könyvtár köszönetet mond 
a Horváth István Általános Is-
kola 1. a, 1. b, 2. a, 2. b, 3. a, 
4. a, 4. b, 5. a és 5. b osztályo-
sainak és a Kolping Kollégium 
rajszakköröseinek a farsangi 
díszekért. 

A pogácsaárusításban, az 
innivalók előkészítésében és 
felszolgálásában, valamint a 
rendezvény lebonyolításában 
nyújtott segítségéért köszönet 
illeti Böcskei Renátát, Garami-
né Stéger Már-
tát, Kiss Gábor-
nét, Mogyorósi 
Józsefnét, Tóth 
Lajosnét, Né-
meth Zsuzsan-
nát, Seres Somát, 
Süle Biankát, a 
Pétfürdői Pol-
gárőrség szol-
gálatban lévő 
tagjait, valamint 
a Várpalota-Pét-
fürdői Kertba-
rát Kör tagjait: 
Ambrózi Sán-
dort, Ambrózi 
S á n d o r n é t , 
Lujber Tibort, 
Lujber Tibornét, 
Nagy Jánost, Nagy Jánosnét.

Szülők és gyerekek együtt ügyeskedtek

A Botorka Táncegyüttes tagjai 
tánca hívták a farsangozókat A talpalávalót a Kákics zenekar húzta

Munka közben
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Nagy sikere volt a Mikulás futásnak
A Marathon Tömegsport és Környezet-

védő Egyesület a hagyományokhoz híven 
2015-ben is december első szombatján 
rendezte meg Pétfürdőn, immáron 22. al-
kalommal, a Mikulásnapi futóversenyt.

A verseny helyszíne az Albert Pihenő-
park volt. Verőfényes napsütés és szinte 
tavaszi meleg fogadta a népes futótábort, 
akik három távon több kategóriában is 
indulhattak. Futók érkeztek a Várpalotai 
kistérségen kívül többek közt Budapest-

ről, Veszprémből, Alsóörsről, Küngös-
ről, Csetényből, Szentkirályszabadjáról, 
Tapolcáról, Százhalombattáról és Győr-
ből is. Több mint százan neveztek, sőt 
kerekesszékes versenyzőnk is volt.

Amellett, hogy minden versenyző a 
Mikulástól ajándékcsomagot vehetett 
át, a helyezettek érem és kupa díjazás-
ban is részesültek. A verseny után pedig 
– szokás szerint – a rendezők mindenkit 
vendégül láttak: zsíros kenyér, tea, forralt 

bor és gyümölcs várta ugyanúgy a részt-
vevőket, mint a kísérőiket is.

A rajt előtt megkoszorúztuk a kopjafát, 
amelyet tavalyelőtt azon sportbarátaink 
emlékére állítottunk, akik már nem le-
hetnek többé közöttünk. Ebben az év-
ben elsősorban az idén elhunyt Áros Ká-
rolyról emlékeztünk meg, aki az erdélyi 
Háromszék sportrovat vezetőjeként több 
sikeres olimpiai könyv szerzője, és nem 
utolsó sorban sepsiszentgyörgyi futása-
ink fő mozgatórugója volt.

Versenyünket megtisztelte Szekeres Fe-
renc olimpikon, sokszoros magyar mara-
toni csúcstartó.

A 22 év alatt, büszkén mondhatjuk, 
hogy több ezer fiatal sportbarát és spor-
tot szerető ember fordult meg az Albert 
Pihenőparkban akár versenyzőként, vagy 
kísérőként, illetve rendezőként.

Méreg József
elnök

EREDMÉNYEK:
700 m
Lány     Fiú
0-4 év
1. Szemán Dorka  Veszprém Vilman Gergő  Ajka
2. Szalai Virág  Várpalota Csáktornyai Zalán Várpalota
3. Szedmák Sára  Pétfürdő Eszenyi Gábor  Pétfürdő
5-7 év
1. Sándor Mirabella  Pétfürdő Riba Erik  Pétfürdő
2. Kiss Zsófia   Pétfürdő Juhász Mamuzsity Ákos, Várpalota
3.Arday Luca   Pétfürdő Németh Kornél  Várpalota
8-10 év
1. Szemán Kata  Veszprém Várpalotai Huba Tamás  Veszprém
2. Birnbauer Dalma Veszprém Török Tamás  Ősi
3. Felber Zselyke Veszprém Birnbauer Zsombor Veszprém
KEREKESSZÉKES VERSENYZŐ: 1. Birnbauer Botond
5 km
11-13 év
1. Kiss Georgina  Pétfürdő Varga Péter  
2. Szemán Kitti Veszprém Rafael Dominik Várpalota
3. Rugovics Flóra Gyulafirátót Gelicza Milán  Várpalota
14-17 év
1. Horváth Anita Várpalota Földer Balázs Veszprém
2. Németh Emese  Pétfürdő Balogh Zsombor Tapolca
3. Benedek Patrícia  Pétfürdő Gellár Gergő Küngös
70 év felett
1.     Szekeres Ferenc Budapest 
2.     Martos Péter  Várpalota
10 km
18-39 év
1. Heim Andrea (54'46") Veszprém Forgács Kornél (51'36")  Várpalota
2. Zámbó Renáta (60'09")Várpalota Rédli György (53'04") Várpalota
3. Molnár Melinda (60'12") Pétfürdő Várpalotai Tamás (59'49")Veszprém 
40-54 év
1. Ónadi Zsuzsanna (53'26") Ősi Szemán János (54'10") Veszprém
2. Farkas Rita Pétfürdő  Nagy Tibor   Várpalota 
3. Mészölyné Varga Renáta Veszprém Reizinger Balázs  Várpalota
55-69 év
1. Kovács Lászlóné  Székesfehérvár Fülöp József  Dunabogdány
2. Bakos Judit  Budapest Bikki Sándor  Alsóörs
3. Szabó Csabáné Százhalombatta Wimmer László   Pétfürdő
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Alapítványi hírek
Az alábbiakban szeretném röviden 

összefoglalni a Pétfürdő Sportjáért Ala-
pítvány 2015. évi tevékenységét. Az 
Alapítvány a tavalyi évben 3 sportese-
ményt szervezett és rendezett meg.

XVI. Tekekupa Pétfürdő amatőr terü-
leti tekeverseny 80 dobás (40 teli, 40 
tarolás)

Április 10-11-12-én immár XVI. alka-
lommal került lebonyolításra a Pétfür-
dő Sportjáért Alapítvány rendezésében 
a területi amatőr tekeverseny Pétfürdő 
Kupa néven. Ezen 136 férfi és 43 női 
versenyző vett részt, 6 megyét és Buda-
pestet képviselve csapat-, egyéni és pá-
ros versenyben is. Pétfürdő településről 
10 csapat vett részt az eseményen. A 
verseny helyszíne a Péti MTE sportte-
lepének tekepályája volt.
Női egyéni: 
1.) Hegedűs Andrea (Csóri Csajok) 341 fa
2.) Kissné S. Katalin (Taktika, Várpalota) 
340 fa     
3.) Magda Lilla (Insolidum, Szfvár)                 
340 fa
Férfi egyéni:   
1.) Gazdag János (B. Erőmű Ajka) 
392 fa   
2.) Varga Gábor (MAVA TC, Gárdony)          
385 fa     
3.) Molnár Tibor (Tapolcafő) 380 fa     
Női páros: 
1.) Kajtár A.–Szász A. (Sajtműhely)                
657 fa  
2.) Hegedűs A.–Szemenyeiné A. (Csóri 
Csajok)  654 fa   
3.) Száraz Zs. Mária–Horváth I. (Szeged)        
641 fa        
Férfi páros: 
1.) Horváth A.–Sólya Z. (Timármix, Gö-
nyű) 746 fa             
2.) Gazdag J.–Kocsis J. (B. Erőmű)                       
741 fa    
3.) Varga G.–Varga Z. (MAVA TC, Gár-
dony) 731 fa   
Női csapat: 
1.) Csóri Csajok 1286 fa                 
2.) „Sajtműhely Berhida” Pétfürdő 1271 fa        
3.) Herend 1244 fa        
Férfi csapat: 1.) MAVA TC Gárdony         
1446 fa   
2.) Csóri Tekebarátok  1425 fa
3.) B. Erőmű Ajka 1406 fa

VIII. Pétfürdő Díj amatőr területi te-
keverseny 80 dobás (40 teli, 40 tarolás)
(A végeredmény a Tekekupán elért ered-
ménnyel összesítve alakult ki.)

Május 8-9-10-én VIII. alkalommal ke-
rült a Pétfürdő Sportjáért Alapítvány ren-
dezésében lebonyolításra a területi amatőr 
tekeverseny Pétfürdő Díj néven. Ezen 103 
férfi és 41 női versenyző vett részt 6 megyét 
és Budapestet képviselve csapat-, egyéni és 
páros versenyben is. Pétfürdő településről 
9 csapat vett részt az eseményen. 
Női egyéni: 
1.) Magda Lilla (Insolidum, Szfvár) 
711 fa             
2.) Száraz Zs. Mária (Szeged)                          
687 fa     
3.) Hegedűs Andrea (Csóri Csajok)                 
672 fa
Férfi egyéni:   
1.) Falusi István (Isoquant, Ajka) 750 fa   
2.) Gömbi Márton (Kislőd) 745 fa     
3.) Varga Gábor (MAVA TC, Gárdony) 
743 fa     
Női páros: 
1.) Száraz Zs. Mária–Horváth I. (Szeged) 
1349 fa  
2.) Czimmerné A.–Magda L. (Insolidum, 
Szfvár) 1295 fa   
3.) Farda Zs.–Holicska Z. (Égetőmű SC, 
Dorog) 1294 fa        
Férfi páros:    
1.) Tóth A.–Gömbi M. (Kislőd) 1440 fa 
2.) Horváth A.–Sólya Z. (Timármix, Gö-
nyű) 1416 fa    
3.) Varga G.–Varga Z. (MAVA TC, Gár-
dony) 1415 fa   
Női csapat:      
1.) Csóri Csajok 2530 fa                 
2.) Herend 2513 fa
3.) „Sajtműhely Berhida” 2500 fa        
Férfi csapat:   
1.) Csóri Tekebarátok 2783 fa 
2.) MAVA TC Gárdony 2764 fa
3.) B. Erőmű Ajka 2748 fa

IV. Pétfürdő és térsége általános isko-
lái közötti focibajnokság 5.-6. osztá-
lyosok részére
Végeredmény:
1. Horváth István Általános Iskola, Pétfürdő
2. Vásárhelyi András Általános Iskola, 
Várpalota
3. Tasner Antal Általános Iskola, Öskü

4. Ősi Általános Iskola
5. Nepomuki Szent János Általános Is-
kola, Várpalota
6. Készenléti lakótelepi Általános Iskola, 
Várpalota
7. Képesség- és Tehetségfejlesztő Magán 
Általános Iskola, Várpalota
Legjobb kapus: Varga Bence - Horváth 
István Általános Iskola, Pétfürdő
Gólkirály: Bakos Adrián 8 góllal - Vásár-
helyi András Általános Iskola, Várpalota
A győztes csapat névsora: Varga Ben-
ce, Kun Dominik, Bóka Martin, Bóka 
Péter, Wimmer Tamás, Magyar Máté, 
Pozsgai Dániel, Török Gergő, Sági Bar-
nabás, Vancsek Arnold, Ács Imre csapat-
vezető.
Játékvezetők: Németh Tibor, Beg Morina, 
Magyar József

A dobogós helyezést elért csapatok ér-
meket, serleget kaptak, valamint pénz-
jutalmat is kapott az iskola. Minden 
résztvevő iskola csapatnak egy-egy foci-
labdát is ajándékoztunk. A verseny után 
a gyermekek pizzát, üdítőt és csokoládét 
kaptak. A rendezvényen közel 70 gyer-
mek vett részt.

Jutalmaztuk a Horváth István Általá-
nos Iskola elmúlt tanévben kiemelkedő 
sporttevékenységet végző tanulóit, Né-
meth Emesét és Lujber Pétert. Díjaztuk 
2015. október elsején a péti sportéletben 
való részvételért Kurucsai István egykori 
péti sakkedzőt, valamint Kiss Gábort és 
Harangi Lajost, a PMTE tekeszakosztá-
lyának vezetőit és játékosait.

Fejlesztéseink közül megemlítendő a 
műfüves pálya melletti lelátó felújítá-
sának befejezése, melyet alapítványunk 
végeztetett el.

Köszönetet mondunk mindenkinek, 
akik valamilyen formában segítették az 
Alapítvány munkáját, valamint adójuk 
1%-ának átutalásával hozzájárultak a 
működéséhez. A számlánkra beérkezett 
293.070 Ft-ot a teniszpálya felújítására, 
valamint a sportrendezvényeink lebo-
nyolítására fordítottuk. Kérjük, hogy az 
adójuk 1%-ával a jövőben is támogas-
sák alapítványunkat. Számlaszámunk: 
11748076-20010238 

                                                                                           
Tránszki László

elnök
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Pétfürdői Krónika - Pétfürdő Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja. 
Kiadja: Pétfürdő Önkormányzata megbízásából a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár. Felelős szerkesztő: Angeli Katalin. Tördelő: Monok Petra.

A szerkesztőség címe: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 5. Telefon: 88/476-891. A leveleket a szerkesztőség címére küldjék. Névtelen, bérmentesítés nélküli leveleket nem fogadunk. 
Kéziratot nem adunk vissza. Lapzárta minden hónap 5-én.

Hírek, közlemények, programok

A hónap feladványa
250 évvel ezelőtt, 1766. január 6-án született magyar költő. 
Leghíresebb művében a főhős háromszor „veri vissza” az ér-
demtelenül kapott büntetést. Ki a költő és mi a mű címe?
A helyes válaszokat február 19-éig adhatják le személyesen 
a könyvtárban vagy elküldhetik e-mailben a kozossegihaz.
petfurdo@gmail.com címre.
Előző feladványunk helyes megfejtése: Varázsfuvola. Könyvju-
talmat nyert: Kasza Zsoltné, Pétfürdő. Gratulálunk, nyeremé-
nyét átveheti nyitvatartási időben, a könyvtárban.

Pétfürdő Nagyközség Önkor-
mányzati Képviselő-testületé-
nek Humán Bizottsága február 
18-án, csütörtökön 16 órától 
civil fórumot rendez a Pétfür-
dői Közösségi Ház és Könyvtár 
emeleti nagytermében, amely-
re várják a pétfürdői civil szer-
vezetek képviselőit.

• • •
A Pétfürdői Gondozási Köz-

pont február 23-án, kedden 
13 órától tartja éves gyermek-
védelmi tanácskozását a kö-
zösségi házban.

• • •
A Pétfürdői Közösségi Ház 

és Könyvtár március 3-án, 
csütörtökön 17 órakor nyitja 
meg Újhelyi Gábor festőmű-
vész, pedagógus emlékkiállí-
tását a közösségi ház emeleti 
termeiben. 

• • •
A Marathon Tömegsport 

és Környezetvédő Egyesület 
március 6-án, vasárnap 10 
órától rendezi meg a 46. Péti 
Schmidt Ferenc Terepfutó-
versenyt a péti erdőben. 
Rajt: 10 óra, Albert Pihenő-
park. Távok: 700 méter, 5 és 
10 km. Bővebb információ a 
06-20/996-0500-ös telefon-
számon, vagy a következő in-
ternetes elérhetőségeken kap-
ható: www.marathontke.hu, 
marathonsport@chello.hu

• • •
A Várpalota-Pétfürdői Kert-

barát Kör március 12-én, 
szombaton 8 óra 30 perctől 
rendezi meg Megyei Borver-
senyét a közösségi házban. A 
borokat március 9-én, szer-
dán reggel 8 és 17 óra között 
adhatják le Pétfürdőn Makai 
Józsefnénál (Bocskai út 29.) 
Várpalotán pedig a civil ház-
ban. A hagyományos borver-
senyi bál pedig március 12-én 

19 órától kerül megrendezés-
re a Nitro Étteremben.

• • •
A Peytu Íjász Hagyomány-

őrző Egyesület március 13-
án, vasárnap rendezi meg VI. 
Tavaszköszöntő Örömíjász 
versenyét Peytu erdejében. 
Kategóriák: Visszacsapó tra-
dicionális reflex íjak (magyar, 
mongol, tatár, török, stb.), bot 
(long-bow), modern long bow, 
vadászreflex íjak. A versenyben 
21 db egyedi célra fognak lőni, 
amelyek 2D-3D célok lesznek. 
1 körben célonként 3 lövés-
sel. Nevezési díj előnevezéssel: 
Mini: (9) 500 Ft, gyermek: (9–
14) 1500 Ft,  ifjúsági fiú, lány:
(14–18) 2000 Ft,. felnőtt férfi, 
női: (18–50) 3000 Ft. tisztelet-
reméltó férfi, női (50 -) 3000 
Ft. Helyszíni nevezés + 800 Ft. 
Nevezésnél a betöltött életkort 
veszik figyelembe. 

Díjazás, kategóriánként leg-
alább 3 induló esetén: 1–3. 
helyezettnek érem, oklevél (1. 
helyezés ajándéktárgy) A ne-
vezési díj egy tál meleg ételt 
(estebéd) is tartalmaz, melyet a 
verseny végén fogunk feltálal-
ni. Estebédet a NEM verseny-
ző vendégek részére is tudnak 
biztosítani. (+800 Ft/fő) 

Kérik azt az előnevezésnél, 
nevezésnél jelezni!

Tervezett program: 8 órától 
9 óra 30 percig – nevezés, 9 
órától 9 óra 30 percig – gya-
korlás, 9 óra 45 perckor – 
megnyitó, verseny, 16 órakor 
– eredményhirdetés.

Előnevezni a következő 
elérhetőségeken lehet 2016. 
március 9-én éjfélig: Soós 
Richárd: 06-30/230-7118, 
email: peytuijasz@gmail.com 

Aki teheti, bátran öltözzön 
alkalomhoz illő viseletbe! – 
nem kötelező Az íjásztalálko-

zón minden résztvevő saját fe-
lelősségére vesz részt, gyermek 
íjászok csak szülői felügyelet-
tel indulhatnak. A biztonsági 
szabályok betartása mindenki-
re nézve kötelező! Mindenkit 
szeretettel várnak.

• • •
Pétfürdő Nagyközség Ön-

kormányzata, valamint a 
Pétfürdői Közösségi Ház 
és Könyvtár március 15-
én, kedden 15 órától tartja 
az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc tiszteleté-
re rendezett ünnepségét. A 
műsorban közreműködnek 
a Horváth István Általános 
Iskola 7. osztályos tanulói, 
valamint a „Panelkuckó” 
Napközi Otthonos Óvoda 
Pillangó csoportja. Helyszín 
a közösségi ház színházterme, 
majd a Hősök terei emlékmű. 

• • •
A Pétfürdő Sportjáért Alapít-

vány március 18-ától 20-áig 
rendezi meg a XVII. Pétfürdő 

Kupa területi tekeverseny I. for-
dulóját a PMTE tekepályáján. 

• • •
A Pétfürdői Közösségi Ház 

és Könyvtár március 19-én, 
szombaton 9 órától tartja hús-
véti játszóházát, melyen a gye-
rekek és szüleik húsvéti dísze-
ket, ajándékokat készíthetnek. 
Mindenkit szeretettel várnak.

• • •
A FutaPét Tömegsport Egye-

sület március 20-án, vasárnap 15 
órától rendezi meg Nyusziváró 
gyermekfutóversenyét 2–15 éves 
gyermekek számára, melyen a jó 
hangulatról a Mézengúzok Ze-
nekar gondoskodik.  

• • •
A Szent László Kórus virág-

vasárnapi passiót tart március 
20-án a pétfürdői római ka-
tolikus templomban.

• • •
A Horváth István Általános 

Iskola március 21-étől 23-áig 
rendezi meg a Horváth István 
napokat. 
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