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Pétfürdő napja
1989. május 19-én, 21 évvel ezelőtt, a 

péti polgárok érvényes és eredményes nép-
szavazáson döntöttek arról, hogy a telepü-
lés szakadjon el Várpalotától. A lakosság 
52%-a vett részt a voksoláson, a résztvevők 
90%-a válaszolt igennel arra a kérdésre, 
hogy „…Akarja-e Ön, hogy Pétfürdő önál-
ló település legyen?” 1998-ban az első kép-
viselő-testület május 19-ét Pétfürdő nap-
jává nyilvánította. Idén is, mint minden 
évben, településünk apraja-nagyja részt 
vett e jeles nap megünneplésében. 

A rendezvény a régi Polgármesteri Hi-
vatal emléktáblájának megkoszorúzásá-
val kezdődött, ahol a Szent László Kórus 
énekelt, majd Gelencsér István, a Humán 
Bizottság tagja emlékezett vissza a „hős-
korra”, és méltatta az elmúlt 21 év ered-
ményeit. Az emléktábla megkoszorúzása 
után az ünneplők átvonultak a Közösségi 
Házba. 

Ott először megtekintették az egy nap-
pal előbb megnyílt Pétfürdő egykor és ma 
című fotókiállítást. Az ünnepség a szín-
házteremben folytatódott, ahol Horváth 
Éva, Pétfürdő polgármestere többek 
között arról is beszélt, hogy ez a nap a 
pétieké, a pétiek ünnepe, a település szü-
letésnapja. 

A műsorban elsőként a Péti Férfikar 
énekelt, őket a Dance Action SE Manó 
csoportja követte Magyar táncával. Ez-
után a „Panelkuckó” Napköziotthonos 
Óvoda Micimackó csoportja vidám, 
táncos összeállítást mutatott be. Az 
Eszterlánc Mazsorett Együttes legkisebb-
jei, a Százszorszép csoport tagjai botos 
koreográfiájukkal léptek színpadra. Őket 
a Horváth István Általános Iskola 2. b 
osztályos lánykái követték. Ébredő tava-
szi virágokká váltak a színpadon. Ferenc 
Panna, az Eszterlánc Mazsorett Együttes 

tagjának szóló produkciója után Benke 
Léna, a Horváth István Általános Iskola 
7. a osztályos tanulója szavalt. Az iskola 
3. a és b osztályosai pedig a Tavasztündér 
című mesejátékot adták elő. 

Utánuk ismét a táncé volt a főszerep a 
színpadon: a Dance Action SE közép-
ső korcsoportja legújabb koreográfiáját 
mutatta be Palya Bea: Csiki-csiki című 
számára. Utánuk két 8. a osztályos tanu-
ló, Parádi Ildikó és Moór Anita mondott 
el egy-egy verset. 

A fináléban elsőként a Dance Action 
SE gyerek- és juniorkorcsoportos lányai 
az indiánok ősi földjére repítettek el 
bennünket. Majd az Eszterlánc Mazso-
rett Együttes Viola csoportjának világító 
botos koreográfiáját láthatta a közön-
ség. Az ünnepi műsort végül a Muskátli 
Táncegyüttes zárta Rábaközi táncával.

»»»

Pétfürdő: Buzás Dániel drónos felvétele
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Tisztelt Ünneplők, tisztelt Emlékezők!
Amikor az 1996. május 19-ei nép-

szavazásra készülődtünk, akkor elég 
nehéz helyzetben voltunk. Mert nem 
tudtuk pontosan, milyen eredménnyel 
fog végződni. Évekkel utána, a sokadik 
megemlékezés, ünnepség után jutott 
eszembe, talán még egy kicsit dohog-
tam is magamban, egyáltalán miért 
van szükség erre a május 19-ei megem-
lékezésre, amikor ott az október elseji, 
ami Pétfürdő életében sokkal fonto-
sabb.

Aztán eszembe jutott, hogy ha nincs 
május 19-e, és főképpen annak az 
eredményessége, akkor nincsen októ-
ber elseje, akkor nem valósul meg Pét-
fürdő önállósága. Akkor nem születik 
meg a Göncz Árpád és az ellenjegy-
ző Kuncze Gábor aláírásával ellátott 
törvény, mely szerint Pétfürdő önálló 
település.

Engedjék meg nekem, hogy ezt a kis 
beszédemet a tegnap megnyílt, Közös-
ségi Házban látható Pétfürdő egykor 
és ma című fotókiállítás köré építsem 
a saját emlékeimmel. Én nem vagyok 
tősgyökeres péti, 20 hónapos korom-
ban kerültem ide Pétfürdőre ‘49 feb-
ruárjában, de határozottan emlékszem 
a szép gyerekkorunkra. Ezt direkt 
többes számban mondtam, mert hál’ 
istennek, vagyunk egypáran, akik em-
lékeznek erre. 

Például a Templomtéri Iskolában el-
töltött időszakra… Emlékszem arra, 
hogy itt voltam elsőáldozó. Zsédely 
Antal plébános jóvoltából jártunk hit-
tanra. Itt tanultam meg korcsolyázni. 
Amikor már nagyon ment, akkor csil-
lagszórót kötöttünk a korcsolyák sar-
kára. Itt borultunk bele többszörösen az 
Ifjúsági-tóba, a mai elődjébe. Itt tanultam 
meg úszni, itt verse-
nyeztem. Itt volt az első 
munkahelyem úszó-
mesterként 1965-ben. 
Személy szerint engem 
minden Pétfürdőhöz 
köt.

Amikor családi ven-
dégeink, akár valamely 
egyesületnek a ven-
dégei idejönnek Pét-
fürdőre, végigkísérjük 
őket és körbenéznek, 
igazándiból csak elis-
meréssel tudnak nyi-
latkozni mindarról, 
amit látnak. Az egyik 
balatonmáriafürdői vendégünk 
sok évvel ezelőtt azt mondta, hogy ez a 
település egy ékszerdoboz. Nagyon szük-
séges lenne, hogy ezt az ékszerdobozt ne 
feszegessék, ezt az ékszerdobozt ne nyito-
gassák, ennek az ékszerdoboznak az ék-
szertartozékait ne dobálják bele a tóba, 

hanem a mai ifjúságunk is úgy szeresse 
Pétfürdőt, ahogyan mi szerettük és szeret-
jük. Vagyunk még pétfürdőiek, akik ezt az 
értéket meg akarják, és meg is tudják óvni.

Végül engedjék meg nekem élemedett ko-
romra tekintettel, vagy azzal visszaélve, hogy 
személyes családi emlékkel adózzam ennek a 
napnak. Az emléktábláról van szó, amely Si-
mon István: Pörgőkeréken című verséből idéz. 

Polgármesterünk sok-sok évvel ezelőtt fi-
ataloknak pályázatot hirdetett az emlék-
tábla feliratának megalkotására. Ezt az 
idézetet Péter fiam és barátja, Májer Ági 
találta, és javasolta sok-sok évvel ezelőtt.

Gelencsér István beszéde

Gelencsér István, 
a Humán Bizottság tagja mondott beszédet

A 2017. évi május 19-ei ünnepséget a Szent László  Kórus nyitotta meg 
a régi Polgármesteri Hivatal előtt 

Az emléktábla megkoszorúzása
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Kedves Vendégek, kedves Barátaim!
Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel kö-

szöntök mindenkit ezen a mai napon, 
2017. május 19-én, Pétfürdő napján. 21 
évvel ezelőtt a péti polgárok döntöttek. Ér-
vényes és eredményes népszavazáson igent 
mondtak arra a kérdésre, hogy „… Akarja-e 
Ön, hogy Pétfürdő önálló település legyen?” 
Nagyon nagy szó ez. 52%-a ment el a lakos-
ságnak, tehát érvényes volt a népszavazás, 
és több, mint 90% igennel szavazott. Ve-
lünk egy időben Inotán is népszavazás volt 
ugyanebben a témában, de ők sajnos 48%-
nál leragadtak, az ő szavazásuk érvénytelen 
volt, pedig ott is a résztvevők 90%-a igennel 
szavazott. A számok magukért beszélnek.

Egy órával ezelőtt kint voltunk a régi 
Polgármesteri Hivatalnál, az első emlék-
helynél, ahol kezdtük 1998-ban a május 
19-ei megemlékezést. Tudniillik 1998-
ban az első képviselő-testület ezt a napot 
nyilvánította Pétfürdő napjává. Ott már 
nosztalgiáztunk. Gelencsér István kép-
viselőtársam, illetve harcostársam, hogy 
úgy mondjam, feldobott egy labdát. El-
kezdte azokat a gondolatokat felvázolni, 
amiket most én is szeretnék egy kicsit 
tovább vinni.

Május 19. a mi ünnepünk. Pétfürdő 
ünnepe, a lakosság ünnepe. Ez a nap az, 
amit én úgy hívok, hogy a születésnapunk. 
Mert enélkül nem lett volna 1997. október 
1., amit mondhatunk keresztelőnek, meg 
névnapnak. De ha május 19-e nincs, ak-
kor nincs a 97-es döntés, Göncz Árpád 
köztársasági elnök döntése, amit az akkori 
belügyminiszter, Kuncze Gábor jegyzett 
ellen. 

Nagyon fontos május 19. Az elmúlt 21 
évben úgy 2-3 évente mégis voltak olyan 
indíttatások, hogy ezt a napot töröljük ki a 
rendezvénynaptárunkból. Elég keményen 
kellett kiállni azért, hogy szükség van rá, 
kell. Körülbelül négy évvel ezelőtt egy 
bizottsági ülésen rákérdeztem az ott levő 
bizottsági tagokra. Elvártam volna, hogy 
ezen az ünnepen itt legyenek. Már csak 
azért is, mert ha ez az ünnep nincs, akkor 
ők sincsenek ott képviselőként. A válasz 
egy huncut összemosolygás volt: „mi tud-
juk, miért nem jövünk el”. Én nem tudom 
azóta sem, de bízom benne, ez nem egy 
általános vélemény. Május 19-e egyébként 

Ivó és Milán napja, ugyanakkor Pétfürdő 
napja, és igenis, ezen a napon a péti polgá-
rokat, a péti választókat, a péti lakosságot 
kell ünnepelni.

Az elmúlt 21 évről néhány szó. Hogyan 
ünnepeltük az elmúlt években ezt a napot, 
ami Pétfürdő település napja? 98-ban or-
vosi rendelőt avattunk. 99-ben leraktuk a 
bölcsőde alapkövét. 2000-ben felavattuk a 
bölcsődét. 2001-ben felavattuk a faluszéli 
keresztet. Talán 2000-ben vagy 2001-ben 
raktuk le a millenniumi parknak, ami 

most már Szent István park, az alapkövét.
És nagyon sok-sok mindent csinál-

tunk. Leraktuk az alapkövét a Polgár-
mesteri Hivatalnak. A mai nap folya-
mán lerakhattuk volna a távfűtőműnek 
is, csak későn szóltak, úgyhogy majd 
alapkő nélkül felavatjuk október else-
jén. Mind-mind olyan esemény volt, 
ami fordulópont egy település életé-
ben. Ezek a létesítmények, amiknek le-
raktuk az alapkövét vagy átadtuk, vagy 
felavattuk őket, nem egy-két ember 
ötlete alapján, hanem a lakosság indít-
tatására és a képviselő-testület döntése 
alapján valósultak meg.

Én úgy gondolom, Pétfürdő leválása, 
Pétfürdő elválásának kezdeményezése ön-
magáért beszél. És azóta is, a nap minden 
órájában észlelhető, hogy minden, ami tör-
ténik körülöttünk, legyen akármilyen pici-
ke is, jó vagy rossz, de azt a pétiek csinálják. 

Példákat mondok: Pétfürdőt nem igazán 
kell reklámozni, reklámozza önmagát a la-
kói által. Azáltal, hogy rendezetté vált. 

A nyári időszakban ha kimegyünk a 
tó köré, tapasztalhatjuk, nagyon sok 
nem idevalósi van ott, akik Várpalotá-
ról, Ösküről jönnek, csoportosan sétál-
nak, jól érzik magukat, és azt mondják, 
milyen szép, és köszönjük. Reklámozza 
önmagát Pétfürdő azzal is, hogy nagyon 
sok civil szervezete van. A civil szerve-
zetek a kapcsolataikkal, a barátságaik-
kal, sokkal, de sokkal többet hoznak 
Pétfürdőre, mintha mi kiplakátoznánk 
magunkat. Németországból, Erdélyből 
jönnek hozzánk emberek rendszeresen, 
szívesen. A kertbarátok hozzák az or-
szág másik végéből a saját barátaikat, 
akik elvárják, hogy barangoljunk Pét-
fürdőn 1-2-3 órát, és meséljünk egy-
másnak arról, mit látnak. Felfedezik 
2-3 év múlva, hogy ez is változott, és 
milyen jó, hogy itt van. Meg kell nézni 
a félmaratont, amit a futók szerveznek. 
Határon túlról érkeznek sportolók, itt 
vannak, jól érzik magukat. Az áprilisi 
tekekupára fél óra gurításért az ország 
másik végéből jönnek emberek. Szíve-
sen jönnek, és megtiszteltetésnek ve-
szik, hogy meghívták őket.

Én úgy gondolom, a pétfürdőiek azért 
mentek el 21 évvel ezelőtt szavazni, mert 
ezt akarták. Tenni akartak, lépni akartak. 
És azóta is csinálják, közösen csináljuk a 
dolgunkat. Ez senkinek nem az egyéni 
dicsősége, együttes dicsőségünk az, hogy 
tudunk előre menni. Sajnos, együttes 
bukásunk, ha rosszat döntöttünk. De ezt 
a lelkesedést én minden nap érzem még 
most is. Lehet, hogy már nem olyan fel-
hevülten, mosolyogva, üvöltözve, rohan-
gálva, mint 21 évvel ezelőtt este, amikor 
megtudtuk, hogy érvényessé vált a nép-
szavazás. De a nap minden órájában le-
het érezni, én legalábbis így érzem, persze 
lehet, hogy csak akarom... de nem, így is 
van... hogy az emberek minden nap azért 
tesznek, hogy nekünk jobb legyen, hogy 
ennek a településnek jobb legyen.

Ma délután a színpadon, a színpad előtt 
látunk gyerekeket, örökifjakat. Mit csi-
nálnak? Nekünk, értünk készültek műso-
rukkal. Kiterjesztik világunkat, és hozzák 
a barátokat. Nézzük meg őket megint, 
mindenkinek jó szórakozást kívánok!

Horváth Éva polgármester beszéde

A színházteremben 
Horváth Éva polgármester 

emlékezett vissza a 96-os népszavazásra 
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Az óvoda Micimackó csoportja táncos összeállítással készült erre az alkalomra

Az Eszterlánc Mazsorett Együttes Százszorszép csoportja után...

...a 2. b osztály lánykái szerepeltek Ferenc Panna szólóját pedig...

...a Dance Action SE Manó csoportja mutatta be Magyar táncát

A május 19-ei ünnepségen a színházteremben a Péti Férfikar műsora után...
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A Dance Action-os lányok indiános táncát követően... 
...az Eszterlánc Mazsorett Együttes Viola csoportjának 

világító botos száma következett 

Az ünnepi műsort a Muskátli Táncegyüttes zárta Rábaközi táncával

A Dance Action SE középső korcsoportjának koreográfiája után... Parádi Ildikó... ...és Moór Anita lépett színpadra

...Benke Léna szavalata követte A 3. a és b osztály a Tavasztündér című mesejátékot adta elő
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A 8. sz. főút várpalotai elkerülő szakasza 
építésének Pétfürdőt érintő hatásai 2.0
Több éves egyeztetési és engedélyezési el-

járást követően 2014 óta folyik a 8. sz. főút 
várpalotai elkerülő szakaszának építése. A 
beruházás az Új Széchenyi Terv részeként, 
a KÖZOP (Közlekedés Operatív Program) 
pályázat keretében, EU-s forrásból, közel 22 
milliárd forintból valósulhat meg. Képvise-
lő-testületünk felkérésére a munkálatokkal, 
illetve azok hatásaival kapcsolatban lakossági 
fórumot tartott a bonyolító Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. és a kivitelező SDD 
Konzorcium (Dömper Kft., Subterra–Raab 

Kft., Pannon–Doprastav Kft.) 2017. április 
13-án, Pétfürdőn, a Közösségi Házban.  A 
szerény érdeklődés miatt azt gondoltam, hogy 
– ha csak kivonatosan is, de – megosztom a 
legfontosabb, Pétfürdőt érintő információkat a 
Pétfürdői Krónika olvasóival. 

A NIF Zrt. részéről Már-
fai Borbála projektvezető 
rövid köszöntőjében arról 
biztosította a hallgatósá-
got, hogy a munkálatok 
terv szerint haladnak, és 
az átadás határidőre meg 
fog történni 2018 február-
jában. Ezután Kerékgyártó 
Attila, az SDD Konzorci-
um projektvezetője előadá-
sában előzetesen az eddig 
történteket foglalta össze, 
majd pedig részletezte a 
program további részeit. 
Korábbi információ, hogy 

maga az egész elkerülő útszakasz gyors-
forgalmi útként, 2×2 sávon, 110 km/h-s 
sebességre lett tervezve.

Az 1. ábrán látható az Inotánál, a 
nádasdladányi kereszteződés közelében 
épülő külön szintű csomópont, a már el-
készült és átadott vasúti felüljáró, ill. Vár-
palota belterületén az Ősi úti felüljáró. Az 
első ütem részeként jelenleg az útpálya 
azon szakasza épül, amely a rekultivált 
korábbi szeméttelepen keresztül haladva, 
a vasútvonalat, ill. a Péti utat ismét ke-

resztezve „tér vissza” annak északi oldalá-
ra. Mivel itt a Cseri-tónál az altalaj útépí-
tésre alkalmatlan volt, emiatt helyenként 
még bonyolult geotechnikai beavatkozást 
is kellett alkalmazni. 

1. ábra: Átnézeti helyszínrajz

2. ábra: A Péti út külön szintű átvezetésének ideiglenes forgalomba helyezése 

Az inotai meddőhányók tövében lévő 
murvabányából termelik ki az anyagot a 
feltöltéshez. Ez esik legközelebb a nyom-
vonalhoz, és így a környező települések 
életét minimálisan zavarják csak a mun-
kálatok.

A Péti úton időközben megépült aszfalt- 
és betonkeverő telep (Pét-Várpalota hatá-
rán, közigazgatásilag Pétfürdőhöz tartozó 
területen) látja el a beruházást a szükséges 
burkolóanyaggal. Ezzel egy időben épül a 
Pétfürdőt Várpalotával összekötő út közúti 

felüljárója is, amely várhatóan júniusban el 
is készül. E felüljáró elkészültéig lesz élet-
ben az a forgalomelterelés, amely nemré-
giben lépett életbe a Cseri-tótól egészen a 
Csákány-hídig (2. ábra).                       »»»
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»»» A Cseri-tó és az Ösküi murvabánya 
közötti – a Péti elágazót is érintő – sza-
kasz engedélyezési és tervezési eljárá-
sának lezárulta után 
2016 októberében 
indulhatott a máso-
dik ütem építése. En-
nek megfelelően az új 
nyomvonal – a Cseri 
erdőből „levágva” egy 
kisebb területet – a 
Péti elágazónál csat-
lakozik vissza a 8-as 
főút eredeti nyomvo-
nalához, amely a Lité-
ri elágazóhoz hasonló, 
külön szintű csomó-
ponttá épül át. A Cse-
ri erdő többi részét 
nem érinti az építkezés, 
vagyis a zenei fesztivált ezután is zavarta-
lanul meg tudják rendezni. A koncertek 
helyszíne szintén a beruházás részeként 
megépülő gyalogos és kerékpáros felüljá-
rón keresztül lesz majd megközelíthető.

A Péti elágazó csomópontnál (3. ábra) 
látszik talán leginkább, hogy a projekt 
során milyen óriási mennyiségű földtö-
meget kell megmozgatni. A kivitelező 
számára a legnagyobb gondot az jelenti, 
hogy abban a pontban, ahol a 2. ütem-
ben épülő új pályaszakasz eléri a régi 8-as 
nyomvonalát, déli irányban szélesíteni 
kell a pályát, viszont magassági értelem-
ben itt lényegesen mélyebben, egy igen 
komoly bevágásban folytatódik az út a 

Péti elágazó irányába (ennek a kivitele-
zése folyik jelenleg). A csomópont közel 
6 méterrel magasabban lesz az eredetihez 

képest. A felüljáró gerendáinak beeme-
lése – mint azt láthattuk – május elején 
meg is történt. 

Meg kell még említeni azt is, hogy 
az egész beruházás legsajátosabb ré-
sze a térség vízellátását befolyásoló, a 
Bakonykarszt Zrt. ivóvíz-vezetéke ösz-
szekötő hálózatának részét képezi (a 3. 
ábrán kék színnel feltüntetett vonalak). 

A Péti csomópont építése során a for-
galmat valamilyen úton-módon le kell 
majd terelni a régi pályáról, ugyanak-
kor annak fenntartását a kivitelezéssel 
párhuzamosan biztosítani kell. Ennek 
érdekében a kivitelező a jövőt illetően 
a térség számára a következő meghatá-

rozó forgalomtechnikai beavatkozások 
mellett döntött. Elsőként június 15-étől 
a Péti bekötő út jelenlegi nyomvonala 

mellett épített elkerülő úton, 2×2 sávon, 
de a derékszögű ív miatt és a jelentős 
kamionforgalom zavartalan fenntartása 
mellett lámpás forgalomirányítással fog-
ják biztosítani a váltakozó irányú közle-
kedést (4. ábra).

Ez a forgalomterelési megoldás nem a 
legegyszerűbb, nem a „legkonfliktusmen-
tesebb”, de a kivitelezés ütemezésének 
megtartása érdekében el kell viselnünk né-
hány hónapig. Ezt követően – várhatóan 
október végén – már az új nyomvonalat 
igénybe véve, annak a csomóponti ágain 
lesz majd biztosított Pétfürdő megközelí-
tése, továbbá a fennmaradó szakaszokat is 
el tudják készíteni.                                 »»»

3. ábra: A 8. sz. főút Péti csomóponti helyszínrajza

4. ábra: A Péti út csomóponti ideiglenes forgalomba helyezése I. 
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»»» A projekt részeként a Péti csomópont-
tól Várpalota irányába a régi 8-ast „vissza 
kell építeni”, ami azt jelenti, hogy a je-
lenlegi 2×2 sávból 2×1 sávos utat fognak 
kialakítani, melynek a kivitelezése szintén 
a forgalom folyamatos fenntarthatósága 
mellet folyik majd.

Mivel a beruházás két üteme egymástól 
nem elválasztható, és mivel egyik projekt-
elemet sem lehet a másiktól még ideig-
lenesen sem forgalomba helyezni, ezért 
ezek elkészültét egyaránt 2018. februári 
véghatáridővel deklarálta a NIF Zrt. A ki-
vitelezés jelenlegi állapotának ismeretében 
100%-osan ki merik jelenteni, hogy a teljes 
beruházást (1. és 2. ütem) véglegesen 2018. 
február 25-én át fogják tudni adni a forga-
lomnak! Ami azt jelenti, hogy az aszfaltozási 
munkákkal 2017. november végéig végezni 
szeretnének, a hátralevő időszak már csak az 
utólagos munkálatoké lesz.

A részletes tájékoztatás után kérdéseket 
tehettek fel az érdeklődők. Elsőként Hor-
váth Éva polgármester érdeklődött afelől, 
hogy a beruházás során erősen érintett 
7207. számú út (a 8-as főúttól Pétfürdőn 
át Lepsényig) – a korábbi ígéreteknek 
megfelelően – a munkálatok befejeztével 
legalább a péti szakaszon felújításra-hely-
reállításra kerül-e? A válaszból kiderült, 
hogy ezt a feladatot a jelenlegi projekt saj-
nos nem tartalmazza. Meglehetősen parázs 
vitát váltott ki e sorok írójának kérdésfel-
vetése, miszerint a Pétfürdői Képviselő-
testület korábbi határozataival ellentétben 
a Csákány-hídnál a gyorsforgalmi útról 
Székesfehérvár felől Pétfürdő irányába a le- 
és felhajtás miért nem lesz lehetséges?! A 

véleménykülönbség abból adódott, hogy 
amíg a válaszadók a megvalósítás jelenlegi 
nehézségeit (közbeszerzési eljárás esetleges 
módosítása, az ebben a formában elfoga-
dott kiviteli tervek, stb.) hangsúlyozták, ad-
dig a kérdező azt szerette volna megtudni, 
hogy a tervezés során miért hagyták figyel-
men kívül a képviselő-testület határozatait, 
melyekre semminemű reakció, válasz az 
engedélyezési eljárás során nem érkezett. 
Erre a „miértre” konkrét válasz sajnos nem 
hangzott el. Pétfürdő eredendően kizáró-
lag úgy járult hozzá a projekt megvalósítá-
sához, amennyiben a fent említett kérését 
teljesítik már a tervezési szakaszban! A be-
ruházó és a kivitelező álláspontja szerint el 
kell fogadnunk, hogy a problémára az új, 
átépülő Pétfürdői csomópont jelent majd 
megfelelő megoldást. Annak pedig külön 
örülnünk kell (sic!), hogy ez a csomópont 
végül is külön szintűként valósulhat meg!

Egyszóval a Pétfürdőt Várpalotával ösz-
szekötő út felüljáróként fog átívelni az el-
kerülő út felett, közvetlen összeköttetés így 
az elkerülő és a Péti út között a jelenlegi 
kiviteli tervek szerint nem lesz. Egyedüli 
halvány esélynek az látszik, ha a projekt 

lezárása és átadása után a képviselő-testü-
let egyeztetni tud a Közútkezelő KHT.-val 
arról, hogy valamilyen módon a kiépített 
tengelyterhelés-mérő állomásokon keresz-
tül (vagy mellett) utólagosan megvalósít-
ható legyen a le- és felhajtás Pétfürdő irá-
nyába, ill. irányából. Véleményem szerint 
– ismerve az apparátus működését – nem 
túl bíztató a jövő ezzel kapcsolatban. Vég-
re megépül az elkerülő út, de Pétfürdőnek 
mégis ott van a keserű pirula…

Végezetül a NIF Zrt. és az SDD Konzorci-
um képviselői megértést és további türelmet 
kértek az építkezés idejére a lakosságtól és a 
közlekedőktől egyaránt. Ezzel együtt ígé-
retet tettek arra vonatkozóan, hogy folya-
matos tájékoztatást fognak adni az aktuális 
munkálatokról és azok hatásairól.

Nagy Zsolt
önkormányzati képviselő

(Ezen tájékoztató anyag a Pétfürdői 
Krónika 2015. február 6-ai számában 
megjelent cikk folytatásaként, az SDD 
Konzorcium 8. sz. főút Várpalota elke-
rülő és Pétfürdő csomópont tervezési és 
kivitelezési feladatai c. prezentációja 
nyomán készült)

Tisztelt Lakosság!

A „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Kft tovább folytatja a családi há-
zas övezetben a szelektívhulladék-gyűjtés bővítését. Azon ingatlantulajdonosok, 
akik még nem rendelkeznek 120 literes sárga vagy 240 literes kék színű szelek-
tív gyűjtőedényzettel igényelhetnek a szolgáltatótól. A szolgáltatás díjmentes, az 
edényzetet a szolgáltató szállítja ki az ingatlanokhoz. 

A szolgáltatási igény bejelenthető személyesen munkanapokon a Pétfürdői Polgár-
mesteri Hivatal ügyintézőjénél, Tránszki Lászlónál.                  

Polgármesteri Hivatal

A Pétkomm Kft. közleménye
A Cothec Kft. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatával és a "PÉTKOMM" Pétfürdői Kommunális és Szolgál-

tató Kft.-vel 2015. november 10-én fűtőmű építési és távhőtermelési szerződést kötött. A megkötött szerződés ér-
telmében a Cothec Kft. elkészítette a fűtőmű építési engedélyezési, valamint a kivitelezési tervdokumentációit. 
Az építészeti engedélyezési dokumentáció alapján a Veszprém Megyei Kormányhivatal építési engedélye 2016. december 
11. napján hatályba lépett.

A COTHEC Kft. az új fűtőmű létesítését megkezdte. A munkaterületen jelenleg a víz-, csatornaközmű-bekötések 
elkészültek, míg a gáz- és villamos közművek kivitelezése a területileg illetékes szolgáltatók részéről folyamatban van. A 
munkaterület ideiglenes villamos energia-ellátását az EON közreműködésével biztosították.

* A tervek szerint a kazánház építészeti munkálatai 2017. július 15-éig befejeződnek.
* A fűtőmű egyéb szakági kivitelezési munkái várhatóan 2017. szemptember 1-jéig lezárulnak.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részéről a Távhőtermelői engedély megkérése folyamatban van. 

A tervek szerint a MEKH részéről kiadott távhőtermelői engedély és az ármegállapításuk, az építészeti használatba vételi 
engedély, valamint a területileg illetékes gázszolgáltató engedélye birtokában 2017. október 1-jén a Távhőtermelői szol-
gáltatási tevékenységét a Cothec Kft. szeretné megkezdeni.
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Gyermekeink védelmében
A pétfürdői Gyermekjóléti Szolgálat idén 

is megtartotta éves gyermekvédelmi tanács-
kozását, amelynek célja az előző év gyer-
mekvédelmi munkájának értékelése volt. 

Az évente megrendezett tanácskozáso-
kon arról beszélünk a szakemberekkel, 
hogyan tudnánk még hatékonyabban 
végezni a feladatunkat, milyen nehézsé-
gekkel küzdöttek a családok, és mi mi-
lyen válaszokat adtunk erre. 

A Pétfürdőn megtalálható problémák 
jellemzően még mindig a szülői elhanya-
golásból adódnak. Itt nem feltétlenül csak 
a fizikai elhanyagolásra (elégtelen öltözte-
tés, mosdatás, tisztán tartás, orvosi ellátás 
igénybevétele, stb.), hanem az érzelmi el-
hanyagolásra is gondolni kell. Sajnos az ér-
zelmi elhanyagolásnak komoly következ-
ményei lesznek a gyermek felnőtt életére. 

A jelzőrendszer tagjai több területen is 
jelen vannak a családok életében. Mag-
zati és csecsemőkorban a védőnők, 3 
éves kortól a védőnő mellett már az óvó-
nők is szerepet kapnak a gyermekek ne-
velkedésében, nevelésében. Iskolás kor-
ban természetesen a pedagógusok és az 
intézményben jelen lévő iskolavédőnő is 
segítségére tud lenni a szülőknek. 

A megbeszélésen elhangzott, hogy a ta-
pasztalatok alapján a szülők keveset be-
szélgetnek gyermekükkel, pedig a rend-
szeres kommunikáció, az értő figyelem 
nagyon fontos gyermekeink életében. A 
modernizáció magával hozta a digitális 
eszközök rohamos fejlődését. Minden 
háztartásban megtalálható a mobilte-
lefon, a számítógép, a tablet. Gyerme-
keink könnyen elsajátítják használatu-
kat, sőt még le is köti őket!  Ha ezekkel 
foglalkoznak, varázsütésre elhalkulnak, 
szinte észrevehetetlenné válnak a min-
dennapok legterhesebb óráiban. Ezzel 
azonban a szülő hátráltatja az idegrend-
szer, a kommunikáció fejlődését, ezáltal 
az értelmi fejlődése lelassul a gyerekének. 

Fontos a beszélgetés. A gyermeknek új-
szülött korától szüksége van arra, hogy 
hallja a környezete kommunikációját, a 
hanglejtéseiket. A kommunikáció fejlő-
désével párhuzamos a mozgásfejlődés. A 
tapasztalatok alapján a gyermekek keve-
set mozognak. A kúszás, mászás fontos 
szakasza a fejlődésnek, ezek gátlása ko-
moly fejlődési zavarokat okoz. 

A kisgyermek hajlamos szétpakolni, a 
játszótéren a földön ülni, lehasalni, négy-
kézláb mászni. Ez így jó! Hadd pakolja 
szét a lakást, pár év múlva úgyis elmúlik 
ez az időszak, és majd jön helyette más, 
ami miatt bosszankodik a szülő. Nem 
baj, ha koszos lesz a ruhája. Tapasztalat, 
ingerek útján tanulja meg a környezetét 
és önmagát. 

A laptop, a tablet, vagy a tévé előtt ülő 
gyermek kevesebb ingert kap. A játszás 
örömét, építést, autózást, labdázást, a 
futást nem éli meg. Nem esik el játék 
közben, nem veszik össze a kis pajtásá-
val, nem megy homok a szemébe, és még 
sorolhatnám, mi mindenből marad ki, 
ezáltal pedig mi mindenben marad le! A 
nagymozgások elégtelen fejlődése miatt 
a finommotorika is elégtelenül fejlődik 
majd. 

Ha az itt felsoroltak közül valamelyik 
fejlődésében zavar támad, komoly hát-
ránnyal indul a gyermek az óvodai, il-
letve az iskolai életében. Ugyanis ezek 
szoros összefüggésben vannak egymással 
a beszéd, az írás és az olvasás elsajátításá-
ban. A kudarcok ott kezdődnek, amikor 
a gyermek nem tudja magát megértetni 
a környezetével, nem képes azon „egy-

szerű” feladatok megértésére és elvégzé-
sére, amire a társai. 

A másik lényeges hiányosság a gyer-
mek szocializációjának folyamatában 
következik be. A szocializáció elsődleges 
színtere a család. Családon belül a szülők 
példamutatása, a következetes nevelés, a 
rendszeresség és kiszámíthatóság nyújtja 
az érzelmi biztonságot. 

Szeretni kell gyermekeinket, de sze-
retni őket nem annyit jelent, hogy 
mindent megveszünk nekik, hanem 
azt, hogy meghallgatjuk, leülünk velük 
beszélgetni. A közös játék és meseolva-
sás elengedhetetlen. Szeretni még azt is 
jelenti, hogy tudjunk nemet mondani, 
hiszen nagyon sok olyan helyzet adó-
dik, amiben nem dönthetnek ők vagy 
nem nekik való.

A védőnők, az óvónők, a pedagógu-
sok mind egyetértettek abban, hogy a 
szülő-gyermek kapcsolat minőségének 
javításában kell még több segítséget 
nyújtani. Ha nagyobb az odafigyelés, 
elkerülhetőek a magatartás-problémák, 
a beilleszkedési zavarok, a kiskamaszkori 
devianciák. 

Papp Alexandra
intézményvezető

Polgármesterek fóruma,
szakmai workshop
A tavasz folyamán megrendezésre került 

egy polgármestereknek szóló szakmai kon-
ferencia a Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége rendezésében a Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtárban.

A délelőttöt a regisztráció után dr. 
Gémesi György, a szövetség elnöke nyi-
totta meg. Köszöntőjéből kiderült, hogy 
a fő profiljukat főleg előadások és kép-
zések alkotják. Legnagyobb volumenű 
rendezvényük a Magyar Polgármesterek 
Világtalálkozója, ahova közel félezer 
magyar polgármestert várnak Magyaror-
szágról és a határon túlról is, lehetőséget 
teremtve a szakmai konzultációra, vala-
mint a kapcsolatok felvételére és azok 
ápolására.

Ezután Pétfürdő polgármestere, Hor-
váth Éva mutatta be a megjelenteknek a 

nagyközséget. Beszélt arról, milyen vál-
tozások zajlottak le, amik a mai képére 
formálták a települést. A jelenlevők meg-
tudhatták azt is, milyen intézmények 
működnek a településen.

Az első előadó Jónás Csilla szakértő, 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Szociális ügyekért és Társadalmi felzár-
kóztatásért Felelős Államtitkárságának 
munkatársa volt. Bemutatta a felzárkóz-
tatás-politika főbb állomásait, a lakhatási 
szegénység okait, annak következménye-
it, azt, hogyan generálja az egyik esemény 
a másikat. Az Államtitkárság foglalkozik 
az esélyteremtéssel, a foglalkoztathatóság 
növelésével. Telepprogramokat indítot-
tak, aminek fókuszába a környezetváltás 
került. A programban résztvevők egyéni 
fejlesztést kapnak.                              »»»
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»»» Lőrinc Leó, a Belügyminisztérium 
főtanácsadója a közfoglalkoztatás 2017. 
évi kihívásairól beszélt. Vázolta a munka-
erőpiac helyzetét, fő problémának jelölte 
meg, hogy kevés a szakmunkás. Betanított 
munkára sem tudnak megfelelő embe-
reket alkalmazni a vállalkozások. Az idei 
célok között szerepel a hosszabb időtarta-
mú közfoglalkoztatás, az országos közfog-
lalkoztatási programok folytatása, a járási 
startmunka-programok támogatása, vala-
mint speciális munkaprogramok elindítá-
sa, ami a szociális, mentális betegségekkel 
küzdőknek, valamint egészségügyi okból 
kifolyólag hátrányos helyzetű álláskeresők-
nek nyithat meg új kapukat a munkaerő-
piacon.

A konferencia következő előadója An-
tal István, a Jezsuita Roma Szakkollégium 
rektora volt, aki a helyi jó gyakorlatok al-
kalmazásának tapasztalatait foglalta össze. 
Néhány éve kutatást kezdtek az önkor-
mányzatokkal karöltve. 10 település civil- 
és önkormányzati gyakorlatát vizsgálták, 
és arra voltak kíváncsiak, ki mitől sikeres, 
milyen javaslatokat tudnának adni má-
soknak. Kiderült, a pályázati lehetőségek 
elengedhetetlenek, valamint az, hogy nincs 
kapcsolat a kezdeményezések között, fon-

tos lenne a megfelelő információáramlás. 
A sikerhez elengedhetetlen a közmunka he-
lyi igényeknek megfelelő felhasználása is, az 
oktatásban a tanodák és közösségek felépí-
tése, valamint egy kulcsfigura keresése, aki 
megörökli és továbbviszi a programokat.

Schmidt István informatikai tanácsadó, a 
Belügyminisztérium Informatikai Főosz-
tályának munkatársa az önkormányzati 
alkalmazás szolgáltatási modell országos 
kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról és 
tapasztalatokról tartott előadást.

Lohn Mária államháztartási irodaveze-
tő, a Magyar Államkincstár Veszprém 
Megyei Igazgatóságának munkatársa az 
ASP-rendszerről elhangzottakat egészí-
tette ki azzal, hogy gazdálkodási szak-
rendszer fejlesztés alatt áll. 

A nap zárásaként a program résztvevői 
a Kolping Katolikus Szakiskolát látogat-
ták meg, ahol Fodor Tamás címzetes igaz-
gató mutatta be az intézményt. 

Ambrus Melinda

A bűnmegelőzés fokozása
Komoly szakmai megtiszteltetés érte 

szomszédos településünket, Berhidát. Hosz-
szas egyeztetés, előkészítés után itt rendezte 
meg április 20-án az Országos Polgárőr 
Szövetség (OPSz), valamint a város veze-
tése és polgárőrsége a 300 x100 közbizton-
sági program dunántúli regionális értékelő 
értekezletét.

A programról röviden annyit kell tud-
ni, hogy a Belügyminisztérium statiszti-
kai adataira alapozva az ország háromszáz 
bűnügyileg fertőzött vagy veszélyeztetett 
lakóhelyének polgárőrsége(i) számára ki-
írt pályázatról van szó. A nyertes telepü-
lések központi anyagi-technikai támo-
gatást kapnak, hogy sajátos eszközökkel 
csökkenthető legyen a bűnözés, eredmé-
nyesebb a bűnmegelőzés.

A mostani ciklusban 288 település és 12 
fővárosi kerület vesz részt a feladatban.

A berhidai értekezleten – melyen részt 
vett dr. Papp Károly r. altábornagy, orszá-
gos rendőr-főkapitány, dr. Túrós András, az  
OPSZ elnöke, dr. Tarcsa Csaba r. dandár-

tábornok, Veszprém megye rendőr-főkapi-
tánya – Dunántúl 13 városa és 56 polgárőr 
egyesülete képviseltette magát.

Pergő Margit, Berhida polgármestere 
köszöntötte a megjelenteket, majd Dézsi 
János, a Veszprém Megyei Polgárőrségek 
Szövetségének elnöke nyitotta meg a 
rendezvényt.

Kiemelte, a megye 14 egyesületének 
380 polgárőre vesz részt a programban, 
melynek egyik alapkövetelménye, hogy 
évente, tagonként 180-200 óra közte-
rületi szolgálatot teljesítsenek. A megyei 
szövetség tagszervezetei 2016-ban 48 592 
órát szolgáltak.

A hozzászólók mindegyike hangsúlyoz-
ta a program sikerességét, kérve a jelenlé-
vő szakmai vezetőket, támogassák a bel-
ügyminiszternél ennek folytatását.

Vita alakult ki a települési köztéri ka-
merarendszerek kezelési, ellenőrzési, 
adatkezelési jogszabály-értelmezése kö-
rül. A résztvevők ígéretet kaptak egy 
egységes iránymutatás kibocsátásáról. 

(Nálunk ezt már dr. Péterfalvi Attila 
megtette írásban!)

Szinte mottóvá vált: a problémákat hely-
ben kell megoldani! A bűnmegelőzés és 
az áldozattá válás csökkentésének érdeké-
ben új alternatívát említett Hajdár József, 
Bánd község polgárőr elnöke: az egyházak 
helyi vezetői (papok, tiszteletesek) igehir-
detés alkalmával hívják fel az elsősorban 
idős hívek figyelmét az őket megkárosító 
bűnelkövetések veszélyeire. A kötetlen be-
szélgetések során ez jelentős pozitív vissz-
hangot váltott ki az értekezlet résztvevői-
ből, mint ahogy az is, miszerint Berhidán 
elengedik a polgárőröknek a kommunális 
adót. (Csak megjegyzem, ezt a pétfürdői 
törekvést a képviselő-testület kétszer sö-
pörte le a napirendről.)

A rendezvényt, az útvonalat, a parkolást 
a Várpalotai Rendőrkapitányság (Turza 
Zsolt r. őrgy. irányítása mellett) munkatár-
sai, valamint a berhidai, pétfürdői, vilonyai, 
papkeszi polgárőrök biztosították.

Gelencsér István  

Horváth Éva és dr. Gémesi György
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FutaPét és a jóslások, avagy a Humán 
Bizottság furcsaságai! 
A civil szervezeteknek február 15-éig 

kell leadni a pályázataikat az önkormány-
zatnak, ha szeretnék, hogy támogassák 
őket. Az önkormányzati rendelet szerint 
a pályázó kérhet működésre és az adott 
évben felvállalt feladatokra is támogatást. 

Az FutaPét egyesület 2008-ban alakult, 
és az első pályázatot 2009-ben adtuk le. 

Akkor a versenyek nevezési díj-tá-
mogatását a feladatoknál szerepeltet-
tük. Döntéskor az akkori testület azt 
mondta, a nevezési díjakat a működés-
hez kell beírni, mert mi tömegsport-
egyesület vagyunk, és ahhoz, hogy 
működjünk, versenyekre kell járnunk, 
ott viszont vannak nevezési díjak. A 
következőben már így adtuk le a pá-
lyázatunkat, és ez a gyakorlatban jól is 
működött. Januárban meghatároztuk, 
melyekre akarunk elmenni a régiek 
közül, és egy-két új versenyt is beter-
veztünk. Így kértünk támogatást az 
önkormányzattól. 

A működésnél mindig a tervezett költ-
ségvetés 50%-át lehetett kérni. A másik 
50%-ot az egyesület tagjai tették hoz-
zá tagdíjként, és ha sikerült szponzort 
szerezni, akkor a támogatás egy része is 
odament. Tudtuk, hogy az önkormány-
zat nem fogja megadni a működésre kért 
teljes összeget, de a kevesebbnek is örül-
tünk. 

A versenyekre legtöbbször a verseny 
előtt két héttel lehet jelentkezni. Viszont 
akad olyan verseny is, ahol minél előbb 
nevezel, annál olcsóbb a részvétel, de pár 
héttel előtte már nagyon sokba kerül. Ez 
a különbség lehet pár ezer, de lehet pár 
tízezer forint is. 

Most az önkormányzat úgy döntött, 
hogy a nevezési díjakat nem a működési 
kiadásoknál kell szerepeltetni, hanem a 
felvállalt feladatoknál. Biztosan tudják 
a döntésük okát, és ezt elfogadjuk, de 
megérteni nem tudjuk. 

Viszont a következő döntésüket nem 
értjük, és elfogadni sem tudjuk. Az ön-
kormányzat úgy változtatta meg a sza-
bályokat, hogy most már az egyesület a 
pályázattal együtt adja le az egész éves ver-
senynaptárát, hogy hova, hányan men-
nek, és mennyibe kerül a nevezési díj.

Itt fordultam jósnőhöz, de sajnos, nem 
vállalta! Az egyesület minden tagja mun-
ka mellett a saját szabadidejében sportol, 
és jár el versenyre. Hogyan várhatja el az 
önkormányzat, hogy meg tudjuk mon-
dani február 15-éig, ki fog ráérni arra a 
versenyre, aminek a kiírása majd csak 
április körül jelenik meg, és a nevezési 
díjat is csak akkor fogjuk megtudni! 

Mi van akkor, ha leírom, hogy 5 fővel 
megyünk a versenyre, és 10 ezer forint 
lesz a nevezési díj, de sajnos csak 4 fővel 
voltunk ott, és a nevezési díj így csak 8 

ezer forint volt, vagy 6 fővel mentünk el, 
és így 12 ezer forint volt a nevezés? Az 
első esetben vissza kell fizetnem a támo-
gatást, a másodiknál póttámogatást kell 
kérnem? 

Az egyesület minden tagja amatőr, 
ezért nem indulunk az országos bajnok-
ságban. Azokat a versenyeket, amelyeken 
részt veszünk, amatőr egyesületek rende-
zik, akik függnek a támogatásoktól. Így 
legtöbbször csak március-április körül ír-
ják ki a pontos időt és a nevezési díjakat. 

»»»

A Humán Bizottság 
elnökének válasza
Természetesen egyetértek abban, hogy 

a szabályok megváltoztatása kellemetlen-
séggel járhat a pályázók számára, hiszen 
az addig megszokott rendszer most egy 
viszonylag komolyabb változtatáson esett 
át. Melyet elsősorban az évek során leszűrt 
tapasztalat kényszerített ki. Másodsorban 
pedig szerettük volna az egyesületek tevé-
kenységét, az általuk felvállalt feladatokat 
– azokat, melyek a településünk érdekeit 
is szolgálják – nagyobb arányban támo-
gatni a korábbiakhoz képest.

A tapasztalatok azt mutatták, hogy a 
rendelet bizonyos részei pontosítást igé-
nyelnek, valamint némelyik egyesület 
keresett és talált kiskapukat, melyeket 
be kellett zárnunk. Elfogadom, hogy 
valakik szigorításnak élik meg az ilyen 
változtatást, de a mérleg másik serpenyő-
jében mégiscsak közpénz van. Melynek 
útját nem árt világosan látni. Nem csak 
nekünk, hanem a minket ellenőrző felet-
tes szerveknek is, és nem utolsósorban a 
bennünket idehelyezett közpénztulajdo-
nosoknak – a péti polgároknak is.

Minden esztendőben a Humán Bizott-
ság a civil egyesületek számára egy úgy-
nevezett Civil Fórumot tart a pályázatok 
beadása előtt, ahol a megjelent egye-
sületek képviselőinek figyelmét igyek-
szünk felhívni a szabályok változására, 
és megvitatjuk a felmerülő kérdéseket. 

Ezzel együtt minden egyesület megkap-
ta e-mailben is az új Civil Rendeletet, 
amelyben megtalálhatóak a változtatá-
sok. Valamint osztottam ki nyomtatott 
formában is belőle azoknak, akiknek 
esetleg nem volt kéznél az új szöveg.

Volt, aki megtisztelt bennünket, és 
volt, aki nem. Volt, akinek sikerült első-
re hibátlanul és hiánytalanul beadnia a 
pályázatát, s volt, akinek ez nem sikerült. 
A FutaPét egyesület például nem képvi-
selte magát a Civil Fórumon.

Ami a jóslást illeti… Minden egyesü-
let az év elején beszámol a tagságának az 
előző év pénzügyeiről, a szakmai célok 
teljesüléséről, illetve az adott év pénz-
ügyi és szakmai terveiről is, melyet a 
saját közgyűlése megvitat és elfogad. Te-
hát a bizottság nem várt senkitől jóslást. 
Mivel az egyesületek mégiscsak tervezik 
valami alapján az éves működésüket, 
teendőiket és költségvetésüket. Ezek-
ben a beszámolókban, illetve tervekben 
szerepelnie kell/kellene egy viszonylag 
részletes elképzelésnek arról, mégis há-
nyan, mennyi versenyen kívánnak elin-
dulni, az mekkora költséggel jár (nevezés, 
útiköltség, egyéb). Máskülönben honnan 
fogja tudni az egyesület tagsága, hogy az 
adott esztendőben milyen kihívásokkal fog 
szembenézni, mennyi pénzből fog gazdál-
kodni, és miért pont annyiból.          ››› ›››
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»»» Az új versenyeket a közösségi olda-
lakon nézzük ki, és így szoktuk meghir-
detni a csapat tagjai között is. 

Van, amikor 4 autóval megyünk, de 
megtörténik, hogy csak 1 autó megy, 
mert így érünk rá!

A Humán Bizottság megoldotta a 
problémánkat, mert idén nem kaptunk 
semmit a nevezési díjakra. 1 versenyre 
kaphattunk volna pénzt, de a szavazás-
nál 3-an voksoltak igennel és 3-an tar-
tózkodtak. Nem értjük a tartózkodás 
okát, mert nem egyesületi tagok a kép-
viselők, és így nem lehetnek elfogultak! 
Talán nem merik felvállalni a döntései-
ket? Akkor mit keresnek a testületben? 
A tiszteletdíj-felvételénél is tartózkod-
nak? 

Viszont örülünk, hogy az egyik sike-
res rendezvényünket, a Pétfürdő-Öskü 
félmaratont teljes egészében támogatják! 
Ez egy nagy rendezvény, ahol szerencsére 
sok nevező van, akik mindig megcsodál-
ják az Ifjúsági-tó és környéke szépségét. 

Viszont a Nyusziváró gyerekfutóver-
senyre már évek óta nem kapunk támo-
gatást, és így az egyesület teljesen a saját 
pénzéből szervezi meg. Azt mondták pár 
évvel ezelőtt, hogy a rendezvény mindig 
a támogatás kifizetése előtt van, és ezért 
visszamenőleg nem kaphatunk rá pénzt! 
A március első hétvégéjén megrendezés-
re kerülő terepfutóverseny nincs előtte? 
Ők most is kaptak támogatást! 

Nem értjük, mi alapján döntik el, hogy 
ki, miért és mennyi támogatást kap? 

Szerintünk nem jól működik a rendszer, 
az biztos! Ha nem tudok elszámolni a 
támogatással, akkor majd kapok köl-
csönt…

Biztos van értelmes oka, miért nem 
kaptunk a nevezési díjakra pénzt, de 
jelenleg nem értjük! Azért köszönjük, 
hogy támogatják a félmaratonunkat, és 
sajnáljuk, hogy nem találták támogatásra 
méltónak azt, hogy versenyekre járjunk! 

Viszont mi továbbra is járunk túrázni 
és futóversenyekre, mert ez nem a kép-
viselők hozzá nem értésétől függ, hanem 
attól, hogy szeretünk sportolni, és egész-
ségesen szeretnénk élni egy vegyi gyár 
tövében! 

Besenyei József
FutaPét T. E. 

Virágos Pétfürdő...

A Település Védő és Szépítő Egyesület immár hagyományosnak mondható 
kezdeményezése, mely arra buzdítja a pétfürdői lakosokat, hogy ne csak a 
családi házak színpompás kertjei, hanem az emeletes házak ablakai és erkélyei 
is szép, gondozott benyomást, szemet gyönyörködtető látványt nyújtsanak a 
jó idő által sétálni kicsalogatott embereknek. Az egyre szebben kialakított és 
gondozott köztéri területek mellett az itt lakó polgárok is járuljanak hozzá 
munkájukkal, hogy még igényesebb, még otthonosabb, élhetőbb településen 
lakozzunk.

Egyesületünk 2017-ben is folytatja ezt a hagyományt. Az ismét megrende-
zendő fásítási és bokrosítási akcióval elősegítjük ezeket a törekvéseket.

Ebben a „versenyben” nincsenek helyezések, együtt örülünk és lelkese-
dünk a szakemberek által tervezett csodakerteknek, ugyanakkor elisme-
réssel adózunk, szeretettel fogadjuk az idősebb emberek által kicsinosított 
kiskerteket is!

Egyesületünk immár több éve egy kis kiállítás keretében mutatja be a leg-
szebb kerteket, utcákat – sajnos a teljesség igénye nélkül –, így sokan meg-
találhatják ezeken a képeken a maguk által megteremtett harmóniát és szép-
séget.

Csatlakozz hozzánk 2017-ben is, légy Te is település-szépítő !

Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámokon: Gerlei Imréné: 477 160,
                                                                   Gáspár Imréné: 477 143,
de minden egyesületi tag szívesen továbbítja a jelentkezést a szervezők részére.

››› ››› Természetesen az év során vál-
tozások történhetnek, ezért nincsenek 
kőbe vésve a számok, ahogy az önkor-
mányzat költségvetése is több ízben 
módosul minden esztendőben. De né-
minemű értelmezhető, nagyságrendi 
elképzelést illene tartalmaznia egy költ-
ségvetésnek, azért nevezik költségvetés-
nek. Akkor is, ha civil egyesületekről 
van szó.

Sajnálom, ha a FutaPét egyesület ezt 
valamiféle elvárt jóslásként élte meg, de 
az a helyzet, hogy a Humán Bizottság 
sem tud jósolni, főleg nem olyasmiről, 
amiről gyakorlatilag alig kap informáci-
ót.

Okkal merült fel a bizottságban az a 
kérdés, hogy miért kellene támogat-
nunk százezrekkel bármit, amiről nem 
tudjuk, hol lesz, mikor lesz, hányan 
vesznek részt rajta… stb. Ezt a magam 
részéről nem tartom világos felütésnek.

Nem mellékesen, hogy a civil egye-
sületeink idei támogatási igénye cirka 
24,6 millió forint volt, a bizottságunk 
rendelkezésére álló és felosztható keret 
pedig 13,5 millió forint. Ami azt jelen-
ti, hogy a beérkezett igények nem egész 
55%-át tudtuk mindössze teljesíteni.

A tisztánlátás kedvéért említem meg, 
hogy a FutaPét Egyesületet a Bizottság 
550 ezer forinttal támogatta az igényelt 
812 ezer forinthoz képest. Ez 68%-os 
támogatás! A Humán Bizottság nevé-
ben is sportsikerekben eredményes esz-
tendőt kívánok nekik. Az Ultrabalaton 
futáson nyújtott teljesítményükhöz pe-
dig őszinte szívvel gratulálok!

Végezetül hozzáteszem, nem ismerek 
olyan pályázati rendszert, ahol az egyes pá-
lyázókat az elbírálás előtt, és közben is sze-
mélyesen meghallgatják, tanáccsal látják 
el, a véleményüket kérik ki, hovatovább a 
hiányosan, vagy rosszul beadott pályázat 

okán a pályázatot nem utasítják el azonnal, 
hanem további lehetőséget biztosítanak a 
pályázó részére. Mi ez utóbbit alkalmaztuk 
mindenkinél, kivétel nélkül.                                       

Dombi Norbert elnök
Humán Bizottság
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Gyermeknap a Hősök terén
Hatalmas nyüzsgés rázta fel a Hősök tere 

minden lakóját május 27-én, szombaton, 
a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 
szervezésében zajló gyermeknapon.

A programokat a 100 Folk Celsius kon-
certjével nyitották meg 10 órakor, ahol a 
gyermekek és szüleik együtt énekelhették a 
zenekarral a Miki Manót, a Paff a bűvös sár-
kányt, a Nagy Ho-ho-ho horgászt, és meg-
annyi örökzöld dalt, amelyek mindannyi-
unk gyermekkorát meghatározták.

A koncert után a Péti Sólymok 
taekwondo-bemutatóját tekinthették 
meg, ahol a kicsik és a nagyobbak is 
lenyűgözték a nézőket harctudásukkal. 
Majd a Gizmo Freestyle Show kerékpá-
ros akrobataszámain, szaltóin és csopor-
tos ugratásain ámulhatott a közönség.

12 óra 30 perctől egy tehetséges, fia-
tal diáklány, Pej Diána Csiribiri csiribiri 
zabszalma című rajzkiállításának meg-
nyitója következett. Diána képein első-
sorban az emberi arc, a ló, a farkas és a 
dark fantasy ábrázolásának különböző 
változatait jeleníti meg.

13 órától a Dance Action és az 
Eszterlánc Mazsorett Együttes Viola cso-
portjának színvonalas bemutatója volt 
látható a színházteremben, ahol nem 
csak csoportos produkciókat, hanem 
díjnyertes, egyéni versenyszámokat is 
megtekinthettek.

Ezzel persze korántsem ért véget a 
gyermeknap. Már a délelőtti óráktól 
fogva különböző kézműves foglalkozá-
sok zajlottak a Közösségi Ház emeleti 
nagytermében, ahol többek között arc- 
és kavicsfestésre, kötélverésre, nemeze-

lésre, valamint bőrmedál-, könyvjel-
ző- és tavaszi díszdoboz készítésre volt 
lehetőség. 

A Közösségi Ház előtti téren népi ját-
szótér és az Alex Állatvédő Egyesület 
örökbe fogadható kutyusai várták a péti 
aprónépet és szüleiket. Ugyanitt egy 
izgalmas kerékpáros ügyességi pálya is 
próbára tette a gyerekeket.

Peytu mezején pedig kicsik és nagyok ki-
próbálhatták a lovaglást, az íjászatot, a leg-
bátrabbak pedig egy hatalmas mászófalon 
küzdhettek meg a gravitációval.

A programok 18 óra körül értek véget, 
a gyerekek és a felnőttek pedig remek 
hangulatban térhettek haza egy tartal-
mas és vidám nap után.                      »»»

Borzási Nikoletta

A rendezvényt a 100 Folk Celsius koncertje nyitotta meg

A Péti Sólymok taekwondo-bemutatója

A GizmoSport bringásai elkápráztatták a közönséget A Dance Action SE apróságai
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Családi nap Pétfürdő Polgárőrsége közösségi ház

Erdélyiné dr. Hődör Éva 
gyógyszerész előadása Nitrogénes Nyugdíjas Klub közösségi ház

Gyermekvédelmi tanácskozás Pétfürdői Gondozási Központ közösségi ház

Farsangi bál Péti Nyugdíjas Klub közösségi ház

IX. Péti Pogácsafesztivál közösségi ház közösségi ház

Rendezvény Szervező Helyszín

2.

3.

6.

13.

18.

25.

Dátum

A Pétfürdő Nagyközség Rendezvény- és 
Eseménynaptára 2017. (tervezet)

FEBRUÁR

A magyar kultúra napja önkormányzat, 
közösségi ház közösségi ház

A palántanevelés új módszerei 
Maternik Zsolt előadása

Várpalota-Pétfürdői 
Kertbarát Kör közösségi ház

II. Pétfürdői Kórustalálkozó közösségi ház közösségi ház

22.

23.

28.

MÁRCIUS

Fotókiállítás a reformáció 
500 éves jubileuma alkalmából Pétfürdő Értékei Alapítvány közösségi ház

47. Schmidt Ferenc 
terepfutóverseny

Marathon Tömegsport és 
Környezetvédő Egyesület Albert pihenőpark

Nőnapi 
fehérasztalos összejövetel Nitrogénes Nyugdíjas Klub közösségi ház

„Tiszán innen, Dunán túl” 
országos népdaléneklési minő-
sítő verseny megyei fordulója

OH Székesfehérvári 
Pedagógiai Oktatási Központ, 

közösségi ház
közösségi ház

Nő-férfi napi összejövetel Péti Nyugdíjas Klub közösségi ház

3. 

4.

6.

7.

8.
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Szalagavató ünnepség
Pétfürdői Kolping Katolikus 

Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium

közösségi ház

 Vetélkedő felső tagozatos 
diákoknak a reformáció 

500. évfordulója alkalmából
Pétfürdő Értékei Alapítvány közösségi ház

VII. Tavaszköszöntő 
Örömíjász Verseny

Peytu Íjász Hagyományőrző 
Egyesület Szabadtéri melletti liget

Nemzeti ünnep önkormányzat, közösségi ház közösségi ház, Hősök terei 
emlékmű

Megyei borverseny és bál Várpalota-Pétfürdői 
Kertbarát Kör közösségi ház

Sakkverseny PMTE Sakkszakosztálya közösségi ház

Hallgattál már Tücsökzenét… 
Szabó Lőrinc emlékezete

Település Védő és Szépítő 
Egyesület közösségi ház

A szülés utáni depresszió Szi-
lágyi Judit klinikai és mentálhi-

giéniai szakpszichológus előadása
közösségi ház közösségi ház

I. Schmidt Ferenc emlékút Fezosport Turista Egyesület Rajt - cél: Horváth István 
Általános Iskola

VII. Pétfürdői Tavasz kerékpá-
ros és gyalogos teljesítménytúra Fezosport Turista Egyesület Rajt - cél: Horváth István 

Általános Iskola

Föld - víz világnapja közösségi ház közösségi ház

Véradás Magyar Vöröskereszt 
Pétfürdői Alapszervezete közösségi ház

Szakmai vetélkedő Várpalota-Pétfürdői 
Kertbarát Kör közösségi ház

9.

10.

11.

15.

18.

19.

21.

23.

25.

25.

28.

30.

31.

Rendezvény Szervező HelyszínDátum

ÁPRILIS

Tósoki Géza előadása a 
Nitrogénművek Zrt. vegyész 

szakszervezet munkájáról
Nitrogénes Nyugdíjas Klub közösségi ház

Patainé Széles Éva Kézműves 
szösszenetek című kiállítása közösségi ház közösségi ház

Rajzkiállítás a Horváth István 
Általános Iskola diákjainak 

munkáiból

Horváth István Általános 
Iskola

közösségi ház

Tisztújító közgyűlés Péti Nyugdíjas Klub közösségi ház

Az általános iskola 20 éve 
vette fel Horváth István nevét              

- jubileumi témahét - 

Horváth István Általános 
Iskola

Horváth István Általános 
Iskola, közösségi ház

3.

3.

5.

6.

6–12.
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XVIII. Pétfürdő Kupa (terü-
leti tekeverseny I. forduló)

önkormányzat, Pétfürdő 
Sportjáért Alapítvány PMTE tekepálya

Húsvéti játszóház közösségi ház közösségi ház

Nyusziváró futás FutaPét Tömegsport Egyesület Szabadtéri melletti liget

X. Kistérségi Rendvédelmi 
Vetélkedő Pétfürdő Polgárőrsége Szabadtéri melletti liget

Ünnepi megemlékezés 
Horváth Istvánról Horváth István Ált. Isk. központi iskola

Kulturális bemutató Horváth István Ált. Isk. közösségi ház

Kubik Anna pódiumestje közösségi ház közösségi ház

Író-olvasó találkozó: vendég 
Fábián Janka közösségi ház közösségi ház

Weöres Sándor Országos 
Gyermekszínjátszó Találkozó 

megyei fordulója
közösségi ház közösségi ház

Tari Annamária pszichológus 
előadása közösségi ház közösségi ház

Nevesincs Gyermekszínház 
1. előadás közösségi ház közösségi ház

XVII. Péti Nagydíj 
Kerékpáros Verseny Bakony Bike KE Pétfürdő

7-8-9.

8.

9.

12.

12.

12.

13.

20.

22.

28.

28.

30.

Rendezvény Szervező HelyszínDátum

MÁJUS

Anyák napi ünnepség „Panelkuckó” 
Napköziotthonos Óvoda közösségi ház

Anyák napi ünnepség „Panelkuckó” 
Napköziotthonos Óvoda közösségi ház

Anyák napi ünnepség „Panelkuckó” 
Napköziotthonos Óvoda közösségi ház

Szépkorúak Szabadegyeteme 
1. előadás közösségi ház közösségi ház

Ballagás
Pétfürdői Kolping Katolikus 

Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium

közösségi ház

XVIII. Pétfürdő Kupa (terüle-
ti tekeverseny II. forduló)

önkormányzat, Pétfürdő 
Sportjáért Alapítvány PMTE tekepálya

2.

3.

4.

4.

5.

5-7.
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Rendezvény Szervező HelyszínDátum

Madarak és fák napja közösségi ház, 
civil szervezetek

közösségi ház, Szabadtéri 
melletti liget 

Anyák napi ünnepség „Panelkuckó” 
Napköziotthonos Óvoda közösségi ház

Anyák napi műsoros, 
fehérasztalos összejövetel Nitrogénes Nyugdíjas Klub közösségi ház

„Életet az éveknek” megyei 
néptánctalálkozó

Muskátli Táncegyüttes, 
közösségi ház közösségi ház

Egészségnap Magyar Vöröskereszt 
Pétfürdői Alapszervezete

Horváth István 
Általános Iskola

6.

8.

8.

12.

13.

Virágvásár Település Védő és Szépítő 
Egyesület Horizont mögötti tér

Pétfürdő egykor és ma                  
- fotókiállítás - közösségi ház közösségi ház

A népszavazás évfordulója önkormányzat, közösségi ház közösségi ház

Könyvtári nap, könyvbörze a 
Megbocsátás hetén közösségi ház közösségi ház

Gyermeknap                        közösségi ház közösségi ház, Hősök tere 

Hősök napja                                   
- megemlékezés - 

Település Védő és Szépítő 
Egyesület pétfürdői temető

Szent László éve jegyében 
előadás 

a Hősök napja alkalmából
Pétfürdő Értékei Alapítvány közösségi ház

Bűnök és bűnhődések                  
- prevenciós foglalkozás 
felsőtagozatosoknak -

közösségi ház közösségi ház

13.

18.

19.

22-28.

27.

28.

29.

30.

JÚNIUS

Pedagógusnap önkormányzat, közösségi ház közösségi ház

Nemzeti összetartozás napja Zalai György Polgári Kör, 
közösségi ház Templom tér

Térségi kispályás focibajnok-
ság általános iskolások számára

Pétfürdő Sportjáért 
Alapítvány alapítványi pályák

2.

4.

9.
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Rendezvény Szervező HelyszínDátum

Diáknap Horváth István 
Általános Iskola közösségi ház

Tanévzáró, ballagás Horváth István 
Általános Iskola Hősök terei épület

Péti Nyár önkormányzat, közösségi ház Szabadtéri melletti liget

15.

23.

23-24.

JÚLIUS

I. Bognár István 
emlékverseny

Peytu Íjász Hagyományőrző 
Egyesület Szabadtéri melletti liget

Semmelweis-, 
köztisztviselői nap és 

a szociális munka napja

önkormányzat, 
közösségi ház közösségi ház

Félmaraton futóverseny FutaPét 
Tömegsport Egyesület Pétfürdő-Öskü

85 éves a PMTE PMTE PMTE sporttelep

Örömzene a téren 1. közösségi ház Horizont mögötti tér

1.

4.

9.

15.

22.

AUGUSZTUS

Családi nap Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat Pétfürdői Csoportja plébánia

Állami ünnep önkormányzat, közösségi ház Szent István tér

Örömzene a téren 2. közösségi ház Horizont mögötti tér

12.

20.

26.

15 éves a Napfény Női Kar          
- jubileumi koncert - Napfény Női Kar közösségi ház

Szépkorúak Szabadegyeteme 
2. előadás közösségi ház közösségi ház

Környezetvédelmi világnap Település Védő és Szépítő 
Egyesület közösségi ház

Megemlékezés 
a péti bombázásról közösségi ház közösségi ház, Hősök terei 

emlékmű

10.

12.

13.

14.
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Rendezvény Szervező HelyszínDátum

SZEPTEMBER

Nitrogénes Családi Nap Nitrogénművek Zrt. Szabadtéri melletti liget

Szépkorúak Szabadegyeteme      
3. előadás közösségi ház közösségi ház

Stéger Ági fotókiállítása közösségi ház közösségi ház

20 éves a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Pétfürdői 

Csoportja

Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat Pétfürdői Csoportja plébánia

Őszi ökoforgatag,                      
őszi játékbörze

közösségi ház, Pétfürdői 
Gondozási Központ közösségi ház

Bakony ’93 Bakony Bike KE Pétfürdő

Nevesincs Gyermekszínház 
2. előadás közösségi ház közösségi ház

Szüreti mulatság
Péti Nyugdíjas Klub, 
Várpalota-Pétfürdői 

Kertbarát Kör
Pétfürdő utcái, közösségi ház

Helytörténeti kiállítás és 
könyvbemutató közösségi ház közösségi ház

2.

4. 

8.

9.

16.

17. 

23.

29.

OKTÓBER

Függetlenség Napja 
- 20. évforduló -

önkormányzat, 
közösségi ház

közösségi ház, 
Szabadtéri melletti liget 

Idősek napja önkormányzat, 
közösségi ház közösségi ház

A Sepsiszentgyörgyi Férfi 
Dalárda fogadása Péti Férfikar

1.

5.

5–9.
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Rendezvény Szervező HelyszínDátum

85 éves a Péti Férfikar                   
- jubileumi koncert - Péti Férfikar közösségi ház

Könyvtári nap, könyvbörze 
az Országos Könyvtári Napok 

keretén belül
közösségi ház közösségi ház

Az internet veszélyei       
Klausz Melinda előadása 

diákoknak
közösségi ház közösségi ház

VII. Őszi Íjászat 
Peytu erdejében

Peytu Íjász Hagyományőrző 
Egyesület Szabadtéri melletti liget

Feketedió fesztivál Település Védő és Szépítő 
Egyesület közösségi ház

A forradalom ünnepe önkormányzat, közösségi ház közösségi ház

Pódiumest - 1. előadás közösségi ház közösségi ház

 Háziasszony vetélkedő közösségi ház, Pétfürdői 
Gondozási Központ közösségi ház

7.

8.

14.

14.

23.

28.

NOVEMBER

Nitrogénes Nyugdíjas Nap Nitrogénművek Zrt. közösségi ház

Szépkorúak Szabadegyeteme       
4. előadás közösségi ház közösségi ház

Gelencsér István 
helytörténeti előadása

Várpalota-Pétfürdői 
Kertbarát Kör közösségi ház

Jótékonysági gála közösségi ház, Pétfürdői 
Gondozási Központ közösségi ház

Márton-napi 
bál

Várpalota-Pétfürdői 
Kertbarát Kör közösségi ház

Nevesincs Gyermekszínház
3. előadás közösségi ház közösségi ház

Dombi Norbert 
grafikakiállítása közösségi ház közösségi ház

4.

6.

6.

11.

11.

17.
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Rendezvény Szervező HelyszínDátum

DECEMBER
Adventi

gyertyagyújtás 1.
Település Védő és Szépítő 

Egyesület Szent István tér

Véradás Magyar Vöröskereszt 
Pétfürdői Alapszervezete közösségi ház

Mikulás-napi futóverseny Marathon Tömegsport és 
Környezetvédő Egyesület Albert pihenőpark

Mikulás ünnepség Magyar Vöröskereszt 
Pétfürdői Alapszervezete közösségi ház

Fehérasztalos 
évzáró összejövetel Nitrogénes Nyugdíjas Klub közösségi ház

15 éves 
a Péti Nyugdíjas Klub Péti Nyugdíjas Klub közösségi ház

Adventi gyertyagyújtás 2. Település Védő és Szépítő 
Egyesület Szent István tér

Pódiumest - 2. előadás közösségi ház közösségi ház

Zenés disznótor Várpalota-Pétfürdői 
Kertbarát Kör közösségi ház

Adventi gyertyagyújtás 3. Település Védő és Szépítő 
Egyesület Szent István tér

Falukarácsony önkormányzat, közösségi ház közösségi ház

Karácsonyi játszóház közösségi ház közösségi ház

Adventi koncert énekkarok, közösségi ház, 
Horváth István Ált. Iskola római katolikus templom

Adventi gyertyagyújtás 4. Település Védő és Szépítő 
Egyesület Szent István tér

A Szent László Kórus 
karácsonyi műsora 

a szentmise keretén belül
Szent László Kórus római katolikus templom

Pétfürdő első disznóvágása Pétfürdő Polgárőrsége Albert pihenőpark

Szilveszteri bál Péti Nyugdíjas Klub közösségi ház

1.

1.

2.

2.

4.

7.

8.

9.

15.

16.

17.

22.

24.

30.

31.

2018. JANUÁR

A magyar kultúra napja önkormányzat, 
közösségi ház közösségi ház22.

25.

Pétfürdő a XX. század máso-
dik felében című előadás Pétfürdő Értékei Alapítvány közösségi ház

II. Véradó ünnepség Magyar Vöröskereszt 
Pétfürdői Alapszervezete közösségi ház
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A közösségi házban kézműves foglalkozásokkal várták a gyerekeket Íjászkodás, ...

Az Alex Állatvédő Egyesület önkéntesei is ott voltak... és lovaglás Peytu mezején...falmászás, ...
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Pétfürdő egykor és ma
Ezzel a címmel nyílt kiállítás a Pétfür-

dői Közösségi Ház és Könyvtárban má-
jus 18-án. Az intézmény munkatársai 
még áprilisban 45 Pétfürdőről készült 
archív felvételt juttattak el helyi és kör-
nyékbeli fotósokhoz azzal a kéréssel, 
keressék meg, és ha kedvük van hozzá, 
fényképezzék újra a helyszíneket. 

Több mint 200 kép érkezett be. Ezek 
közül válogatták ki a tárlat anyagát. 
A kiállítóterem befogadóképessége mi-
att a rendezőknek fájó szívvel rengeteg 
nagyon jó képről le kellett mondaniuk, 
amiket a készítők hozzájárulását meg-
szerezve a későbbiekben szeretnének fel-
használni.

Akiknek a fotói bemutatásra kerültek: 
Bágyi Roland, Buzás Dániel, Erdélyi Ti-
bor, Fischer József, Kalmár Lajos, Nagy 
Ernő Norbert, Németh Viktória, Pintér 
László, Somogyvári Zsolt és Varga József. 
A archív felvételeknek csak két fényké-

pésze ismeretes név szerint: Buzinkay 
Géza és Kozelka Tivadar. 

A tárlaton az egykori felvételek mellett 
érdekes, elgondolkodtató kontrasztokat 
teremtve szerepelnek a 2017-es képek.

A kiállítást Horváth Éva polgármester 
nyitotta meg. A műsorban Borzási Niko-
letta és Mórocz Bettina működött közre.

A tárlat június 16-áig tekinthető meg 
az intézmény nyitvatartási idejében.

Az új Polgármesteri Hivatal, Varga József fotója

Kalmár Lajos felvétele 2017-ben

A Piros Iskola, később a Polgármesteri Hivatal a 70-es években

Péti tó, háttérben a Szent László templom, Buzinkay Géza fotója 1942. 
FORTEPAN Bágyi Roland fényképe idén készült
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Somogyvári Zsolt 2017-es felvétele

Az Ifjúsági-tó a 60-as évek elején

Buzási Dániel idei fotója a Szent László templom tornyából
Kilátás a Szent László templom tornyából, 40-es évek 

Kozelka Tivadar fotója FORTEPAN

Buszmegálló a 80-as évek elejénBuszmegálló 2017-ben, Pintér László fényképe

Németh Viktória fotója 2017.Az épülő Szent László templom 1941.
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A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban 
2017-ben immáron 9. alkalommal került 
sor a télűző-tavaszköszöntő Péti Pogácsafesz-
tiválra. Ekkor a pincétől a padlásig megtelt 
az intézmény pétfürdőiekkel. 

A pogácsasütő verseny résztvevői 
most is, mint minden évben a ren-
dezvény napján délig hozhatták be 
„alkotásaikat”, melyeket a háromtagú 
ítészbizottság kóstolt végig. A zsűri 
vezetője Udvardi Ilona, a Panelkuc-
kó Alapítvány elnöke volt. Segítői 
Simákné Tremmel Alinka többszörös 
pogácsasütő-verseny győztes, valamint 
Horváth István, a Településfejlesztési 
Bizottság tagja voltak. Idén 38-an 43 
féle pogácsát készítettek. 

A vidám hangulatot a Vaga Banda 
Gólyalábasok már az első percekben 
megteremtették. A színháztermi mű-
sor elején Angeli Katalin köszöntőjé-
ben egy Szécsi Margit-verset idézett, 
amely így szól:
„Jó volna a nagykabátot
félredobni, s könnyeden
játszani és birkózni a
városvégi zöld gyepen.//

Jó volna már munkálkodni;
arra vár a kert, mező.
Szép reményhez, szorgalomhoz
kell a fény, a jó idő.//
Pacsirtának kék magasság,
vetőmagnak tiszta föld,
Jöjj el tavasz, földről, égről
már a telet eltöröld!”

Ezután a település összes fellépője de-
rekasan helyt állva, mindent elkövetett 
azért, hogy a télűzés sikeres legyen. A 
Péti Férfikar bordalokkal örvendezette 
meg a közönséget, majd a „Panelkuckó” 
Napköziotthonos Óvoda Micimackó cso-
portja egy zenés-mondókás összeállítással 
lépett színpadra. A piciket az Eszterlánc 
Mazsorett Együttes Jázmin csoportja kö-
vette kalapos-pomponos produkciójával. 
A Horváth István Általános Iskola 1. a 
és 3. b osztályos tanulói vidám, tavaszvá-
ró műsort mutattak be, akiket az óvoda 
gyermeknéptánc-csoportja követett. A 
Muskátli Táncegyüttes fergetegesre sike-
redett Szatmári táncai után az Eszterlánc 
Mazsorett Együttes Százszorszép csoport-
ja mutatta be pomponos táncát.

A színháztermi műsort a Dance Action 
Sportegyesület nagylányai és gyerek-kor-
csoportja zárta látványos, igényes produk-
ciójával. 

Az eredményhirdetés után az emeleten 
folytatódott tovább a program. A ka-
marateremben lehetett megvásárolni 
a versenyre beérkezett finomabbnál fi-
nomabb pogácsákat. Az árusításból be-
folyt 51 400 forintot idén a Panelkuckó 
Alapítványnak ajánlotta fel a Közösségi 
Ház. Az aulában a Várpalota-Pétfürdői 
Kertbarát Kör kínált forralt és hideg 
bort, mellé pedig zsíros kenyeret tálaltak 
a Közösségi Ház munkatársai. A nagyte-
remben a farsangi kézműves foglalkozások 
mellett a Kákics zenekar közreműködésé-
vel Gula Miklós tartott táncházat kicsiknek 
és nagyoknak. A kisteremben pedig kötelet 
verhettek és kiszebábot készíthettek a ke-
vésbé táncoslábú gyerkőcök. 

A farsangozók a nap végén az Áldás 
együttes vezetésével a Pét-patakhoz vo-
nultak, ahol a meggyújtott kiszebábot 
vízre engedték, reménykedve abban, 
hogy ezzel a telet végérvényesen sikerült 
elűzniük.

A Közösségi Ház munkatársainak 
munkáját idén is segítették önkéntesek: 
a Nitrogénes Nyugdíjas Klub két tagja, 
Virág Jánosné és Szabó Józsefné, a Péti 
Nyugdíjas Klub tagja, Winter Istvánné, 
valamint Moór Rudolf és barátai. Köszö-
net munkájukért!

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 
2017-ben pogácsát sütöttek. 
Az idei névsor: Arday Luca, Arday Petra, 
Balogh Béláné, Baloghné Dobai Berna-
dett, Bednárszky Ferencné, Bokor Lász-
lóné, Borbándi Ambrusné, Drebálné 
Barta Katalin, Füstiné Prenker Erzsébet, 
Gelencsér István, Gondozási Központ, 
Ilisevics Bianka, Iványi Tímea, Iványi-
né Orbán Irma, Izer Blanka és Kovács 
Boglárka, Katica csoport („Panelkuckó” 
Napköziotthonos Óvoda), Kiss Szilvia, 
Molnár Tamás és Vajda Szabolcs, Laka-
tos Bence, Leiner Ottó, Lujber Tibor-
né, Makavei Imréné, Méhecske csoport 
(„Panelkuckó” Napköziotthonos Óvo-
da), Nagy Jánosné, Ódor Kamilla és 
László, Oláh Jánosné, Petres Gyuláné, 
Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesület, 
Simák Alinka, Simák Larina, Süle Eri-
ka, Szabó András, Szalai Béláné, Szuper 
Judit, Szűcs Zoltánné, Tóth Lászlóné, 
Vajda Gyöngyi, Zsákovics Lászlóné, va-
lamint Zsóri Lászlóné. 

A 2017-es pétfürdői pogácsasütő-verseny díjazottjai

A helyezettek:
A télűző Péti Pogácsafesztivál pogácsasütő-versenyét 2017-ben megosztva Balogh 
Béláné és Petres Gyuláné nyerte meg.
2. helyen végzett Nagy Jánosné és Oláh Lajosné.
Bronzérmesek lettek: Bokor Lászlóné, a Gondozási Központ, valamint a Peytu Íjász 
Hagyományőrző Egyesület. 

A legízesebb pogácsát: Zsóri Lászlóné,
a legomlósabb pogácsát: Gelencsér István,
a legeredetibb pogácsát: Leiner Ottó,
a legformásabb pogácsát: a Méhecske csoport (óvoda),
a legegészségesebb pogácsát: Vajda Gyöngyi,
a legháziasabb pogácsát: Süle Erika,
a leghagyományosabb pogácsát: Borbándi Ambrusné,
a legmeglepőbb ízű pogácsát: Simák Larina (gyerek),
a legmeghökkentőbb pogácsát: Simák Alinka,
a legesztétikusabb pogácsát: Lujber Tiborné sütötte.
A zsűri kedvencei címet a Katica csoport (óvoda), Tóth Lászlóné és Szűcs Zoltánné 
pogácsái érdemelték ki. 
A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár különdíját Szabó András(Kolping iskola) kapta.

Pogácsafesztivál kilencedszer
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I. helyezett: Petres Gyuláné – Sajtos csúcs
Hozzávalók:
a tésztához: 40 dkg finomliszt, 10 dkg sertészsír, 10 dkg margarin, 3 dkg friss 
élesztő, 1 kávéskanál só, 2 dl tejföl, 1 tojás
a krémhez: 10 dkg margarin, 4 db kockasajt, 2 evőkanál tejföl, 1 csipet só
a tetejére: 12 dkg trappista sajt

Elkészítés:
A lisztet a zsírral, margarinnal, szét-
morzsolt élesztővel, tejföllel és a sóval 
könnyen nyújtható tésztává gyúrjuk. 
Kinyújtjuk kb. 4 mm-re, pogácsa-
szaggatóval kiszaggatjuk, majd min-
den 2. darab közepét kisebb szagga-
tóval kiszúrjuk.
Tojással megkenjük, majd egy-egy 
egész és lyukasztott lapot összeragasz-
tunk. Kivajazott tepsiben fél órát pihentetjük, ezután világos színűre kisütjük.
A krémhez a margarint a kockasajtokkal, kevés sóval, 1-2 ek. tejföllel jól összedol-
gozzuk, és megtöltjük vele a pogácsákat. Tetejükre reszelt sajtot szórunk.

II. helyezett:
Nagy Jánosné – Sajtos pogácsa kicsit másképp
Hozzávalók:
50 dkg liszt, 25 dkg margarin, 1 dl olaj, 1 dl tej, 5 dkg élesztő, 2 csapott teáskanál 
só, 2 csapott teáskanál cukor, 1 tojássárgája, 1 tojás (tetejére), 15 dkg sajt + 5 dkg 
a tetejére
Elkészítés:
Az élesztőt felfuttatjuk a tejjel és a 
cukorral. A margarint a mikrohul-
lámú sütőben kicsit megolvaszt-
juk, az olajat, sót, tojássárgáját, 
sajtot, lisztet összegyúrjuk, de több 
lisztet nem szabad hozzáadni.
Fél órára hűtőbe tesszük, majd 
még egyszer átgyúrjuk, azután 
szaggatjuk és sütjük.

II. helyezett:
Oláh Lajosné – Szezámmagos (ká-
posztás) háromszög

Hozzávalók:
a tésztához:
80 dkg liszt (60 dkg sima, 20 dkg tön-
köly),
1,5 dl étolaj,
½ liter tej,
5 dkg élesztő
a töltelékhez:
25 dkg margarin,
4 tojássárgája,
50 dkg pirított (reszelt) káposzta
a díszítéshez:
1 kanál tejföl,
kevés só,
szezámmag vagy sajt

Elkészítés:
A tészta hozzávalóiból a langyos tejben 
felfuttatott élesztővel puha tésztát gyú-
runk. Négy cipót csinálunk, és azokat 
kb. (gáz)tepsi nagyságúra kinyújtjuk. A 
lapokat egyenként megkenjük a három 
tojássárgájával, kevés sóval kikevert mar-
garinnal, majd a pirított káposztával.
Feltekerjük mint a bejglit, és a rúdból 
– a kést 45 fokos szögben forgatva – 
háromszög alakokat vagdalunk, majd 
fél óráig állni hagyjuk, hogy megkel-
jen. Ne rakjuk szorosan egymás mellé, 
mert összeragadnak. Megkenjük őket 
egy kanál tejföl és tojássárgája keveré-
kével, megszórjuk szezámmaggal, vagy 
sajttal, esetleg köménymaggal. Majd 
betesszük a kb. 200 fokos sütőbe. 
Aranysárgára sütjük. Érdemes alátenni 
sütőpapírt, mert az olvadó margarin 
kifolyhat. Frissen sütve, melegen a leg-
finomabb, de hidegen akár gulyás után 
második fogásnak is kitűnő.
Ekkora mennyiségből három tepsire 
való készül. Másnapra is el lehet ten-
ni, nem szárad ki, felmelegítve olyan, 
mintha friss lenne. 

I. helyezett  Balogh Béláné – Vajas pogácsa (omlós)
Hozzávalók: 50 dkg sima liszt, 25 dkg vaj (margarin,) 2 tojássárgája, 2 dkg élesztő, 
2 dl tejföl, sajt, 1 kávéskanál só, 1 kávéskanál cukor
Elkészítés: Tejfölben feloldjuk az élesztőt, majd a többi hozzávalóval összegyúrjuk este. 

Másnap nyújtjuk, sodorjuk, kis sajtot teszünk 
a tetejére, a tojással megkenjük, majd forró sü-
tőben sütjük.
Végül a lényeg: A pogácsasütés lényege az, 
hogy szeretettel készítsük el, közben gondol-
junk elődeinkre, akik szintén ilyen szeretettel 
sütöttek kenyeret, pogácsát, és adták tovább az 
életet. Gondoljunk azokra, akik örömmel el-
fogyasztják, amit elkészítettünk. Gondoljunk 
azokra, akik dolgoztak azért, hogy a pogácsánk 

mellé bort adjanak. Végül adjunk hálát azért, hogy volt, aki kitalálta, és megvalósította 
ezt a közösségi rendezvényt, melyben megélhetjük összetartozásunkat, és példát, mintát 
adhatunk az utánunk következő nemzedékeknek.
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A Föld és a Víz ünnepe
A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 

hagyományosan egyszerre tartja a Föld és 
a Víz világnapjához kötődő programjait. 
Ilyenkor a Horváth István Általános Iskola 
legkisebbjeit várják egy játékos, a világna-
pokhoz köthető feladatokkal teli délelőttre. 

2017-ben sem volt ez másként. Az első, 
a második és a harmadik évfolyam tanu-
lói néhány órára közelebb kerültek a ter-
mészethez. A diákok 6-8 fős csoportokra 

osztva oldották meg a feladatokat. A tá-
jékozódásban menetlevél segítette őket.

Az első állomás a könyvtár volt, ahol 
bemelegítő kérdésekkel indítottak a 
Föld-Víz világnapja kapcsán. Minden 
helyes válasz egy puzzledarabot ért, 
amiből a végén a péti tó látképe tárult a 
gyerekek elé.

A diákok az érzékszerveiket is próbára 
tehették. Bekötött szemmel szaglás és ta-

pintás alapján kellett kitalálniuk, 
milyen zöldség vagy gyümölcs van 
a kezükben.

Fontos tudatosítani már a legkiseb-
bekben is a szelektív hulladékgyűjtés 
szükséges-
ségét. 

A tanu-
lóknak a 
következő 
állomáson 
különböző 

háztartási hulladékokat kellett kiválogat-
ni a kihelyezett szelektív gyűjtőhelyekre. 
Ám, hogy ne legyen ilyen egyszerű a fel-
adat, egy pecabottal kellet kihorgászni-
uk és a megfelelő edénybe helyezniük a 
hulladékot.

A délelőtt folyamán egy hüllőkiállí-
tást is megnézhettek, ahol őshonos és 
egzotikus állatokkal ismerkedhettek 
meg.

A következő erőpróba két részből állt. 
Először egy találós kérdés alapján kellett 
rájönniük arra, hogy melyik állatról van 
szó, majd egy táblán kellett elhelyezni 
őket élőhelyük szerint csoportosítva. »»»
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»»» A sok elméleti feladat után az 
utolsó helyszínen párosan, egymás ke-
zét fogva, bólyákat megkerülve teli vi-
zespoharat kellett minél gyorsabban a 
legkevesebb folyadék kilocsogtatásával 
célba juttatniuk. 

Akik megéheztek, azok egy kis egész-
séges harapnivalóval csillapíthatták éh-
ségüket.

Az összes csapat sikerrel vette az aka-
dályokat, így a délelőtt végén könyvjel-
zőt és müzliszeletet kapott ajándékba 
minden gyermek.

Ambrus Melinda

Várrege gyereknyelven
A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 

évek óta nagy sikerrel szervezi a Nevesincs 
Gyermekszínházat, ami a tanév során 
több különleges színházi előadást tartogat 
a Horváth István Általános Iskola alsó ta-
gozatos kisdiákjai számára. 

Az idei tanév harmadik előadásáért a gödi 
Maszk Bábszínház volt a felelős. A társulat 
közel 20 éve részese a hazai gyermekszín-
házi kultúrának. Rengeteg fellépésen és 
előadáson vannak már túl. Független báb-
színházként járják az országot, megismer-
tetve a legifjabbakkal a magyar történelem 
mondáit, várregéit. 

Ma már egyre kevesebben olvasnak mesé-
ket, mondákat, regéket. Ezt a távoli világot 
segít közel hozni ez a bábszínház a maga 
sajátos eszközeivel. Egészen kicsiknek is 

képesek olyan történeteket elmondani, 
amelyekről első hallásra azt hinnénk, nem 
is igazán gyerekeknek való.

De az évek során a Maszk Bábszínház be-

bizonyította,  hogy már 
az óvodásoknak is el le-
het mesélni egy várregét, 
mert a látvány, a zene, 
a sok báb, a változások, 
a mozgás, mind-mind 
közelebb viszi hozzájuk 
a históriát, érthetővé 
teszi számukra a cselek-
ményt.  

Pétfürdőre az Arany Já-
nos-év tiszteletére, a köl-
tő A bajusz és a Pázmán 
lovag című műveinek 
dramatizált változatát 
hozták el a gyerekeknek. A vi-
dám, zenés részekkel tarkított 
előadást nagyon élvezték a péti 

iskolások, akiket szeptember-
től további izgalmas színházi 
programokkal vár a Közösségi 
Ház.                   Iványi Tímea

Helyreigazítás

Kedves Péti Ismerőseim, netán Barátaim!
A Pétfürdői Krónika 2014. december 22-ei számá-

ban cikket írtam, 2014, a Holokauszt éve címen. Ezen 
írásomban állítottam a murvabányai óvóhellyel kap-
csolatban, hogy „zsidó munkaszolgálatosokat hoztak 
Pétre, akik az alagutat kibányászták. Felügyelőjük egy 
Kocsis nevű úr és B. L. úr voltak, akik nem éppen 
kesztyűs kézzel bántak velük.”

A munkaszolgálatosokkal való bánásmódra Kocsis úr 
tevékenységét illetően semmiféle bizonyítékom nincs, 
azért azt mint alaptalan kijelentést visszavonom. 

Az azóta eltelt időben hitelt érdemlően bebizo-
nyosodott, hogy a rá vonatkozó állításom valótlan 
volt, Kocsis úr ez irányú tevékenysége egyértelmű-
en pozitív, emberséges volt! Ezért a rá vonatkozó 
állításomat visszavonom!

Az alaptalan állításomért Kocsis úrtól holtában 
kérek bocsánatot, leszármazottait, rokonait és is-
merőseit pedig ezúton követem meg.

Veiszhaupt Sándorné Morvai Gizella
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Népdaléneklési verseny Péten
Márciusban a Pétfürdői Közösségi Ház 

és Könyvtár adott otthont a „Tiszán in-
nen, Dunán túl” országos népdaléneklési 
minősítő verseny Veszprém megyei fordu-
lójának. 

A megmérettetésre a megye 14 isko-
lájából összesen 36 diák érkezett, hogy 
összemérjék énektudásukat. 

A háromtagú zsűriben elismert nép-
zenei szakemberek 
foglaltak helyet. 
Vakler Anna nép-
dalénekes, nép-
zenetanár, a Liszt 
Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem 
Népzene Tanszé-
kének Népi ének 
szakirány-vezetője, 
Enyedi Ágnes Junior 
Prima díjas nép-
dalénekes, a Nép-
művészet Ifjú Mes-
tere, a Hermann László Zeneművészeti 
Szakgimnázium népdalének-tanára, va-
lamint Németh István népzenegyűjtő, 

szerkesztő, a Magyar Tudományos Aka-
démia Zenetudományi Intézet Népzenei 

Archívumának nyugalmazott 
vezetője. 

Vakler Anna köszöntőjében 
elmondta, öröm számára, hogy 
Veszprém megyében is ilyen 

sok fiatal számára 
fontos a népha-
gyomány, és hogy 
szívesen énekelnek 
népdalokat. 

A zsűri szólóének, 
kisegyüttes és 
énekegyüttes kategóriában 
és két korcsoportban ki-
emelt arany, arany, ezüst és 
bronz minősítéssel értékelte 
a produkciókat, melyek kö-

zül a kiemelt arany díjazásban részesülők 
bizonyíthattak az országos megmérette-
tésen is. 

Kiemelt arany minősítést kapott, és ez-

zel továbbjutott a „Tiszán innen, Dunán 
túl” népdaléneklési minősítő verseny 
országos döntőjébe szólóének kate-

góriában Egyed 
Katalin, a Bala-
tonfüredi Eötvös 
Loránd Általános 
Iskola diákja, Ko-
vács Dominika, a 
Várkerti Általános 
Iskola Inotai Tag-
iskolájának tanu-
lója. 

A középisko-
lások közül ki-
emelt arany elis-
merésben részesült a 

várpalotai Thury György Gimnázium-
ból Magasmarti Karina Lúcia és Tóth 

Julianna. Kisegyüttes kategóriában a 
veszprémi Szilágyi Keresztény Isko-
lából érkező Havér Sára és Kiss Anna 
páros, valamint a Balatonfüredi Eötvös 
Loránd Általános Iskola Makki Flóra, 
Pálfi Máté, Rauch Szilárd által alkotott 
triója. 

Az énekegyüttesek közül a Bazsaró-
zsák elnevezésű balatonfüredi Eötvös 
Loránd Általános Iskola diákjaiból 
(Egyed Katalin, Horváth Lili, Kalmár 
Petra, Kiss Johanna, Makki Flóra, Pálfi 
Máté, Rauch Szilárd) álló csoport ju-
tott az országos döntőbe.

A péti általános iskolát képviselő Víg 
Krisztina 8. osztályos tanuló szólóének 
kategóriában ezüst minősítésben része-
sült.

A délelőtt folyamán a Közösségi Ház 
vendégül látta a versenyzőket. Aki 
már túl volt az éneklésen a könyv-
tárban kézműves foglalkozásokon ve-
hetett részt. A zsűri értékelése után a 
felkészítő tanárok emléklapot, a ver-

senyzők pedig oklevelet, illetve aján-
dékot kaptak. 

Molnár-Vajda Mónika

Enyedi Ágnes, Vakler Anna, Németh István

Víg Krisztina
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Szépkorú péti egyetemisták
Aktív élet a nyugdíj után címmel tar-

tott előadást Győri Piroska, a VKTT 
Egyesített Szociális Intézmény veze-
tője a Közösségi Ház által szervezett 
Szépkorúak szabadegyetemének kereté-
ben május 4-én.

Győri Piroska azt tanácsolta minden 
szépkorúnak, ne zárkózzanak be a laká-
sukba, hanem keressenek olyan elfoglalt-
ságot, amivel le tudják magukat kötni 
hosszú távon, és örömüket lelik benne. 
Sokan viszont arra várnak, hogy megszó-
lítsák őket, arra, hogy elhívják őket vala-
hova, ahol közösen tölthetik el a szabad-
időt. Vannak olyan szépkorúak is, akik 
viszont a nyugdíjas éveikbe lépve vezető 
személyiséggé válnak. Bennük nagy az 
igény arra, hogy társaik között szervezők 
legyenek, ezáltal segítve a közösséget.

A család fontos támogatója a 
nyugdíjaskorúaknak. Be kell vonniuk 
őket a mindennapokba, így éreztetve 

velük, fontos a segítségük, szükség van 
rájuk. Ez pedig nem csak a családnak, 
hanem mindenkinek a felelőssége! – 
hangsúlyozta az előadó.

A nyugdíjassá válás sok 
változást hoz az ember 
életében. Ilyenkor a ru-
tinok is átalakulnak. 

Hagyni kell, hogy a ki-
alakult rutinjuk szerint 
teljenek a nyugdíjasok 
napjai, mert ez keretet 
ad az életüknek. Emel-
lett viszont néha ki is 
kell őket zökkenteni a 
megszokásból. 

Biztonságot adó ru-
tin lehet a reggeli kávé, az esti gyógy-
tea elfogyasztása, és ezek közé kell 
beszorítani azokat a fontos dolgokat, 
amiktől élet az élet, amitől ember az 
ember.

A Szépkorúak Szabadegyetemének má-
sodik előadására június 12-én, hétfőn 14 
órakor kerül sor. Eckhardt Gábor Liszt-

díjas zongoraművész, a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem docense a Kodály-
év alkalmából rendhagyó zeneórára várja 
az érdeklődőket.         

Ambrus Melinda

Gyermekszínjátszó Találkozó Pétfürdőn
A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 

április 22-én rendezte meg a XXVI. Weöres 
Sándor Országos Gyermekszínjátszó Talál-
kozó megyei fordulóját. 

A megmérettetésre hét együttes érkezett: 
az ajkai Alakváltó Kaméleonok, a berhidai 
Pereszke és Persze csoport (Peremarton), 
a magyarpolányi Galagonya és a noszlopi 
Atombomba csoport, a veszprémi Szép-
lelkek Társulata, valamint a Kék Madár 
színjátszó csoport (Gyulafirátót). 

A drámapedagógusokból álló zsűri elnöke 
Zalavári András, a két tag pedig Kucseráné 
Kovács Szilvia és Neuberger Éva volt.

A következő eredmények születtek: 
bronzminősítéssel térhettek haza az ajkai 
Alakváltó Kaméleonok, ezüstöt kapott 
a magyarpolányi Galagonya, a berhidai 

Pereszke, a noszlopi Atom-
bomba és a veszprémi Szép-
lelkek Társulata. Idén arany 
minősítésben egyedül a 
peremartoni 
Persze cso-
port részesült. 
Ők képvisel-
ték Veszprém 
megyét a re-
gionális for-
dulóban.

A zsűri több 
különdíjat is 

kiosztott. Kiemelkedő szí-
nészi alakításért kapott kü-
löndíjat Rupa Dominik, aki 
a Széplelkek Társulatának 
Meghalsz banya! című elő-
adásában Bendegúzt játszot-
ta, valamint a gyulafirátóti 
Kék Madár színjátszó csoportból Mol-
nár Lili. Az ötletes eszközhasználatért a 
Pereszke csoportot díjazták, a remekül 

alkalmazott mozgásos megoldásokért pe-
dig a magyarpolányi Galagonyát. Pétfürdő 
különdíját, 20 ezer forintot, Horváth Éva 
polgármester a veszprémi Széplelkek Tár-
sulatának adta át.

A rendezvény előkészítésében a Pétfür-
dői Közösségi Ház és Könyvtár mellett 
részt vett a Magyar Drámapedagógiai 

Társaság. A színjátszó találkozót a Nem-
zeti Kulturális Alap támogatta.

»»»

A Széplelkek Társulata 
Rideg Sándor: Indul a bakterház című művét dolgozta fel

Őket követte a színpadon a Kék Madár színjátszó csoport 
Kötelék című darabjával
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Az Atombomba csoport Hamupipőke meséjét dolgozta fel
A Pereszke csoport A fába szorult hernyó történetét mutatta be, 

a legjobb eszközhasználatért különdíjban részesültek

A Galagonya csoport Csipkerózsika meséjét gondolta újra
A Persze csapatot ítélte a legjobbnak a szakmai zsűri 

Farkas kontra Piroska című előadásáért

...és nemezlabda-gyúrás kötötte le a gyerekek energiáját...bőrkarkötő-készítés...

Az előadásokkal párhuzamosan kézműves foglalkozások, gyöngyfűzés,...

Végül, de nem utolsó sorban az Alakváltó Kaméleonok 
egy improvizációs  történettel zárták a találkozót 
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„Járd ki lábam, járd ki most!”
Idén is fantasztikus hangulatban zajlott a 

szépkorúak megyei néptánctalálkozója, me-
lyet az Életet az Éveknek Veszprém Megyei 
Egyesülete, a Péti Nyugdíjas Klub és a Pétfür-
dői Közösségi Ház és Könyvtár május 12-én 
rendezett meg.

A csoportok tagjai szebbnél szebb nép-
viseleti ruhákban már a bejáratnál régi 
barátokként  üdvözölték egymást, és ez a 
családias légkör az egész rendezvényt vé-
gigkísérte.

A színpadon a házigazda Péti Nyugdí-
jas Klub Muskátli Táncegyüttese kezdte 
az időutazást Rábaközi táncával, majd a 
hajmáskéri Vadgesztenye Nyugdíjas Klub 
Vadgalamb Tánccsoportja folytatta Szilágy-
ságból származó koreográfiát bemutatva. 
Utánuk az Őszidő Nyugdíjas Klub tánc-
csoportja lépett színpadra Somogyi kari-
kázóval, aztán a Berhidai Nyugdíjas Klub 
Tánccsoportja Galgamenti táncával. A 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub Ringató Ba-
laton néptánccsoportja Szatmári-madocsai 
táncokat mutatott be. A Szentgáli Tiszafa 
Tánckör tagjai a zenei aláfestést is maguk 
énekelték karikázójuk alatt. A gyulafirátóti 
Rozmaring Tánccsoport 3 magyarországi 
német táncot adott elő, az ajkai Orchidea 
Klub pedig egy vérfrissítő country-val nyű-
gözte le a nézőket. Végül a házigazdák Ka-
locsai táncot roptak.

A program zárásaként a Nyugdíjasok Éle-
tet az Éveknek Egyesület Veszprém megyei 
kirendeltségének képviselői – Takács József 
elnökhelyettes és Horváth Magda –, vala-
mint a Közösségi Ház igazgatónője, Angeli 
Katalin köszönték meg a táncos lábú örök-
ifjaknak a színvonalas műsort. Beszédük-
ben kitértek arra is, példaértékű amilyen 
lelkesedéssel, koncentráltsággal léptek szín-
padra a csoportok. Megható és felemelő ér-
zés volt látni a szépkorúakat, akik minden 
gondjuk-bajuk ellenére olyan élményben 
részesítették a közönséget, amit nem min-
den nap lehet megtapasztalni.

A helyi tánccsoport és a Közösségi Ház 
minden résztvevőnek ajándékokkal és 
emléklappal kedveskedett. Végül egy kis 
eszem-iszom, kellemes beszélgetés köze-
pette búcsúztak el egymástól a megyei 
néptánctalálkozó résztvevői, azzal a re-
ménnyel, hogy ezt a szép hagyományt jö-
vőre is folytatni tudják. 

Borzási Nikoletta

A hajmáskériek

A Muskátli Táncegyüttes

Az Őszidő Nyugdíjas Klub tánccsoportja

A berhidaiak
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A vörösberényiek
A szentgáliak

Az ajkaiakA gyulafirátótiak

A házigazdák

Szigeti Frigyes ez alkalomra írt versét szavalja
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Bűnök és bűnhődések
„Inkább velünk éld át, mint egyedül ön-

magadban!”
A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 

május 30-án délelőtt a Horváth István Álta-
lános Iskola 6-7-8. osztályos tanulóinak egy 
rendkívüli prevenciós előadást szervezett, 
melyet a Veszprém Megyei Baleset-megelő-
zési Bizottság, a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya kö-
zösen hozott létre a Pannon Várszínházzal. 

Lényege, hogy négy, egyenként 8-10 
perces jelenetben a fiatalokat kiemelten 
érintő problémákat dolgoztak fel. Ezek: 
az internet veszélyei, a droghasználat, a 

balesetek elkerülése, végül egyfajta leveze-
tésként egy utolsó zenés jelenetben foglal-
ták össze az előadás mondanivalóját. 

A jelenetek között Kiss Dávid beszél-
getett a nézőkkel a látottakról. Közö-
sen elemezték az adott témákat, majd 
együtt vonták le a következtetéseket. Az 
egyes részek egészen mellbevágóan ha-
tottak a gyerekekre és a pedagógusokra 
egyaránt. A hang- és fényeffektekkel, 
valamint a dámai erejű színészi játékkal 
pedig még átélhetőbbé, élményszerűb-
bé vált az előadás. 

L.É. Anita

Tanácsok nyárra gyermekeknek, szülőknek

A nyári szünet a gyermekek, fiatalok részére a pihenés, a fel-
hőtlen szórakozás ideje, azonban a sok szórakozási lehetőség, 
pihenés mellett megnövekedik a gyermekekre leselkedő veszé-
lyek, az áldozattá válásukat előidéző helyzetek száma is.

Tapasztalataink szerint a gyermekbalesetek száma a nyári hó-
napokban emelkedést mutat, amelyek bekövetkezéséért rész-
ben a felnőttek, részben a gyermekek okolhatók.

Meg kell említenünk, hogy minden évben több olyan eset 
van, amikor a gyermek személygépkocsi utasaként sérül meg. 
Ennek oka általában a gyermekbiztonsági rendszer használatá-
ra vonatkozó szabályok be nem tartása. Emellett a gyermekek 
leginkább gyalogos, vagy kerékpáros közlekedés alkalmával 
válnak balesetek áldozatává. 

A Várpalotai Rendőrkapitányság kérik a szülőket, nagyszülő-
ket, hogy a gyermekekkel közösen tekintsék át a legfontosabb 
gyalogos és kerékpáros közlekedési szabályokat, különös te-
kintettel az úttestre lépés, a gyalogos-átkelőhelyen való átha-
ladás szabályaira vonatkozóan, illetve az alapvető jelzőtáblákra 
és közlekedési jelzésekre. 

Nagyon fontos, hogy a gyermekek kerékpárját vizsgálják át, 
és szereljék fel azt a kötelező tartozékokkal (mint pl. a világí-
tóberendezések, prizmák), és azok mindig üzemképes állapot-
ban legyenek.

A gyermekek, fiatalok biztonsága közös ügyünk, védjük őket 
is, hogy megelőzzük áldozattá válásukat! 

Bartók Judit r. százados

A segélyhívó számok használatával kapcsolatos tudnivalókról

A rendőrség tájékoztatja a lakosságot, hogy a nemzeti segélyhí-
vószámokon (104 mentők, 105 katasztrófavédelmi szerv és 107 
általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv), valamint 
az egységes európai segélyhívószámon (112) kezdeményezett hí-
vásokat országosan a Szombathelyi és a Miskolci Hívásfogadó 
Központ 112-es hívásfogadó operátorai kezelik.

Csak és kizárólag emberi életet, anyagi javakat és a környezetet 
veszélyeztető, valós veszélyhelyzetben lehet hívni a segélyhívó szá-
mot, ezáltal kérni a mentők, katasztrófavédelem/tűzoltóság vagy 
rendőrség beavatkozását.

Kérjük, hogy a segélyhívás kezdeményezésekor röviden, világo-
san, érthetően mondja el, hogy mi történt. Fontos, hogy meg-
őrizze nyugalmát és elmondja a nevét, címét, visszahívható tele-
fonszámát. Az operátor által feltett kérdésekre a minél gyorsabb 
segítségnyújtás érdekében egyértelmű, lényegre törő válaszokat 
adjon, a lehető legpontosabban határozza meg az esemény hely-
színét, egyértelmű cím hiányában annak megközelítési módját.

Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, veszélybe 
sodorva azoknak az életét, akik valóban a készenléti szervek segít-
ségére szorulnak! 

Fontos, hogy mindenki csak veszélyhelyzet esetén hívja a 104-
es, 105-ös, 107-es és 112-es segélyhívó számot! A rendeltetés-
től eltérő igénybevétele és a valótlan bejelentés szabálysértésnek 
minősül, ami akár százötvenezer forintig terjedő pénzbírságot, 
valótlan bejelentés esetén akár elzárást is vonhat maga után!

Bartók Judit r. százados

Szezonzáró gondolatok: Péti MTE-teke
A 2015-16-os szezonban a legmagasabb 

osztályban szerepelt a Pét, de sajnos a bent 
maradást nem sikerült kiharcolniuk.

A különböző átszervezések és egy szuperli-
gás csapat megszűnése miatt augusztusban 
osztályozó mérkőzést játszottak egy semle-
ges pályán a Salgótarjáni SE csapatával a 

legmagasabb osztályban való maradásért. 
Sajnos azt a mérkőzést nem sikerült meg-
nyerni, így az NB1-ben folytatták a küz-
delmeket.

Nagyon jól indult a bajnokság, mert az 
első három bajnokit megnyerték, de utá-
na jött egy érthetetlen törés, ami nagyban 

befolyásolta az egész évi teljesítményüket. 
Egy igazi hullámvasút kezdődött, amiben 
voltak sajnálatos hazai vereségek és bravú-
ros idegenbeli győzelmek is.

A 2016/17-es szezon végére a Péti MTE 
tekecsapata a 7. helyen végzett az NB1 
Nyugati csoportjában.           Kiss Gábor
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Hírek, közlemények, programok

Bobby 2006-os születésű ivaros, terrier keverék kanocska, 
akit gazdája halála után el akartak altattatni.

Bobby korát meghazudtolóan fiatalos és fitt kutyus, em-
berekkel nagyon barátságos, kedves. Egészsége és kondíciója 
kitűnő. 

Szukákkal jól kijön, 
de nem domináns ka-
nokkal is összeszoktat-
ható.

Örökbefogadása elő-
zetes látogatás és ivar-
talanítás után lehetsé-
ges.

Ha megtetszett 
Bobby, az alábbi elér-
hetőségeken lehet 
róla információt kap-
ni : 

a l e x a l l a t v e d o k @
gmail.com

Tel: 0620/256-7345

Fifi sok péti lakosnak 
ismerős lehet. Egyaránt 
volt mindenki és senki 
kutyája.

Fifi egy idősödő, ám 
remek kondícióban 
lévő, egészséges ivarta-
lan szuka kutya.

Nyugodt szívvel aján-
lanánk akár egy idősebb 
gazdának. Fifi nem ug-
rál, nem rongál, nyu-
godtan, szépen sétál pó-
rázon. 

Más kutyákkal, első-
sorban kanokkal össze-
szoktatható. 

Ha megtetszett Fifi, 
szeretne róla többet megtudni, hívja a 06-20/256-7345-ös 
telefonszámot, vagy írjon nekünk e-mailt: alexallatvedok@
gmail.com

Rosalee péti 
kutyus. Még kö-
lyök korában ta-
láltak rá állatba-
rátok, és kérték 
a segítségünket.

Rosalee egy 
éves, ivartalan 
szuka kutyus. 
Gyerekek tár-
saságában nőtt 
fel, így bátran 
ajánljuk olyan 
c s a l á d o k n a k , 
ahol kisgyerekek 
is vannak.  Más 
kutyákkal is ösz-
szeszoktatható, 
most is több ku-
tyatársa van.

Pórázhoz szo-
kott, nagyobb mozgásigényű kutya, ezért elsősorban kertes 
házzal rendelkezőknek ajánljuk.

Amennyiben megtetszett Rosalee, bővebb információt a 06-
20/256-7345-ös telefonszámon, illetve az alexallatvedok@
gmail.com e-mail címen lehet róla kapni.

Véradást rendez a Vöröske-
reszt Pétfürdői Alapszerveze-
te június 23-án, a Péti Nyár 
első napján 15-18 óráig a Kö-
zösségi Házban.

•••
Július 15–16-án Zalaegerszegre 
és a Göcsejbe kirándul a Várpa-
lota-Pétfürdői Kertbarát Kör.
Program: Göcsej múzeum, Fa-
lumúzeum, Olajipari múzeum, 
Nagypáli Ökofalu (borkósto-
lás)
Költség: 12 000 Ft
Jelentkezni július 6-áig le-
het Makai Józsefnénál a 06-
70/363-5065-ös, valamint a 
06-88/478-324-es, illetve
Molnár Ferencnél a 06- 70/611-
4836-os telefonszámon. 

•••

A „Panelkuckó” Napköziott-
honos Óvoda augusztus 14-
18-ig zárva tart.

2017. április 6-án a Péti 
Nyugdíjas Klub egyesület 
tisztújító közgyűlésén a 
következő vezetőséget vá-
lasztották:
elnök: 
Borbándi Ambrusné
Az elnökség tagjai:
Szuper Judit alelnök,
Drebálné Barta Katalin 
elnökségi tag,
Nagy Tamás elnökségi tag,
Horváth László elnökségi 
tag.

Alex Állatvédő Egyesület
Elnök: Kovácsné Gali Éva
Telefonszám: 06-20/256-7345
E-mail: 
alexallatvedok@gmail.com

Fogadj örökbe egy kutyát!

Bankszámlaszám:
11748007-20184562 
OTP Bank
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