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A képviselő-testület elfogadta 
a település 2018-as költségvetését
A február 22-ei tanácskozáson 4 igen 

szavazattal, 2 nem ellenében 1 tartózko-
dás mellett elfogadta a képviselő-testület 
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatá-
nak 2018. évi költségvetését 1 milliárd 
257 millió 534 ezer forint bevételi főösz-
szeggel, 1 milliárd 523  millió 947 ezer 
forint kiadási főösszeggel és 266 ezer 413 
forint hiánnyal. A hiány finanszírozását 
a 2018. évi várható költségvetési marad-
vány biztosítja.

A költségvetés többek között 949 mil-
lió 200 ezer forint közhatalmi bevétellel 
(építményadó, kommunális 
adó, helyi iparűzési adó stb.), 
31 millió 238 ezer forint in-
tézményi működési bevétel-
lel, 165  millió 432 ezer fo-
rint támogatási előirányzattal 
(például önkormányzatok 
egyes köznevelési feladatai-
nak támogatása, önkormány-
zatok szociális és gyermekjó-
léti feladatainak támogatása, 
egyéb támogatások, kiegé-
szítések), illetve 55  millió 
69 ezer forint átvett pénzesz-
közzel kalkulál. 

A kiadási oldal terve-
zett előirányzata 1  milliárd 
523  millió 947 ezer forint: 
ebből a működési kiadás 
993  millió 162  ezer forint (a sze-
mélyi juttatás 436 millió 813 ezer forint, 
a dologi kiadás 316 millió 266 ezer fo-
rint), a felhalmozási kiadás: 395 millió 
378 ezer forint. Az általános és céltarta-
lék 135 millió 407 ezer forint.

A költségvetés tárgyalása után még jó 
néhány egyéb téma megvitatására is sort 
kerített a testület. 5 igen szavazattal, 2 
nem ellenében elfogadásra került az ön-
kormányzat PMTE-vel kötendő együtt-
működési és feladatellátási szerződése. 

A képviselők döntöttek az óvodai be-
iratkozás időpontjáról, amelyre április 
23-án, hétfőn 8-tól 16 óráig, illetve áp-
rilis 24-én, kedden 8-tól 16 óráig lesz 
lehetőség. Jóváhagyásra került, hogy a 
Pétfürdői Polgármesteri Hivatal igazga-
tási szünete nyári időszakban 2018. jú-

lius 23-ától augusztus 26-áig, a téli idő-
szakban 2018. december 24-étől 2019. 
január 6-áig tart majd. A zavartalan 
ügyfélfogadás az igazgatási szünetben is 
biztosított lesz.

A képviselő-testület elfogadta a 2017. 
évi szociális és gyermekvédelmi ellátá-
sokról szóló beszámolót. A múlt év so-
rán 219 esetben nyújtottak be segély-
kérelmet a Humán Bizottsághoz, ebből 
201 esetben szavaztak meg támogatást az 
illetékesek. A polgármesteri hatáskörbe 
tartozó szociális ellátások keretében 139-
en részesültek lakhatási, 65-en létfenn-
tartási támogatásban. Rendkívüli telepü-
lési támogatást 62 esetben, beiskolázási 
támogatást 58 gyermek vonatkozásában, 
gyermekszületési támogatást 32 esetben 

állapítottak meg. A 
jegyzői beszámoló-
ból kiderült, hogy 
2017-ben havonta 
átlagosan 9 fő ápo-
lási támogatásban, 
16-an rendszeres 
települési gyógy-
szertámogatásban 
részesültek, rend-
szeres gyermek-
védelmi kedvez-
ményt pedig 30 
kérelmező kapott, 
amely 76 gyerme-
ket érintett. 

Az ülésen elfoga-
dásra került a Pét-
fürdői Közösségi 
Ház és Könyvtár 

2018. évi munkaterve. Az idei Rendez-
vény- és Eseménynaptárt mellékletünkben 
olvashatják.

Szokolai Róbert
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Úgy csinálom, ahogy akarom…
Korunk egyik legdivatosabb jelensége az 

emberi szabadság megélésének túlhangsú-
lyozása. A „merj önmagad lenni” kijelenté-
sekkel életünk számos területén túlzásokba 
esünk. 

Teljesíthetetlen elvárásokat támasztunk 
családunk, munkahelyünk, barátaink, 
gyermekünk felé. A világ én-központú-
vá vált. Elvárásainkat legtöbbször nem a 
mi belső meggyőződésünk, józan paraszti 
eszünk diktálja, inkább a fogyasztói tár-
sadalom, a reklámok, a „vedd meg” és a 
„ma tedd meg” sugallatok irányítják. Ha 
nem teszem meg, vagy nem veszem meg, 
lemaradok valamiről, tudatlan leszek, nem 
haladok a világgal. Ódivatú cuccaimmal 
őskövületnek látszom?

Kell a modern, az új, vagy a még újabb, ha 
kölcsönből vagy hitelből is, de megveszem, 
megszerzem. 

Sajnos a reklámokban, a társadalmi elvá-

rásokban nem jelennek meg értékként: az 
egymással eltöltött minőségi idő, a figyelem 
gyermekeink felé, a következetesség, a napi-
rend, a dicséret, vagy a szigorúság fogalmai, 
tartalmai. Így vesznek el napjaink. 

A gyermekünkről való gondoskodás sok 
esetben anyagi természetű. Megvettem 
neki a legdrágábbat, a legjobbat, hallom, de 
a gyermekem nem hálálja meg, problémák 
vannak vele. Visszabeszél, nem tanul, már a 
sokadik beírást hozza az iskolából. 

Kedves Szülők! A gyermek elsődleges szo-
cializációs színtere a család, másodlagos az 
intézmény, ahová a gyermek jár. A pedagó-
gus, az óvónő vagy a védőnő a tanácsaival 
segíteni szeretne, nem számon kérni.

Sokszor elhangzik, nem voltunk még szü-
lők, nem tudjuk, hogyan kell viselkedni, 
mit kell tenni, amikor a 3 éves gyermekem 
hisztizik, vagy a kamaszom elrohan meg-
sértődve, és bevágja az ajtót. 

Előfordulnak olyan zavarok, szülői maga-
tartások a családban, amivel ártunk a gyer-
mekünk fejlődésének. 

Kevés az együtt eltöltött idő, az értő fi-
gyelem, a türelem, a következetesség, a 
határozott nem kimondásának képessége. 
Sok a ráhagyom, a következetlenség, a 
tévé, a számítógép, a telefon, a tablet.

Az év elején megtartott gyermekvédelmi 
tanácskozáson többek között ezekről is be-
széltünk a jelzőrendszer tagjaival. A gyer-
mekeknek szükségük van egy kiszámít-
ható, stabil családra. Hiába van anyuka, 
apuka, ha a család káoszos, nincs megbíz-
ható napirend, amibe kapaszkodhatnak. 
Hiába van anyuka, apuka, szép kertes ház, 
ha abban a gyermek egyedül van. Tévét 
nézve, telefonját nyomkodva, számítógé-
pen játszva elmagányosodik. Nem vagány-
kodik a barátokkal, nem csavarog, nem 
kerékpározik. 

2018. február 15-én került sor a Közös-
ségi Házban a civil szervezetek fórumára. 
A Humán Bizottság elnöke, Dombi Nor-
bert meghívását a klubok, szakkörök, egye-
sületek, alapítványok, egyházi közösségek 
képviselőin kívül elfogadták Farkas László, 
Miskolczi Ferenc, Nagy Zsolt önkormány-
zati képviselők, valamint Gelencsér István 
és Molnár Gyula bizottsági tagok.

A tervezett három napirendi pont kö-
zül az első, a 2017. évi támogatásokról 
szóló tájékoztató igen rövid volt, mivel 
a beadott elszámolások hatalmas adat-
halmaza miatt az ellenőrzés még nem ért 
véget. Farkas László, a Pénzügyi Bizottság 
elnöke kiemelte azonban, hogy a vizsgálat 
folyamán idén is komoly hiányosságo-
kat találtak az anyagokban. A képviselő 
a belső ellenőr javaslatára egy ajánlást is 
megfogalmazott, miszerint az elkövetke-
zőkben a nem helyi székhelyű szervezetek 
csak pétfürdői tagjaik arányában kapja-
nak működési támogatást. 

Dombi Norbert elmondta, hogy az idei 
évben is 15 millió forintot terveztek a 
költségvetésben a civil szervezetek részé-
re, továbbá beszámolt róla, hogy minden 
érintett leadta pályázatát a kiszabott ha-
táridőig.

Majd a szervezetek képviselői adtak tá-
jékoztatást tavalyi eredményeikről, illetve 
idei terveikről, programjaikról, céljaikról. 
Elhangzott többek között, hogy a Magyar 
Vöröskereszt Pétfürdői Alapszervezete eb-
ben az évben is megszervezi a III. Véradó 
Ünnepséget, illetve a péti óvoda egész-
séghetéből is kiveszi részét. A Peytu Íjász 
Hagyományőrző Egyesület márciusban 
a nyolcadik Tavaszköszöntő Örömíjász 
versenyét, júliusban a második Bognár 
István emlékversenyét, októberben pedig 
a nyolcadik Őszi Íjászat Peytu erdejében 
elnevezésű versenyét rendezi meg.

A FutaPét Tömegsport Egyesület amel-
lett, hogy idén ünnepli fennállásának 
tizedik évfordulóját, 2018-ban is hív-
ja a Nyusziváró futásra és júliusban a 
félmaraton futóversenyre a sportolókat, 
kicsiket és nagyokat. A Fanyűvő Játszó-
házzal karöltve pedig a Mikulásváróra is 
sort kerítenek. A Település Védő és Szépí-
tő Egyesület is megrendezi hagyományos 
Hősök napi megemlékezését a pétfürdői 
temetőben, a Feketedió Ünnepét októ-
berben és természetesen az adventi gyer-
tyagyújtásokat. Pétfürdő Polgárőrsége 
áprilisban bonyolítja le a tizenegyedik 
kistérségi rendvédelmi vetélkedőt. A 

Muskátli Táncegyüttes 2018-ban ünnep-
li 10. születésnapját. A sok-sok szereplés 
közül kiemelték az áprilisi „Életet az évek-
nek” megyei néptánctalálkozót, amelyet a 
Közösségi Házzal együtt szerveznek, vala-
mint a novemberi, fennállásuk 10. évfor-
dulóját köszöntő gálaműsort. 

Idén is a zene, a kóruséneklés szerete-
te, a közösség szolgálata vezérli majd a 
Napfény Női Kar, a Szent László Kórus 
és a Péti Férfikar tagságát, koncertjeikre, 
programjaikra várják a pétieket. Ahogy a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pétfür-
dői Csoportja is az előző évek szorgal-
mával, elhivatottságával fogja ebben az 
évben is segíteni a település rászorulóit. A 
máltaisok hagyományos családi napjukat 
is megszervezik.

Nemcsak zenei élményekben, hanem 
táncos programokban, túrákban és sport-
élményekben is bőven lehet része mind-
azoknak, akik 2018-ban részt vesznek 
majd a Dance Action SE, a Marathon 
Tömegsport és Környezetvédő Egyesület, 
a Fezosport Turista Egyesület, a Bakony 
Bike SE és a Pétfürdő Sportjáért Alapít-
vány mozgás- és egészségközpontú ese-
ményein.

Civil fórum 

»»»
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Immáron huszadik alkalommal került 
megrendezésre az Egy nap a biztonságért, 
egy nap az iskolában elnevezésű tájékoztató 
rendezvénysorozat általános iskolások részé-
re a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztályának szervezésében. 
Az esemény helyszínéül ezúttal a Pétfürdői 
Horváth István Általános Iskola alsó és fel-
ső tagozata szolgált, de a rendezvénysorozat 
további hét Veszprém megyei iskolában foly-
tatódik.

A napot Borszuk Valéria, a Veszprém Me-
gyei Büntetés-végrehajtási intézet bünte-
tés-végrehajtási főhadnagya, sajtóreferense, 
reintegrációs tiszt előadásával kezdték, mely 
során a büntetés-végrehajtás folyamatával, 
alapfogalmaival ismertette meg a tanulókat. 
Előadása során beszámolt a fiatalkorúakat 
általánosan jellemző bűncselekményekről 
és azok következményeiről szomorú pél-
dákkal alátámasztva. 

Ezután a Veszprém Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Bűnmegelőzési Osztályának 
képviseletében Bartók Judit rendőr száza-
dos érdekes, interaktív órája következett. 
A résztvevők különböző szabálysértéseket 
vagy bűncselekményeket tartalmazó cetli-
ket húztak, majd azokat együtt kivesézve 
jártak a fogalmak jelentésének végére.

Később Fekete Istvánné, a Magyar Vö-
röskereszt Veszprém megyei katasztrófavé-
delmi koordinátora számolt be a szervezet 
tevékenységéről. Elmondta, hogy a Vörös-
kereszt foglalkozik véradással, elsősegély-
oktatással, valamint megannyi katasztrófa-
védelmi helyzetben segített már a szükséges 
módon, legyen az egy forró tea vagy takaró.

Kis szünet után a NAV Vám- és Pénz-
ügyőrségtől érkezett Hauck Csabát, a Jöve-
déki Hatósági Osztály vezetőjét, őrnagyot 
hallgathattuk. Beszámolójában ismertette 
a különböző adókulcsokat, meghatározta 

a csempészet fogalmát és annak következ-
ményeit, beszélt a vashulladék kezelésének 
szabályairól, illetve a „lomizás”-ról is. Meg-
ismertette a diákokat olyan fogalmakkal is, 
mint a VÁM.

Mindezek után következett a mindenki 
által várva várt vízbiztonsági 
és vízimentőkutyás bemuta-
tó, amelyet Kottek Petra ku-
tyás terapeuta tartott. 

Az előadás során nem csak a 
kutyasegéd képességei voltak 
a középpontban. A hallgató-
ság megismerhette a vízben 
vagy jégen történt baleset ese-
tén való teendőket is. A játé-
kos és egyben komoly kutyás 
bemutató után a gyerekek szabadon 
simogathatták a végtelenül türelmes és 
okos négylábút.

Ezután az iskola másik oldalán a Pétfürdői 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szakava-
tott képviselői tartottak bemutatót külön 
a fiúknak, külön a lányoknak. Az előadás 
rendkívül interaktív volt, a gyerekek min-
den alkatrészét és a tűzoltáshoz szükséges 
eszközét megismerhették egy tűzoltóau-
tónak, sőt be is ülhettek abba. A tesztkör 
után a kérdések ideje jött. A legtöbbször el-
hangzó az volt: „Csinálhatunk egy képet a 
tűzoltóautóban?”. Tűzoltóink mosolyogva 
engedélyezték a fotózást.

A hosszú levegőzés után a Veszprémi 
Alkohol-Drogsegély Ambulancia terápi-
ás munkatársai, Bencze Hajnalka és Szabó 
Ágnes tartottak tájékoztatót a droghasz-
nálat káros mellékhatásairól. Felhívták 
a figyelmet arra, hogy a drogfogyasztók 
korcsoportja egyre lejjebb csúszik, a fiata-
lok gyakran kerülnek bajba tudatlanságuk, 
kíváncsiságuk miatt. Figyelmeztették a 
hallgatóságot, hogy Magyarországon min-

dennemű drog illegális, azok használata, 
birtoklása, és az azokkal való kereskedelem 
súlyos jogi következményekkel jár.

Hasonló vonalon indulva a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztályának Egészségfejlesztési szakügy-

intézője, Hauckné Pálinkás Krisztina tájé-
koztatójában nagy hangsúlyt feketetett a 
túlzott energiaital-fogyasztás káros mel-
lékhatásaira. Kiemelte, az energiaital nem 
üdítő, ugyanakkor óva intett az üdítők 
fogyasztásától is. Rámutatott, hogy alapve-
tően rosszak a magyarországi vásárlási szo-
kások, és hogy sok esetben maguk a szülők 
vagy nagyszülők juttatják hozzá a fiatalokat 
a káros élelmiszerekhez.

A tájékoztatók sorát Lukács László tűzol-
tó őrnagy, a Veszprém Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi 
megbízottja zárta. Mint elmondta, Pét-
fürdő kiemelt katasztrófavédelmi terület, 
ezért zajlanak sűrűn gyakorlatok, állandó 
a készenlét. Megismertette a közönséggel 
a katasztrófa esetén követendő protokollt.

A nap végére a Horváth István Általános 
Iskola tanulói hasznos és érdekes informá-
ciókkal gazdagodtak, amelyeket ha megfo-
gadnak, minden bizonnyal sok kellemet-
lenségtől óvják meg magukat.              

Sz.R.

Bartók Judit rendőr százados

„Egy nap a biztonságért, egy nap 
az iskolában”

És hiába van anyuka, apuka, szép 
kertes ház és kutya, ha a gyermekünk sze-
mélyes kapcsolatai beszűkülnek.

Mi, szakemberek, óvónők, pedagógusok, 
védőnők, családgondozók tanácsadásaink-
kal segíteni szeretnénk abban, hogy önök-
nek könnyebb legyen, jobban átlássák a 
gyermekük viselkedésének, magatartásá-
nak okait. Javaslatainkkal segíteni szeret-

nénk, nem számon kérni, vagy pálcát törni 
az önök feje felett. 

A 2017. évet összefoglalva ismét elhang-
zott, hogy sok esetben nehéz a szülőkkel 
együttműködni, a szakemberek tanácsadá-
sait támadásnak érzik, vallják – ők tudják 
csak igazán, mi a jó a saját gyermeküknek. 
Igen, a legjobban a szülő ismerheti gyer-
mekét, de a tüneteket, amik a következet-

lenségből, a digitális világ túltengéséből, a 
rendszertelenségből, a szülők helytelen ma-
gatartásából adódnak, mi látjuk. 

Kedves Szülő! A gyermeknevelésben nincs 
főpróba! Az előadásnak bármilyen vége lehet. 

Higgyék el, nem csinálhatják úgy, ahogy 
akarják! Vagy inkább, ahogy önöknek köny-
nyebb!       Papp Alexandra intézményvezető

Gondozási Központ

»»»
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X. Télűző Pogácsafesztivál
Ebben az évben tizedszerre került meg-

rendezésre a Közösségi Házban a Péti Po-
gácsafesztivál. A jeles alkalom előtt már 
hetekkel folytak a próbák, szerveződött a 
program, toborzódtak a sütők, akik vállal-
ták, hogy ízes-illatos pogácsát prezentálnak 
megadott időre receptmelléklettel együtt.

Február 10-én, a rendezvény napján, 
délig hozhatták a versenyzők a megmé-
rettetésre szánt pogácsákat, amiket az-
tán a zsűri kóstolt végig, és pontozott íz, 
szín, külalak és állag szerint. A Közösségi 
Ház idén Papp Alexandrát, a Pétfürdői 
Gondozási Központ intézményveze-
tőjét, Porogi Lajosnét, a „Panelkuckó” 
Napköziotthonos Óvoda vezetőjét és 
Horváth Istvánt, a Településfejlesztési Bi-
zottság tagját kérte fel ítésznek. 

A zsúfolásig megtelt színházteremben 15 
órától vette kezdetét a télűző-tavaszt kö-
szöntő fesztivál, ahol Angeli Katalin igaz-
gató nemcsak azokat üdvözölte, akik ezen 
a délután itt voltak, hanem mindazokról 
megemlékezett, akik az elmúlt 10 évben 
segítkeztek az előkészítésében, lebonyo-
lításában, sikerre vitelében. Azt mondta, 
ezt a programot szeretik, várják, éltetik a 
pétfürdőiek. Szinte nincs olyan civil szer-
vezet, intézmény, művészeti csoport a tele-
pülésen, amelyik ne vette volna ki a részét 
abban, hogy a Péti Pogácsafesztivál megél-
hette a 10. születésnapját. Ez alkalomból 
a pogácsafesztivál ötletadójának és egyik 
legfőbb támogatójának, Gelencsér István-
nak emléklapot adtak át. Angeli Katalin 
köszönettel illette azokat a lányokat, asz-
szonyokat, férfiakat és fiúkat, csoportokat, 
baráti társaságokat is, akik az évek során 
megsütötték a több ezer pogácsát. 

Elsőként a Litéri Zöldág és Szárazág 
táncegyüttes lépett színpadra. Sokszínű 
repertoárjukban a fiúk legényest jártak, 
a kislányok párban forgatták egymást, és 
a felnőttek is többféle táncban mutatták 
meg rátermettségüket.

Ezután a Panelkuckó Napköziotthonos 
Óvoda Sün Balázs csoportjának farsangi 
verses-mondókás-táncos bemutatója kö-
vetkezett. Az ovisok után a Dance Ac-
tion Sportegyesület junior csapatának a 
Modern Tánccsoportok Magyarországi 
Szövetsége által rendezett országos tánc-
verseny bajnoki címét is elnyerő kore-

ográfiáját láthatták a né-
zők.

Az influenzajárvány bár 
megtépázta a Horváth Ist-
ván Általános Iskola 3. a 
osztályát a fesztivált meg-
előző hetekben, ez még-
sem tartotta őket vissza at-
tól, hogy lelkiismeretesen 
készüljenek. Farsangi és 
egyben télűző összeállítá-
sukkal, vidám énekükkel 
űzték el a telet. 

Őket az 
Eszterlánc Ma-
zsorett Együttes 
két tagja, Sebes-
tyén Emma és 
Pungor Nikolett 
követte, akik a 
33. Zuglói Tánc-
fesztivál- Or-
szágos Amatőr 
Táncversenyen második 
helyezést elért produkció-
jukat mutatták be. Majd 
az idén 10 éves fennállását 
ünneplő Muskátli Tánc-
együttes vidám, söprűs tán-
ca tüzelte fel a hangulatot. 
A műsor zárásaként a Péti 
Férfikar bordalokat énekelt 
az egybegyűlteknek. 

A színháztermi műsor és 
az eredményhirde-
tés után a hagyomá-
nyoknak megfelelően 
az emeleten az áruba 
bocsátott összesen 
2  632 db pogácsát 
vásárolhatták meg po-
gácsajegy ellenében a 
fesztivál résztvevői. A 
befolyt 65 600 forin-
tot a Horváth István 
Általános iskola Nap-
sugár Alapítványának ajánlotta fel a Kö-
zösségi Ház. 

Annak, akinek a pogácsák falatozása köz-
ben megjött a kedve egy kis borkóstolás-
hoz, nem kellett nélkülöznie, hiszen az au-
lában a Várpalota-Pétfürdői Kertbarát Kör 
kínálta forralt és hideg borral a felnőtteket. 

A gyerekek, illetve az autóval érkezők tea és 
ásványvíz közül választhattak. Az innivalók 
mellé borkorcsolyaként jó pár tálca zsíros 
kenyér szervírozására is sor került. A beszél-
getés, evés-ivás mellett a nap zárásaként a 
nagyteremben farsangi kézműves foglalko-
záson vehettek részt kicsik és nagyok.

A 3.a osztályosok (fotó: Buzás Dániel)

A Dance Action junior csapata (fotó: Buzás Dániel)

A Sün Balázs csoport tagjai (fotó: Buzás Dániel)

A Litéri Szárazág táncegyüttes (fotó: Buzás Dániel)
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Farsangi kézműveskedés

Litéri kislányok páros tánca (fotó: Buzás Dániel)

Alkotás közben (fotó: Buzás Dániel)

Sebestyén Emma és Pungor Nikolett A Muskátli Táncegyüttes (fotó: Buzás Dániel)

A Péti Férfikar 

Pogácsavásár (fotó: Buzás Dániel)

Péti Pogácsás Könyv
A település egyik leghangulatosabb ren-

dezvénye az immár 10. születésnapját 
megélt Péti Pogácsafesztivál. A télűző-ta-
vaszt köszöntő farsangi mulatság fő att-
rakciója a pogácsasütő-verseny. Amikor is 
ügyes kezű asszonyok, lányok, férfiak és 
fiúk Pétfürdőn és a környező településeken 
finomabbnál finomabb pogácsát sütnek, 
aztán elhozzák a Közösségi Házba, ahol 
zsűri értékeli, pontozza, díjazza a portéká-
jukat, amit aztán nagy lelkesedéssel és jó 
étvággyal elfogyaszt a fesztivál közönsége. 

A szervezők minden pogácsához a recep-
tet is kérték mellékelni, és bizony a 10 év 

alatt szép számú, háziasszonyi titkokkal, 
mesterfogásokkal teli pogácsakészítési le-
írás gyűlt össze. 

A 10. születésnap alkalmából merült fel 
az ötlet, hogy mindezt közkinccsé kelle-
ne tenni. A Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtár szeptemberre tervezi a Péti Po-
gácsás Könyv megjelentetését, amelynek 
kiadásához szponzorokat keres. 

Aki szeretne segíteni, az 500 vagy 1 000 
forintos Pogácsáskönyv-támogatójegyet vá-
sárolhat a Közösségi Házban. Minden 
adakozó nevét, aki hozzájárul, feltüntetik 
majd a kiadványban. 
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I. helyezett 
Bokor Lászlóné
Pihe-puha pogácsa

Hozzávalók:
60 dkg liszt
3 tojás
1 kis doboz tejföl
25 dkg margarin
4 kiskanál só
1 kiskanál cukor
5 dkg élesztő
5 dkg reszelt sajt
Elkészítése:
A lisztet egy nagy tálba 
öntöm, hozzáadom a 
cukrot, a sót és a tojásokat. A tojásokat felverve keverem bele 
(teszek félre a pogácsák tetejének a kenésére is).
A margarint és a tejfölt a mikróban szobahőmérsékletűre mele-
gítem. A tejfölbe belekeverem az élesztőt, majd mindent hoz-
záadok a liszthez. Kicsit átgyúrom, és hagyom kelni kb. ½ órát. 
Pihenés után háromszor hajtogatom 20 percenként, majd ki-
nyújtom kb. 2 ujjnyi vastagra. A felvert tojással lekenem, késsel 
berácsozom, reszelt sajttal megszórom és kiszaggatom. Hideg 
sütőbe teszem, és úgy kezdem sütni. 200 fokon sütöm, 30 perc 
alatt kész. Nagyon finom és puha.

II. helyezett 
Lujber Tiborné
Vajas pogácsa

Hozzávalók:
80 dkg liszt
25 dkg Rama margarin
3 tojás
1 dl tej
5 dkg élesztő
tejföl
sajt

Elkészítése:
80 dkg lisztet elmorzsolunk 
sóval és 25 dkg Rama marga-
rinnal. Hozzáadunk 3 tojást, 
1 dl tejben felfuttatott 5 dkg 
élesztőt, és annyi tejfölt, hogy 
rétestészta keménységű le-
gyen. Pihentetés után kinyújt-
juk, és hajtogatjuk. A máso-
dik hajtogatás után bekenjük 
tojással, berácsozzuk, reszelt 
sajttal beszórjuk, kiszaggatjuk, 
tepsibe rakjuk és kis ideig pihentetjük. Majd megsütjük.

III. helyezett 
Simákné Tremmel Alinka
Saját túróspogácsa 
(laktózmentes)

Hozzávalók:
1 kg liszt
1 nagy pohár tejföl (lak-
tózmentes)
½ kg túró (laktózmentes)
2 egész tojás
35 dkg Rama (lak-
tózmentes)
1 evőkanál só
1 élesztő (5 dkg)
20 dkg reszelt sajt 
(laktóz-mentes) a tetejére
1 tojás a lekenéshez + szárnyas fűszersó
1,5 dl tej az élesztő felfuttatásához
Elkészítése:
A liszthez hozzáadunk minden hozzávalót, a tejben 1 koc-
kacukorral felfuttatjuk az élesztőt, majd beledolgozzuk. A 
tésztát jól kidolgozzuk, 1 órát kelesztjük, kinyújtjuk, leken-
jük tojással, megszórjuk szárnyas fűszersóval, majd reszelt 
sajttal. Kiszaggatjuk, az ujjaink segítségével kicsit megfor-
máljuk és sütjük. 

III. helyezett 
dr. Tóth Lászlóné
Káposztás, pörcös 
hajtóka

Hozzávalók:
80 dkg liszt
35 dkg áttört burgonya
5 dkg élesztő
2,5 dkg tej+pici cukor
1 evőkanál só
40 dkg tepertős zsír
1 fej zsíron pirított reszelt 
káposzta
1 tojás + 1 sárgája

Elkészítése:
A tésztát szokásos módon 
összegyúrjuk a káposzta 
kivételével. Kelesztés után 
kisodorjuk, félbe vágjuk, 
megkenjük a tojással, pici 
liszttel összekevert pirított 
káposztával, feltekerjük. 2 
ujjnyi vastagra felvágjuk, lapjára fektetve 180 fokon 40 
perc alatt készre sütjük. 
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JANUÁR

Diavetítés a könyvtárban Közösségi Ház, könyvtár Közösségi Ház

Író-olvasó találkozó
vendég: gróf Nádasdy Borbála

Közösségi Ház Közösségi Ház

X. Péti Pogácsafesztivál Közösségi Ház Közösségi Ház

Gyermekvédelmi tanácskozás Pétfürdői Gondozási Központ Közösségi Ház

Civil szervezetek fóruma Humán Bizottság Közösségi Ház

XIX. Pétfürdő Kupa 2018. 
amatőr tekebajnokság 

önkormányzat, Pétfürdő 
Sportjáért Alapítvány PMTE tekepálya

Megyei Polgárőr Szövetség 
tisztújító közgyűlése Pétfürdői Polgárőrség Közösségi Ház

Farsangi bál Péti Nyugdíjas Klub Közösségi Ház

Véradás Magyar Vöröskereszt 
Pétfürdői Alapszervezete Közösségi Ház

Rendezvény Szervező Helyszín

2.

5.

10.

15.

15.

16.,17.,18.

17.

17.

20.

Dátum

A Pétfürdő Nagyközség rendezvény- és 
eseménynaptára 2018. (tervezet)

FEBRUÁR

Zenés disznótor Várpalota-Pétfürdői 
Kertbarát Kör Közösségi Ház

A magyar kultúra napja önkormányzat, Közösségi Ház Közösségi Ház

Előadás az új bakonyi 
burgonyafajtákról

Várpalota-Pétfürdői 
Kertbarát Kör Közösségi Ház

20.

22.

29.

MÁRCIUS

Diavetítés a könyvtárban Közösségi Ház Közösségi Ház

Alma zenekar koncertje „Panelkuckó” 
Napköziotthonos Óvoda Közösségi Ház

Író-olvasó találkozó
vendég: Nyulász Péter Közösségi Ház, könyvtár Közösségi Ház

1. 

1.

2.
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XI. Pétfürdő Díj 2018. 
amatőr tekebajnokság

önkormányzat, Pétfürdő 
Sportjáért Alapítvány PMTE tekepálya

Dance Action Gála Dance Action SE Közösségi Ház

48. Péti Schmidt Ferenc 
terepfutóverseny

Marathon Tömegsport és 
Környezetvédő Egyesület Albert pihenőpark

Nőnapi fehérasztalos
összejövetel Nitrogénes Nyugdíjas Klub Közösségi Ház

Nőnapi összejövetel Péti Nyugdíjas Klub Közösségi Ház

Szalagavató ünnepség
Pétfürdői Kolping Katolikus 

Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium

Közösségi Ház

Sakkverseny PMTE sakkszakosztálya Közösségi Ház

Nemzeti ünnep önkormányzat, Közösségi Ház Közösségi Ház, Hősök terei 
emlékmű

VIII. Tavaszköszöntő 
Örömíjász Verseny

Peytu Íjász Hagyományőrző 
Egyesület Szabadtéri melletti liget

Megyei borverseny és bál Várpalota-Pétfürdői 
Kertbarát Kör

Közösségi Ház, 
Vegyész Étterem

Húsvéti játszóház Közösségi Ház Közösségi Ház

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

VIII. Pétfürdői Tavasz 
kerékpáros és gyalogos 

teljesítménytúra
Fezosport Turista Egyesület Rajt - cél: Horváth István 

Általános Iskola

Nyusziváró futás FutaPét Tömegsport Egyesület Szabadtéri melletti liget

Horváth István Napok Horváth István Általános 
Iskola

Horváth István Általános 
Iskola, Közösségi Ház

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

2., 3., 4.

3.

3.

5.

8.

9.

11.

15.

17.

17.

24.

24.

24.

25.

26-28.

28.

Rendezvény Szervező HelyszínDátum

ÁPRILIS

Föld - víz világnapja Közösségi Ház Közösségi Ház

Diavetítés a könyvtárban Közösségi Ház, könyvtár Közösségi Ház

Mónos Jenő festménykiállítása Közösségi Ház Közösségi Ház

4.

5.

6.
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Szakmai vetélkedő Várpalota-Pétfürdői 
Kertbarát Kör Közösségi Ház

Szépkorúak Szabadegyeteme
I. előadás Közösségi Ház Közösségi Ház

„Tiszán innen, Dunán túl” 
országos népdaléneklési minősítő 

verseny megyei fordulója

Székesfehérvári Pedagógiai 
Oktatási Központ, 

Közösségi Ház
Közösségi Ház

XI. Kistérségi Rendvédelmi 
Vetélkedő Pétfürdő Polgárőrsége Szabadtéri melletti liget

Foltvarró klub kiállítása Foltvarró Klub, 
Közösségi Ház Közösségi Ház

Cini-cini muzsika - hangszer-
ismertető interaktív zeneóra 

alsósoknak
Közösségi Ház Közösségi Ház

Weöres Sándor Országos 
Gyermekszínjátszó Találkozó 

megyei fordulója

Közösségi Ház, 
Magyar Drámapedagógiai 

Társaság
Közösségi Ház

Megyei Katasztrófavédelmi 
Vetélkedő Pétfürdő Polgárőrsége Szabadtéri melletti liget

Életet az éveknek megyei 
néptánctalálkozó

Muskátli táncegyüttes, 
Közösségi Ház Közösségi Ház

XVIII. Péti Nagydíj 
Kerékpáros Verseny Bakony Bike KE Pétfürdő

6.

9.

10.

11.

12.

16.

21.

26.

27.

29.

Rendezvény Szervező HelyszínDátum

MÁJUS

Szépkorúak Szabadegyeteme 
II. előadás Közösségi Ház Közösségi Ház

Diavetítés a könyvtárban
Közösségi Ház, 

könyvtár
Közösségi Ház

Csellengők - elbeszélgetés Sinka 
Viviennel, az Együtt az El-

tűnt Gyermekekért Alapítvány 
elnökével

Közösségi Ház Közösségi Ház

Anyák napi ünnepség „Panelkuckó” 
Napköziotthonos Óvoda Közösségi Ház

Anyák napi műsoros, fehér-
asztalos összejövetel Nitrogénes Nyugdíjas Klub Közösségi Ház

3.

3.

4.

3., 4., 7., 8.

7.
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Rendezvény Szervező HelyszínDátum

Könyvtári  foglalkozás 
óvodások számára Közösségi Ház, könyvtár Közösségi Ház

Ballagás
Pétfürdői Kolping Katolikus 

Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium

Közösségi Ház

Madarak és fák napja Közösségi Ház, 
civil szervezetek

Közösségi Ház, 
Szabadtéri melletti liget 

Egészségnap Magyar Vöröskereszt 
Pétfürdői Alapszervezete

Horváth István Általános 
Iskola

11.

12.

Virágvásár Település Védő és Szépítő 
Egyesület Horizont mögötti tér

Pét anno című kiállítás Közösségi Ház Közösségi Ház

20 éve történt… című könyv 
bemutatója Közösségi Ház Közösségi Ház

A népszavazás évfordulója önkormányzat, Közösségi Ház Közösségi Ház

Gyermeknap                        Közösségi Ház Közösségi Ház, Hősök tere, 
Szabadtéri melletti liget 

Hősök napja                                   
- megemlékezés - 

Település Védő és Szépítő 
Egyesület pétfürdői temető

A 2017 októberétől meghirde-
tett Könyvbagoly olvasópályázat 

leadási határideje
Közösségi Ház Közösségi Ház

A Napfény Női Kar évzáró 
koncertje Napfény Női Kar Közösségi Ház

12.

19.

26.

27.

28.

30.

JÚNIUS

Pedagógusnap önkormányzat, 
Közösségi Ház Közösségi Ház

Jótékonysági koncert a település 
énekkarainak szereplésével

Napfény Női Kar, Péti Férfi-
kar, Szent László Kórus, 

Közösségi Ház
Közösségi Ház

1.

2.



Pétfürdői Krónika

Rendezvény Szervező HelyszínDátum

A Könyvbagoly olvasópályázat 
eredményhirdetése Közösségi Ház, könyvtár Közösségi Ház

Nevesincs Gyermekszínház Közösségi Ház Közösségi Ház

Megemlékezés 
a péti bombázásról Közösségi Ház Közösségi Ház, 

Hősök terei emlékmű

Tanévzáró, ballagás Horváth István 
Általános Iskola Hősök terei épület

Péti Nyár önkormányzat, Közösségi Ház Szabadtéri melletti liget, 
Közösségi Ház

8.

11.

14.

16.

29-30.

JÚLIUS

Semmelweis-, 
köztisztviselői nap és 

a szociális munka napja

önkormányzat, 
Közösségi Ház Közösségi Ház

II. Bognár István 
emlékverseny

Peytu Íjász Hagyományőrző 
Egyesület Szabadtéri melletti liget

Félmaraton futóverseny FutaPét 
Tömegsport Egyesület Pétfürdő-Öskü

Örömzene a téren Közösségi Ház Horizont mögötti tér

3.

7.

15.

28.

AUGUSZTUS

Állami ünnep önkormányzat, 
Közösségi Ház Szent István tér

Nitrogénes Családi Nap Nitrogénművek Zrt. Szabadtéri melletti liget

20.

25.

Nemzeti összetartozás napja
Közösségi Ház, 

Zalai György Polgári Kör
Templom tér

Környezetvédelmi világnap
 – megemlékezés –

Település Védő és Szépítő 
Egyesület Közösségi Ház

Diavetítés a könyvtárban Közösségi Ház, könyvtár Közösségi Ház

Könyvtári foglalkozás az álta-
lános iskola alsó tagozatosainak Közösségi Ház, könyvtár Közösségi Ház

Térségi kispályás focibajnokság 
általános iskolások számára

Pétfürdő Sportjáért 
Alapítvány alapítványi pályák

3.

5.

7.

8.



Pétfürdői Krónika

Rendezvény Szervező HelyszínDátum

SZEPTEMBER

Szépkorúak Szabadegyeteme      
III. előadás Közösségi Ház Közösségi Ház

Diavetítés a könyvtárban Közösségi Ház, könyvtár Közösségi Ház

Veszprém Megyei Népművészeti 
Egyesület kézműves napja és 

kiállítása

Közösségi Ház, 
Veszprém Megyei 

Népművészeti Egyesület
Közösségi Ház

Cini-cini muzsika - hangszer-
ismertető interaktív zeneóra 

alsósoknak
Közösségi Ház Közösségi Ház

Bakony ’93 Bakony Bike KE Pétfürdő

Péti Pogácsás könyv 
bemutatója Közösségi Ház Közösségi Ház

Szüreti mulatság
Péti Nyugdíjas Klub, 
Várpalota-Pétfürdői 

Kertbarát Kör

Pétfürdő utcái, 
Közösségi Ház

3. 

6.

15.

16. 

22.

OKTÓBER

Sakkverseny
PMTE sakkszakosztálya, 

Pétfürdő Sportjáért 
Alapítvány

Közösségi Ház

Függetlenség Napja      önkormányzat, 
Közösségi Ház

Közösségi Ház, 
Szabadtéri melletti liget 

Diavetítés a könyvtárban Közösségi Ház, könyvtár Közösségi Ház

1.

1.

4.



Pétfürdői Krónika

Rendezvény Szervező HelyszínDátum

VIII. Őszi Íjászat 
Peytu erdejében

Peytu Íjász Hagyományőrző 
Egyesület Szabadtéri melletti liget

Könyvtári nap, könyvbörze 
az Országos Könyvtári Napok 

keretén belül
Közösségi Ház Közösségi Ház

Idősek napja önkormányzat, 
Közösségi Ház Közösségi Ház

„Sokoldalú szomszédaink” 
–  bemutatkozik az Ősi Kovács 

Alkotóműhely
Közösségi Ház Közösségi Ház

Dencs Zsanett 
kiállítása Közösségi Ház Közösségi Ház

A forradalom ünnepe önkormányzat, Közösségi Ház Közösségi Ház

Feketedió ünnep Település Védő és Szépítő 
Egyesület Közösségi Ház

6.

7.

8.

12.

19.

23.

27.

NOVEMBER

Nitrogénes Nyugdíjas Nap Nitrogénművek Zrt. Közösségi Ház

Szépkorúak Szabadegyeteme       
IV. előadás Közösségi Ház Közösségi Ház

Előkészületek az őszi 
munkákhoz című előadás

Várpalota-Pétfürdői 
Kertbarát Kör Közösségi Ház

35 éve adták át a közösségi 
házat - helytörténeti kiállítás Közösségi Ház Közösségi Ház

Márton-napi 
bál

Várpalota-Pétfürdői 
Kertbarát Kör Közösségi Ház

Jótékonysági gála Közösségi Ház, 
Pétfürdői Gondozási Központ Közösségi Ház

Nevesincs Gyermekszínház Közösségi Ház Közösségi Ház

3.

5.

5.

9.

17.

17.



Pétfürdői Krónika

Rendezvény Szervező HelyszínDátum

DECEMBER

Dance Action Gála Dance Action SE Közösségi Ház

Mikulásváró Fanyűvők Játszóház, FutaPét 
Tömegsport Egyesület Szent István tér

Fehérasztalos 
évzáró összejövetel Nitrogénes Nyugdíjas Klub Közösségi Ház

Itt a Mikulás Közösségi Ház Közösségi Ház

Diavetítés a könyvtárban Közösségi Ház, könyvtár Közösségi Ház

Évzáró összejövetel Péti Nyugdíjas Klub Közösségi Ház

Adventi gyertyagyújtás 2. Település Védő és Szépítő 
Egyesület plébánia

Adventi gyertyagyújtás 3. Település Védő és Szépítő 
Egyesület plébánia

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 plébánia

Családi piknik Pétfürdő Polgárőrsége Albert pihenőpark

Szilveszteri bál Péti Nyugdíjas Klub Közösségi Ház

1.

2.

3.

5.

6.

6.

7.

13.

14.

15.

16.

20.

29.

31.

2019. JANUÁR

A magyar kultúra napja önkormányzat, 
Közösségi Ház Közösségi Ház

III. Pétfürdői Kórustalálkozó Közösségi Ház Közösségi Ház

22.

26.

23.

24.

30.

III. Véradó ünnepség Magyar Vöröskereszt 
Pétfürdői Alapszervezete közösségi ház

10 éves 
a Muskátli táncegyüttes Muskátli táncegyüttes közösségi ház

Adventi gyertyagyújtás 1. Település Védő és Szépítő 
Egyesület plébánia
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A X. Télűző Péti Pogácsafesztivál pogácsasütőinek névsora
Baranyai Lászlóné - FutaPét TSE; Bokor Lászlóné – 1. helyezett ; Drebálné Barta Katalin; 
Fodor Norbertné; Gelencsér Péter; Győri Ildikó; Horváth Ferencné; 
Horváth Lászlóné – különdíjas: a legformásabb pogácsát sütötte; 
Horváth Sándorné – különdíjas: a legomlósabb pogácsát sütötte; 
Kovács Szabina – finom pogácsája mellett különdíjas: a legesztétikusabb tálalásért; 
Lakatos Bence – különdíjas: pogácsája a zsűri kedvence címet nyerte el; Lujber Tiborné – 2. helyezett; 
Nagy Andrásné; Nikolausz Mihály – különdíjas: a legháziasabb pogácsát sütötte; Parádi Ildikó; 
Parádi Veronika – különdíjas: a legmeghökkentőbb /cukros-paprikás/ pogácsát sütötte; 
Petres Gyuláné – különdíjas: a legeredetibb pogácsát sütötte; Radovitsné Hornyák Marianna; 
Sebestyén Mia és Emma – különdíjas: a legegészségesebb pogácsát sütötték; 
Simák Alinka – különdíjas: a legmeglepőbb ízű /citromos- libatepertős/ pogácsát sütötte; Simák Larina; 
Simákné Tremmel Alinka – 3. helyezett; Stéger Endréné – különdíjas: a legízesebb pogácsát sütötte; 
Süle Erika – különdíjas: a legesztétikusabb pogácsát sütötte; Sün Balázs csoport; Szakály Zorka és Hanka; 
Székely Istvánné; Szpisjákné Baráth Rita - FutaPét TSE; Szuper Judit; Szűcs Zoltánné; 
dr. Tóth Lászlóné – 3. helyezett; Winter Istvánné; Zsóri Lászlóné – különdíjas: a legháziasabb pogácsát sütötte

A fesztivál minden szervezője, résztvevője, vendége nevében köszönjük, hogy időt és fáradtságot nem sajnálva megsütötték a fino-
mabbnál finomabb pogácsákat!

Március 2-án járt nálunk és tartott 
emlékezetes előadásokat a Berger Szimat 
Szolgálat, a Helka-trilógia és számtalan 
mondókás könyv szerzője, író, újságíró, az 
egyszervolt.hu gyermekoldal szerkesztője, 
Nyulász Péter.

Két korosztályt hívtunk, két előadást 
hallgathattunk meg. Az egyik az elsősök-
nek és másodikosoknak a mondókákból, 
kitalálósdikból, az író meséihez készült 
szép animációs rajzfilmekből összeál-
lított előadás volt, melyet közös vers-
mondás, mozgásos játékok színesítettek. 
Végül belekóstolhattak Pongiék kaland-
jaiba, a Berger Nyomozóiroda életébe.

A második előadás a harmadikosoknak 
és negyedikeseknek szólt. Részletesen 
megismerkedhettünk a 9 magyar kutya-
fajta karakterére épülő, valós helyszíne-
ket is bemutató, humoros kalandokban 
bővelkedő, kifejezetten ennek a korosz-
tálynak szóló Berger Szimat Szolgálat kö-
teteivel. Láthattuk egy fotón a 9 magyar 
kutyafajtát. Péter bácsi elmesélte, nem 
volt könnyű feladat a kutyusokat egy kép 
erejéig sem egyben tartani. A fürdők réme 
című történetet a könyv képeinek vetíté-
sével mesélte el nekünk a szerző. 

Aki ott volt az előadáson, és van kedve 

játszani egy kicsit, írja le, és hozza be a 
könyvtárba a válaszokat! Melyik kutya-
fajtát melyik szereplő személyesíti meg: 
mudi – rövidszőrű magyar vizsla – drót-
szőrű magyar vizs-
la – pumi – kuvasz 
– magyar agár– 
komondor –  er-
délyi kopó? 

Segítséget a 
bergerszimat.hu 
oldalon vagy a 
kötetekben ta-
láltok. A helyes 
megfejtők Péter 
bácsi által felaján-
lott könyvjelzőt 
kapnak jutalmul a 
könyvtárban.  

Az írót vissza-
várjuk még, hisz 
Helka, Ciprián, Kamor történetébe 
épp csak belepillanthattunk. A törté-
net a Bakonyban, a Burok-völgyben, 
a Balatonnál, a Káli-medencében, az 
Alföldön, a Bükkben játszódik, izgal-
masan, szövevényesen, humorosan, 
kalandosan, titokzatosan, miközben 
megismerhetjük a ma is bebarangolha-

tó, tőlünk kéznyújtásnyira lévő vadre-
gényes tájakat.  

Azt gondolom, írók, könyvtárosok, 
tanítók, tanárok, szülők közös feladata, 

hogy gyermekeink betűfalókká varázso-
lódjanak, remélem ez az alkalom is köze-
lebb vitt ehhez a célhoz. 

Találkozzunk a könyvtárban, várom a 
megfejtéseket!

                
Borbélyné Schenek Szilvia 

könyvtáros

Könyvtárunk vendége volt Nyulász 
Péter

Nyulász Péter dedikál
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Négylábú bűnüldözők oktatása
Január 26-án a Veszprém Megyei 

Büntetésvégrehajtási Intézet, valamint a 
Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 
speciális képzést tartott a Közösségi Ház-
ban. A tréningen nem csak a rendőrök, ha-
nem kutyáik is megmutathatták szakmai 
jártasságukat.

Bódis István címzetes rendőr zászlós, 
a Badacsonytomaji Rendőrőrs körzeti 
megbízottja elmondta, az oktatás célja a 
kutyák és gazdáik fejlesztése és képzettsé-
gük szinten tartása volt. Az okos négylá-
búak, fajtájukat tekintve német és belga 
juhászkutyák, járőr-, általános nyom-
követő-, valamint keresési feladatokat 
oldottak meg, fegyelmezési és ügyességi 
próbákon álltak helyt. 

A kutyák kiválasztása, elbírálása, il-
letve a szolgálatra való alkalmasságuk 
eldöntése Dunakeszin, 
az ORFK képzési centru-
mában zajlik, ahol a 3-6 
hónapos képzés alatt az 
állatokat nem csak álta-
lános járőrkutya felada-
tokra, hanem személy-, 
valamint robbanószer- és 
kábítószer-keresésre is 
megtanítják. 

A szolgálatot teljesítő 
párosok esetében mind a 
kutyavezető, mind pedig a kutya rendel-
kezik érvényes minősítéssel, amit éven-
te meg kell újítani, számot adva arról a 

tudásról, amit korábban elsajátítottak. A 
legtöbb kutyust 9 éves kora körül nyug-

díjazzák, ám ameddig munkára fogható-
ak, addig kiválóan helyt állnak.

Ambrus Melinda

Író-olvasó találkozó gróf Nádasdy 
Borbálával
Február 5-én került megrendezésre egy 

újabb író-olvasó találkozó a Pétfürdői Kö-
zösségi Ház és Könyvtárban. A meghívott 
vendég ezúttal a történelmi Nádasdy-család 
tagja, gróf Nádasdy Borbála írónő volt. Az 
eseményt hatalmas érdeklődés övezte, a szer-
ző teltházas teremben beszélgetett hallgatói-
val közel két órán keresztül.

Előadásában könyveiről, élettörténetéről 
mesélt hosszasan, részletesen, humorral és 
őszinteséggel. Elmondta, hogy első három 
könyve gyermekkorától a Franciaországba 
való költözéséig terjedő időszakot öleli fel. 
Negyedik műve ételeket, országokat, va-
lamint a hozzájuk kapcsolható érzéseket, 
hangulatokat foglalja keretbe. Utolsó előtti 

kötete már a könyvbemutatók alatt bejárt 
helyekről, az ott megismert emberekről, 
barátságokról, tapasztalatokról szól. 

Utolsó könyvében aprólékosan számol 
be magyarországi gyermekkoráról, a lep-
sényi kúriában töltött időről, valamint a 
kommunista diktatúra alatt átélt élmé-
nyeiről. Feleleveníti az 1956-os forrada-

lom utáni, ’57 febru-
ári kalandos szökését 
Ausztriába, majd az 
ottani életét. Bécsben 
megélhette álmait, 
színi iskolába járt, 
később filmekben, 
színházban szerepelt 
már 18 éves korában. 
Szakmabeli szerelmét 
ez idő tájt ismerte 
meg, és úgy döntött, 
a család fontosabb, 
mint a karrier, így Pá-
rizsba költözött vele, 

aki aztán első férje lett.
A párizsi idők kemények voltak. Első 

gyermeke születése után nem sokkal fér-
je elhagyta, így minden adódó munkát 
elvállalt az életben maradásért. Így lett 
gróf Nádasdy Borbála pénztárosnő, fog-
orvosi asszisztens, fotómodell, eladónő 
és hullamosó.

Megpróbáltatásai után ismerte meg 
második férjét. Hamarosan életet adott 
egy újabb kisfiúnak. Ezután úgy érez-
te, elég stabil családi hátteret teremtett 
ahhoz, hogy újra karriert építsen. Így 
lett végül 30 éven át tartó hivatása a 
balettoktatás.

Pár éve végleg hazaköltözött Magyaror-
szágra férjével, aki egy itt töltött év után 
elhunyt. Bár társa halála után nehéz idő-
szaka kezdődött az életének, mégis teszi 
a dolgát, járja az országot, és igyekszik 
megosztani az emberekkel azt a sok ta-
pasztalatot, amire a világban jártában-
keltében szert tett. 

Olyan felkérések is utolérték, mint a 
Veszprémi Petőfi Színházban játszott My 
fair Lady című musical Mrs. Higgins sze-
repe. Egy esetleges újabb könyv kapcsán 
csak annyit mondott: „Soha ne mondd, 
hogy soha!”, ám most egyelőre a család-
jával szeretne több időt tölteni, feltett 
szándéka, hogy unokái megtanuljanak 
magyarul.

Eleganciával, bölcsességgel, öniróniával 
átszőtt beszámolóját a nézők kérdései 
követték, melyekre jókedéllyel válaszolt. 
A találkozó előtt és után az írónő köny-
vei voltak megvásárolhatók, melyekből 
minden példány elfogyott. Ittlétét művei 
névre szóló dedikálásával zárta.

Gróf Nádasdy Borbála
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Egy fáradhatatlan pedagógus portréja…
Pétfürdőn 2018-ban a Kultúrá-

ért díjat Balogh Lászlóné vehette át. 
E kitüntetés apropóján beszélgettem 
vele gyermekkoráról, munkásságá-
ról, élményeiről, terveiről, családjáról. 
Turi Klára, akit sokunk Klári néniként 
ismer, 1950. október 24-én született 
Somogy megyében, Tab községben. Pá-
lyafutását 1973-ban kezdte a pétfürdői 
óvodában. Az évek során folyamatosan 
képezte magát, ennek köszönhetően 
tanítói diplomát is szerzett. Szívvel-lé-
lekkel vezette sok éven át iskolánk alsó 
tagozatos énekkarát, számos elismerést 
elnyerve. Világéletében azt szerette, 
ha gyerekek, ifjú emberek vették kö-
rül. Azt mondja, ez tartja mind a mai 
napig frissen és fiatalon. 2007 óta jól 
megérdemelt nyugdíjas éveit tölti. De 
tudásvágyát, zeneszeretetét mind a mai 
napig megőrizte.
– Mit jelent az ön számára a pétfürdői 
Kultúráért díj?
– Túlzásnak tartom. Egy egész ünnep-
séget szervezni nekem, gyönyörű díjat 
kapni, TV-riport, újságcikkek. Hatal-
mas felhajtás… Pedig én csak a dolgo-
mat végeztem. Nem szoktam meg, hogy 
ennyire ünnepelnek. Régen egy plecsnis 
emléklap volt a kitüntetés. Ennek ellené-
re természetesen örülök neki, nagy meg-
tiszteltetés. Érdemes volt dolgozni.
– Több fórumon is elmondta, életét 
végigkísérte a muzsika szeretete. Ze-
nei tanulmányait kisiskolás korában 

mégis félbehagyta. Lehet, hogy most 
Pétfürdő énekesnőjével beszélgetnék, 
ha ez másképp történik?
– Lehetséges. Akkor nyilván jobban vi-
gyáztam volna a hangomra, például nem 
dohányoztam volna. Ezt nagyon bánom. 

Azonban az igazi nagy gyermekkori ál-
mom a színészet volt.
– Ének, színjátszás, 
csak a tánc hiányzik.
– Táncolni is imád-
tam! Sokat roptuk.
– A családban más-
ra is jellemző a zene 
szeretete?
– Panni unokám örö-
költe a muzikalitást. 
Kiskorában szeretett 
bele egy kiállításon a 
szintetizátor hangjá-
ba. Születésétől fogva 
sokat énekeltem neki 
egy régi daloskönyvemből. Így pedig, 
hogy ilyen varázslatos módon rátalált a 
hangszerére, már be is írattam zeneisko-
lába, és megkapta az első zongoráját. A 
tanítóképzőben tanultam karvezetést és 
zongorázni is. Ez pont elég volt ahhoz, 
hogy segíteni tudjam őt a kezdésben, 
az otthoni gyakorlásban. Azóta profi 
szinten zongorázik, fellépett már a Pesti 
Vigadóban is. Szenvedélye és tehetsége 
pedig még nagyobb zenekedvelővé tett 
engem is. Van, aki viszont másban lett 
tehetséges a családban. Másik unokám, 
Maja, kimagasló képességekkel bír, ha 
rajzolásról van szó. Cyntia, a legnagyobb 
unokám pedig a nyelvtanulásban jeles-
kedik.
– Ön milyen hangszeren játszik még a 
zongorán kívül?

– Oboázni tanultam 
a zeneiskolában. Na-
gyon szerettem.
– A daloskönyv, 
amiből énekelt az 
unokának, megvan 
még, esetleg tovább 
szállt a családon 
belül?
– A daloskönyvem 
vándorol, a hatodik 
gazdájánál van az 
utcában. Körbejár 

a kismamáknál, gyermekes szülőknél. 
Nagy büszkeséggel, örömmel és megle-
petéssel tölt el, hogy a szülők még most 
is énekelnek gyermekeiknek. Ez a fajta 
kapcsolat nagyon fontos gyermek és szü-
lő között.

– Máig emlegetik az egykori ovisai a 
közös kirándulásokat. Elvitte őket 

például Ferihegyre. Önnek volt sze-
rencséje repülni, bejárhatta a világot?
– A repülés volt az álmom. Többek kö-
zött ezért is esett Ferihegyre a választás 
azon az ominózus kiránduláson. Szá-
momra is hatalmas élmény volt. Az álom 
végül beteljesült iskolai pályafutásom 
alatt. Gyermekeket vittem repülővel az 
NDK-ba. Csodálatos utak voltak, a re-
pülésen kívül is mindenki élményekkel 
gazdagodva tért haza. Német vendéglá-
tóink rájuk jellemzően precízek voltak, 
és tökéletes szervezettségben zajlottak az 
ottlétek.
– A legemlékezetesebb pillanat? Volt 
ilyen?
– Soha életemben nem fogom elfe-
lejteni a záró estet. Életem egyik leg-
szebb élménye. Ezen a kiránduláson 
sok nemzet vett részt, lengyelek, cse-
hek, oroszok, németek és természe-
tesen, mi, magyarok. Az utolsó estén 
mindenki körbeállta a medencét. A 
német vendéglátók egy olyan dalt har-
sogtak, amit mindenki ismert a saját 
anyanyelvén. A címére sajnos már nem 
emlékszem. Dalolták a nótát németül, 
én pedig gondoltam egyet, és becsatla-
koztam magyarul. Torkom szakadtából 
énekeltem, hogy hallják a magyar szót 
is. Ezen felbuzdulva az összes nem-
zet elkezdte a saját nyelvén énekelni 
ugyanazt a dalt. Borsódzott a bőrünk, 
egyként énekeltünk. Felejthetetlen és 
csodálatos élmény volt.
– Ön hogy élte meg a szocializmus 
időszakát?

Óvónéniként

»»»
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– Nagyon sok szép dolog is volt akkor-
tájt. Engem sosem érdekelt a politika, 
most sem. Már akkor is a gyerekek, az 
ő jólétük volt fontos számomra. Az ak-
kori és a mostani világot amúgy nem le-
het összehasonlítani. Persze, hogy szebb 
volt, mert fiatal és egészséges voltam, 
de az ember valahogy a szegénységet is 

jobban bírta. Nem volt akkora szégyen a 
nincstelenség, mint most. Nem mindig 
tellett új ruhára, színházra, de ezzel nem 
lógtál ki a sorból, hiszen hasonló sorsú 
emberekkel voltál körülvéve. Nem vol-
tak akkora különbségek, mint most. Ma 
nem csak a felnőttek, de a gyerekek kö-
zött is hatalmas szakadékok vannak, ami 
egy nagyon rossz dolog.
– Hogyan telt a gyermekkora és az if-
júsága?
– A zirci nagyszüleim viszonylag jó-
módúak voltak, nagyapám hentes volt. 
Minden jóhoz hozzájutottunk. A másik 
nagyszüleim már szerényebb 
körülmények között éltek. Ez a 
nagyapám kisebb szerelésekből 
élt, nagyanyám varrónő volt, 
gyerek is több volt náluk. Mégis 
ebben a szegényebb környezet-
ben lehetett a legjobbakat enni. 
Nagyanyám szinte a semmiből 
készített olyan ételeket, hogy 
az ízük még most is a számban 
van. Amúgy egész nap hajtotta 
a gépet, csak este ért rá, olyan-
kor foglalkozott az unokákkal. 
Nagyon szépen tudott mesélni, 
minden este bebújtunk mellé 
a kettős ágyba, és hallgattuk a 
régi meséket. Még az éjjeliszek-
rényen álló lámpára is emlékszem. Maga 
a megnyugvás, ha visszagondolok ezekre 
az időkre. Mindegyik családnál nagyon 
szerettem lenni, azonban Zircen mégis-

csak jobb volt. Ott csak az enyém volt 
a mama, mert nem volt annyi unoka, és 
nem kellett annyit dolgoznia. Szüleim-
mel pedig egy stabil életszínvonalon él-
tünk. Édesanyám nem is dolgozott, csak 
nagyon rövid ideig. Édesapám pedig 
buszsofőr volt.
– Hogyan indultak a felnőtt évei?

– Sok segítséget kap-
tunk a férjemmel 
együtt mindkettőnk 
szüleitől. Eleinte 
anyósoméknál lak-
tunk, utána pedig 
tudtunk venni egy 
szövetkezeti lakást. 
Azt eladva jöttünk 
később Pétre, családi 
házba. Férjem deko-
ratőr, fotós volt, nem 
vetette fel a pénz. 
Kettőnkét összeadva 

sem voltunk gazdagok, de annál boldo-
gabbak. Volt autónk is. Az első egy gyö-
nyörű wartburg volt.
– Ön megtanult vezetni?
– Hogyne! Én addigra már rég tudtam 
vezetni. Imádtam apámmal lenni, foly-
ton szereltem vele, mindig könyékig 
olajos voltam. Később ő mellékállásban 
autós oktatónak állt, így a műszaki tu-
dás mellé megtanultam mellette vezetni 
is. Mire rutingyakorlatra mentem, már 
tudtam mindent.
– Ma is vezet még?
– Már nem. Nemrég hagytam abba.

– Hiányzik?
– Nagyon. Szerettem vezetni. A kis au-
tóm most a családban marad, közösen 
használjuk.

– Ön egész életében képezte magát. 
Megtanult számítógépezni is, meg-
található a közösségi oldalakon, 
okostelefonja van. Honnan ez a von-
zalom az új dolgok iránt?
– Először a számítógépet tanultam meg 
kezelni. Legnagyobb unokám gyermek-
korában került be a családba a számító-
gép. Nagyon mérges voltam, hogy nem 
értem, mit csinál. Később, mikor kezd-
tem rákapni, de még nem tanultam meg 
a helyes használatot, az óvodás unokám 
kapcsolta be nekem a gépet. Akkor men-
tem el egy tanfolyamra. A tanfolyam 
elvégzése után is megmaradt ez az érdek-
lődés az új dolgok iránt. Imádom pél-
dául a közösségi oldalakat. Nagyon sok 
barátom van fent, régi tanítványaim is 
megkerestek, írnak nekem az életükről, 
képet küldenek a gyermekeikről. Számí-
tógépet már nem is használok, mindent 
az okostelefonomról intézek.
– Ez az azonnali információcsere a 
jobb vagy a régebbi módszerek?
– Fiatalkoromban jóformán csak levél 
volt. Az is hetek alatt fordult meg egy vá-
lasszal. Emlékszem a még régebbi módi-
ra is, a pletykarádióra a nagyszüleimnél. 
Egy kicsi, barna fadoboz volt mindenki 
lakásában, és a tanácsházáról sugározták 
a falu híreit, minden délben a harang-
szót, és persze a „Jó ebédhez szól a nóta” 
dalokat.
– Hogyan lett óvónőből tanítónő?
– Egy váratlan lehetőséget hirtelen dön-
tés követett. Az itteni iskolában dolgozó 

ismerőseim szóltak, üresedés 
lesz, nincs-e kedvem átiga-
zolni? Úgy döntöttem, vál-
tok, láttam benne fantáziát, 
hogy a nagyobb gyermekek-
kel is tudnék boldogulni. 
Napközis tanárnak mentem, 
de nem tartott sokáig, szinte 
rögtön elküldtek Jászberény-
be tanítóképzőbe. 2 év alatt 
lehetett elvégezni, hiszen az 
óvónőképzővel közös tárgya-
kat már nem kellett teljesí-
tenem.
– Mennyiben volt más isko-
lásokkal foglalkozni, mint 
óvodásokkal?

– Azt tapasztaltam a munkám során, 
hogy ez nem is alakulhatott volna job-
ban. Szerintem minden tanítónak kicsit 
óvónőnek is kellene lennie. 

Iskolások között

»»»
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A tanítóknak meg kéne ismerked-
niük az óvodás korú gyermek lélekta-
nával, hiszen úgy jobban megérthetnék 
őket. Nagy segítségemre volt, hogy én 
tudtam, honnan jönnek. 
Tegnap még óvodások vol-
tak, ma már iskolások. Tisz-
tában voltam vele, mit várha-
tok el tőlük.
– Hogyan került végül a 
Bartos Sándor iskolába?
– A nyári napköziben talál-
koztam először speciális taní-
tási igényű diákokkal. Vala-
miért mindig hozzám jöttek 
ezek a gyerekek. Később, ami-
kor ismét eljött a váltás ideje, 
és pont a Bartosban adódott 
egy újabb lehetőség, gondolkodás nélkül 
vágtam bele. Később megriadtam a kihí-
vástól, aztán mégis beleszoktam, megsze-
rettem. Végül innen mentem nyugdíjba.

– Eljutottunk a nyugdíjas korig. Ös�-
s�ege�ve a� addigiakat?
– Szép, színes életem volt. Az unokák óta 
pedig csak egyre szebb.

– Mit terve� még a nyugdíjas évekre?
– Nagyon sok mindent szeretnék. Teljes 
erőbedobással folytatom a zongoragya-
korlást az unokámmal. Utazgatni is sze-

retnék még a világban. Új szenvedélyem 
a wellness hétvége. Nemrég vitt el a csa-
lád életemben először egy ilyen hétvégé-
re, teljesen beleszerettem. 

– A tanulással felhagy?
– Angolul még meg szeretnék 
tanulni. Unokatestvéreim Ka-
nadában élnek, nemrég voltak 
Magyarországon, és nagyon 
dühített, hogy a családjuk fi-
atalabbik generációjával nem 
tudtam beszélgetni. Cyntia 
unokám tolmácsolt nekünk. 
Szeretném, ha ezt nélküle is 
megoldhatnám.
– Kös�önöm a lehetőséget. 
Élmény volt e� a bes�élgetés. 
Kívánom, hogy minden ter-

vét hiánytalanul megvalósítsa!
– Én köszönöm a kiemelt figyelmet és az 
elismerést.

S�okolai Róbert

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Pétfürdői Csoportja 2017-ben is Boncz 
Lászlóné irányításával és Halmágyi Zol-
tán lelki vezetésével végezte munkáját. 

A szervezet, ahogy minden évben, 
tavaly is a személyi segítést, a hétköz-
napokban felmerülő problémák megol-
dását, a rászorulók támogatását tűzte ki 
céljául. 

A csoport 2017. szeptember 9-én 
ünnepelte fennállásának huszadik év-
fordulóját. A tavalyi év során összesen 
1  350 kg élelmiszert osztottak ki. A 
csoport 4 új taggal bővült. Tevékenysé-
güket aktívan segítette a polgárőrség, az 
önkormányzat és a védőnői szolgálat is.

2017-ben a havi legalább egyszeri be-
teglátogatásra 6-8 személy esetén volt 
szükség. Tavaly is sor került az „Adni 
öröm…” karácsonyi akcióra, mely so-
rán 710 kg tartós élelmiszert sikerült 
gyűjteniük, melyet nyolcvan, 3 vagy 
több gyermekes, vagy egyedülálló 
szülős családok között osztottak szét. 
Egy-egy 10 kg-os csomag olajjal, vaj-
jal, zsírral, liszttel, rizzsel, cukorral, 

májkrémmel, lencsével, babbal volt 
telerakva.

A csoport tagjai az elmúlt évben is 
minden szerdán 14 és 16 óra között 
várták a plébánia épületében a rászoru-
lókat, akik ruhát, bútort, vagy az ado-
mányosztásból megmaradt tartós élel-
miszert kaphattak.

Augusztus 12-én újra megrendezésre 
került a családi nap, mely remek kikap-
csolódást nyújtott kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt.

Decemberben az adventi ünnepségre 
Pétfürdő minden lakosát várták szere-
tettel, mely során a Szent László Kó-
rus énekelt. Ez alkalomból került sor 
a SPAR Magyarország Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaságtól kapott 
adományok szétosztására is.

December 16-án karácsonyi ebé-
det szerveztek 70 fő részére, amelyre 
a pétfürdői nagycsaládosokat, rászo-
rulókat, a szeretetszolgálat tagjait és a 
nyugdíjas nitrogénes dolgozókat hívták 
meg. Az asztali áldást Halmágyi Zoltán 
plébános mondta. Az ízletes ételeket a 

Kolping Katolikus Szakiskola Speciális 
Szakiskola és Kollégium tanulói főzték 
és szervírozták.

A szervezet pétfürdői tagjai részt vet-
tek több zarándoklaton, lelki gyakorla-
ton és az augusztus 20-ai, Szent István 
napi körmeneten is Budapesten.

A jövőre nézve az önkormányzattal, a 
polgárőrséggel és a védőnői szolgálattal 
való kapcsolatépítés lesz az elsődleges 
céljuk. A csoport vezetőjének észre-
vétele szerint az adományozási kedv 
csökken, a rászorulók köre viszont 
bővül, akik között egyre több a fiatal. 
Ezért fontos lenne még a csoport tag-
jainak, az önkéntesek számának növe-
lése. Hívják a középiskolásokat is, akik 
a szervezet pétfürdői csoportjánál is 
teljesíthetik 50 órás önkéntes közösségi 
munkájukat.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Pétfürdői Csoportja ezután is várja a 
felajánlásokat, legyen az tartós élelmi-
szer, ruhanemű, bútor, de igényli a rá-
szoruló szféra az iskolai eszközöket is.

Beszámoló a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat Pétfürdői Csoportjának 
2017. évi tevékenységéről
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Pétfürdői Krónika - Pétfürdő Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja. 
Kiadja: Pétfürdő Önkormányzata megbízásából a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár. Felelős szerkesztő: Angeli Katalin. Tördelő: Monok Petra.

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

Jöjjön velünk Londonba és Párizsba!
Csatlakozási lehetőség!
A Horváth István Általános Iskola tanulói 2018. május 5-étől 14-éig autóbuszos tanulmá-
nyi kiránduláson vesznek részt Londonban és Párizsban. A program a legtöbb nevezetessé-
get érinti. Az utazás többi állomása: Gent (Belgium), Stonehenge, Leeds kastély, Windsor, 
Canterbury.
Az utazás ára: 120 900 Ft + belépők.
Tájékoztató és megbeszélés: 2018. március 22. 17 óra, Horváth István Általános Iskola, 
Pétfürdő, Berhidai út 54.
Érdeklődni: Ácsné Sebestyén Éva utazás-szervező pedagógusnál lehet 2018. április 3-áig.
Elérhetőségek: Telefon: 06-30/377-0254 és 06-88/478-344 (az esti órákban)
E-mail: acsnese@gmail.com (tetszőleges időpontban)
Várjuk jelentkezését!

Gyüre István: 
Tél (1975)

Halottas csend a tájon,
fekete árnyak suhognak.
Felvillanó varjak kósza kavargása
élelmet keres.

A tájat belepte a hó,
mintha öreg manó
varázsecsettel vonta
volna körül.

Szél-dalok az ágak közt.
Nagy úr lett a hideg,
megrázza az embereket,
végigfut a házakon.

Az utcán nem járnak,
csak a szél kergeti a hópelyheket.
Hol megkavarja,
hol felrepíti a magasba.

Most még a tél az úr,
de a tavasz hadat üzent-
Napsugár fegyverével
átvágja a csendet
és új élet virul megint.

Zsibongó gyerekhad
járja majd a tájat,
de most csak a madarak járnak.

Írósarok felhívás!
Kedves gyerekek, felnőttek, írni vá-
gyók!
Ezennel meghirdetjük Írósarok pá-
lyázatunkat. Várjuk a verseket, pró-
zai alkotásokat. A beérkezett írások 
közül minden hónapban megjelenik 
egy-egy mű a Pétfürdői Krónikában.
2018 decemberében az összes alko-
tást egy felolvasó est keretében is 
meghallgathatják az érdeklődők.
Az írásokat leadhatjátok, leadhat-
ják személyesen a könyvtárban, 
e-mailen keresztül a kozossegihaz.
petfurdo@gmail.com címre „Írósa-
rok” tárgymegjelöléssel, vagy levél-
ben a 8105 Pétfürdő Hősök tere 5 
címre.

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet gondnok-általános karban-
tartó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 5.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Termek berendezése, bútorok, eszközök pakolása, szállítása, a rendezvények infra-
strukturális hátterének biztosítása az intézményen belül és szabadtéren, karbantartási 
feladatok elvégzése, az intézmény bejáratai előtti hóeltakarítás, csúszásmentesítés, a 
lift és a szellőztető rendszer szakszerű üzemeltetése, rendezvények hangosítása, kisebb 
beszerzések lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat feltételei:
középfokú képesítés,
felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások),
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
magyar állampolgárság
hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár címére történő megküldésével 
(8105 Pétfürdő, Hősök tere 5.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot zárt borítékban kérjük feladni, a postára adás napja a benyújtási határidő 
utolsó napja lehet. A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: gond-
nok-általános karbantartó.  A beérkezett pályázatok alapján a munkáltató interjúra 
hívhatja be a jelentkezőket. Az eredményről minden pályázó értesítést kap.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	melleklet1
	melleklet2
	melleklet3
	melleklet4
	melleklet5
	melleklet6
	melleklet7
	melleklet8
	07
	08
	09
	10
	11
	12

