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Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar 
ünnepnap, Szent István király napja, a ke-
resztény magyar államalapítás, a magyar 
állam ezeréves folytonosságának emléknap-
ja. A hagyományokhoz híven augusztus 
20-án Pétfürdőn is ünnepeltünk a Szent 
István téren.

A Himnusz eléneklése után Halmágyi 
Zoltán, a Pétfürdői Római Katolikus 
Egyházközösség plébánosa áldotta meg 
a nemzetiszínű szalaggal átkötött, frissen 
sütött kenyeret.

Az egykori aratóünnepeket, aratóbá-
lokat megidéző kenyér szentelésénél a 
Szent László Kórus működött közre.

Ezután Gelencsér István, a Humán Bi-
zottság tagja mondott beszédet, aki Ist-
ván király életének fordulatait elevení-
tette fel: „Első nagy királyunk 962-ben 
született Vajk néven, igaz vannak, akik 
ezt a dátumot 967-re teszik. A króni-
kások szerint 995-ben vette feleségül a 

bajor herceg leányát, Gizellát, akivel az 
ország problémái és a családi tragédiák 
ellenére haláláig szép házasságban élt. 
Géza fejedelem halála után 997-ben fe-
jedelemmé választották ugyan, de a tör-
zsi viszályok nem csitultak. Egyik igen 
közeli rokona, Koppány ellen a Sóly és 
Veszprém közötti csatában Vajk győzött. 
Istvánt 1000 karácsonya napján koro-
názták meg királlyá (Székes)Fehérváron. 
Lánygyermekei korán meghaltak, egyet-
len – az állam fennmaradása és a trón-
utódlás érdekében fontos – fiúgyermeke, 
(Szent) Imre vadászbalesetben 1031-ben 
halt meg. A tragédiát követően István 
szinte apátiába roskadt, egészen az 1038. 
augusztus 15-én bekövetkezett haláláig. 
Ez a nap volt a törvénynap, és mindig 
Fehérváron. Biztos nem véletlen, hogy 
második nagy királyunk, I. (Szent) Lász-
ló a pápa jóvoltából szintén ezen a napon 
avattatta szentté Istvánt 1082-ben…”

Az ünnep törté-
netének áttekintése 
után így folytatta:

„Ezen az ünnep-
napon feltétlenül 
szükségesnek tar-
tom településünk-
ről, Pétfürdőről is 
megemlékezni. A 
magyar történelem 
krónikái említik 
e nevet az akkori 
írásmódok szerint, 
Peyt, Peyth, Peytu, 
Peth formában… 
Csak ismertetésül, 

ez az egykori falu innen kb. 200 méterre 
feküdt déli irányban.

Mindezt azért mondtam el, hogy ki-
emeljem a településünk iránti szeretet 
szükségességét. Ahhoz, hogy Pétfürdő 
fennmaradjon, tovább épüljön és szépül-
jön, utódaink szeretetére, megbecsülésé-
re van szükség… ezért kértem az unoká-
mat – jelképesen –, hogy legyen jelen a 
mai ünnepségen.”

A beszéd elhangzása után a Berhida 
Táncegyüttes műsorát tekinthették meg 
a jelenlévők. Végül a Szózat eléneklésével 
zárult az ünnepség.

Borzási Nikoletta

*részlet Szent István verses 
zsolozsmájából (1280-1290 között)

Gelencsér István és unokája

Az ünnepség ifjú résztvevői
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Keserédes magyar nyár
Vége a nyárnak, véget érnek a nyaralá-

sok. A nyári forma idén sem jött össze, 
de jövőre, na, jövőre tényleg mindenki-
nek kockahasa lesz. A Kanári-szigetek 
helyett idén is a Balaton volt, de jövőre 
összejön a pénz, most már tényleg! Visz-
sza a mókuskerékbe, a valóságba. Szól az 
ébresztőóra, várnak a célok, kötelességek, 
amiket december 31-éig tologathatunk, a 
szerencsésebbek a következő nyárig. 

Jobb esetben odavolt a magyar egy 
hétig. Anya, apa és a 2018-ban előírt 2 
gyerek (ha jó magyar vagy, szülj legalább 
2 gyereket), kutya-macska, bőröndök. 
Hűtőtáska, a jégakkut apu elfelejtette a 
fagyasztóba tenni. Nem baj, kibírja az 
Földvárig, a rántotthúsos szendvicset 
meg úgy se lett volna jó lehűteni, mert 
megszikkad a prézli. Törülközők, mat-
racok leengedve/felfújva, kinek hogy, 
indokolatlanul sok ruha, tollas készlet 
és egészen 1967-ből a lábbal taposós 
pumpától 2018-ig, az okostelefonig és 
táblagépig. Régi pelenka a kocsi ablaká-
ra rögzítve, hogy a gyerek tudjon aludni 
odafele.

A nyaraló nem olyan, mint a képeken 
volt, de mindegy is, hiszen magyarok 
vagyunk, valami hibát úgyis találtunk 
volna. A part is távolabb van, mint ír-
ták, de legalább megszáradunk, míg 
hazasétálunk. A sétányon annyi egy 
kiadós sajtos-tejfölös-fokhagymás lán-
gos, amiből otthon öten is jóllakunk. 
Nyaralunk –„Négy sajtos-tejfölöst lesz 
szíves!”. A fagyi gombóca 350 forint, né-
gyen vagyunk, a gyereknek maximum 2 

gombóc, anyu nem szereti, apunak 3 jár. 
Azaz 7 gombóc, szorozva 350-nel lenne, 
ha nem ennénk naponta kétszer. Az a 7 
napunk alatt több, mint 30 000 forint. 
Fel sem tűnik háromszázötvenesével. 
A hekk 900 forint, ez a hideg sör után 
esik igazán jól, ami 600. Mindez csak 
apunak volt egy napi vacsorája, anyu a 
lurkók megmaradt gyerekmenüjének 
maradékát eszi, ami olyan 2-3 000 fo-

rint környéke, szorozva ugye hattal, mert 
vasárnap már otthon eszünk. Ez 24 000 
forint a vacsorákra, amik könnyűek, 
mert ugye mi úgy reggelizünk, mint egy 
király, és vacsorázunk, mint egy koldus. 
Esetünkben a reggeli mégsem fényűző, 
a kempingasztalon fogyasztjuk. Szeletelt 
kenyér, paprika, paradicsom, párizsi és 
társai. Az ebéd, na, az jöhet a délelőtti 
program után, rögtön a délutáni fürdés 
előtt. Ez lehetőleg legyen éttermi, sőt 
minden nap más éttermi ebéd, mert 
nyaralunk. Ha meg nyaralunk, akkor 
meg miért ne tennénk, tavaly óta nem 
voltunk sehol, megérdemeljük. Ez közel 
10 000 forint, amit vegyünk ötször, hi-
szen az első nap már nem volt idő ebéd-
re, az utolsón meg már úton vagyunk 
pont délben, mert 11-ig kellett elhagyni 
az apartmant. Ez 50 000 forint. Ha nem 
szabadstrandos partra mentünk, legyen a 
belépőnk napi 3 000/család, ez ötször, a 
sokat emlegetett első és utolsó nap mi-
zériája miatt 15 000 forint. Ha kulturá-
lódtunk legalább egyszer, az biztosan volt 
10 000 forint. Ha háromnál többször vol-
tunk éhesek, vagy napi kettőnél többször 

fagyiztunk, becsúszott egy kürtős kalács, 
egy pörgettyűs gumilabda, kilyukadt a 
matrac, anyuék kávéztak, volt a közel-
ben vidámpark, trambulin, cirkusz..., és 
mindezek ugyebár vannak, hiszen ezek 
gondos egymás utáni elhelyezkedése 
biztosítja az emberek biztos bevonzását, 
akkor legalább plusz 50 000 forintnál já-
runk, ha nem többnél. A szállás amúgy 
legalább 90 000 forint volt, de lehetett a 
triplája is. Az útiköltség a 10 000 forint-
tól szintén a csillagos égig érhet. Mindez 
pár dolog, a töredéke annak, amit meg-
tesz a magyar nyaralás alatt, mert olyan-
kor egy úr. Még az is, aki nem. Amint 
lerakta a nyaraló küszöbére az utazótás-
kát a fülei közé gyömöszölt kockás taka-
róval, azonnal elkapja egy érzés, ami azt 
súgja neki, hogy mindent megérdemel. 
Csinál is mindenről egy szelfit, amit 
azonnal megoszt a világhálón, jelezvén, 
hogy nyaral! Persze, hogy ezt érzi, mert 
az utolsó nyaralása óta mást sem csinált, 
mint dolgozott, sakkozott a számlákkal, 
az egészségüggyel, kiszakadt cipőkkel, 
autójavíttatással, a méregdrága iskoláz-
tatással, pedig szegény szerencsétlen még 
lehet, hogy a saját diákhitelét törleszti. 
Mert egyetemre ment, hiszen abban a 
hitben élt, hogy ha diplomája lesz, sok-
kal jobban fog élni. Jutni fog nyaralás-
ra könnyedén. Nem így lett, mérges és 
frusztrált. Ezért a nyaraló küszöbén min-
dent eldob, hátrahagy, nem számít sem 
isten, sem ember, és elkölt lássuk csak... 
legalább 300 000 forintot nyaralásra. Ez 
egy felületes számolás, fel-le kerekítve, 
alapvető dolgokat kihagyva. Nem, ezt 
még ő sem gondolja, majd 2 hét múlva, 
mikor össze meri számolni a kiadásokat. 
Senki sem gondolja, sőt lehet, hogy a 
spórolósabb ki is hozta 245 000 forint-
ból. Ezt egy év alatt rakta össze, és elverte 
7 nap alatt. És még a kihúzhatós kanapé 
is kényelmetlen volt, igazából a fagyi is 
vízízű, a hekket túlsütötték, a part kavi-
csos volt, az otthon vágyott klímától itt 
begyulladt a szeme stb., stb., stb.

Hazaért a magyar ember a nyaralásból. 
A hetedik nap estéjén, vagy a nyolcadik 
nap reggelén döbben rá, hogy jóformán 
5 napja volt kipihenni az évet, mert a 
nyaralás első és utolsó napján utazott.

»»»

fotó: Buzás Dániel
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»»» Aki kocsival ment azért, aki tömeg-
közlekedéssel az azért, aki ne adj’ isten 
repült, az meg azért. Vasárnap este még 
csak a nappali közepére hányva állnak 
a bőröndök, hiszen aznap reggel még 
nyaralás volt, és ez feljogosít arra, hogy 
minden csak másnap legyen elpakolva. 
A szerencsésebbjének nem kell a nyara-
lást követő hétfőn dolgozni menni. Ez 
a hétfő szolgál a valóságnak arra, hogy 
képen vágja az embert. Ma már nem a 
parti kávézóban isszuk a kávét, hanem a 
sárga Tchibo rotyog a tűzhelyen. Ebéd-
del sem szolgálnak ki mától, olvad is a 
csirkeszárny a vájlingban. Míg kiolvad a 
szárny, lemehet az első mosás. Négy adag-
nyi van. Persze, hogy annyi, mert a nya-
ralás alatt tökéletesen ki volt használva 
az az indokolatlanul sok ruhamennyiség, 
amit elvittünk. Napi háromszor cserél-
tük a pólót, nehogy ugyanabban lássa-
nak a parton, mint reggel, mikor diny-
nyéért mentünk. Milyen könnyű is volt 
begyűrni a szennyest a nejlonszatyorba, 
amit direkt erre a célra vittünk. Ki gon-
dolt arra, hogy azt majd ki is kell mosni, 
hiszen nyaraltunk. Most, hogy kiürült a 
szennyes-szatyor, már be is lehet hajto-
gatni a mamáról maradt, piros, felhajtós 
fedelű konyhai sarokülőbe. Milyen jó 
lesz a következő bevásárlásnál, hiszen 35 
forint darabja. 35 forint. A tízszeresét 
hagytuk ott minden kávé után borrava-
lónak. Még többet az étteremben. Ver a 
víz az első teregetés közben, pláne, hogy 
már a csirkeszárny is sül a sütőben, ami 

pluszban önti a forróságot. Milyen jó is 
volt a légkondicionáló a nyaralóban! A 
csirke még sül, az első adag ki van tere-
getve. Míg lejár a második, ki lehet pa-
kolni a maradék bőröndöt. Előkerült a 
tollas készlet. Elő se vettük egész héten, 
pedig direkt megálltunk ezért odafele! 
Kidobott 3 250 forint! Itthon kisebb a 
TV, a csatorna is kevesebb, mint a nyara-
lóban, de jó lesz egy kis retróadás, míg ki-
válogatjuk a szuveníreket az anyóséknak, 
a szomszédéknak, a sógoréknak, meg a 
gyerek új szerelmének. 1 200 forint da-
rabja. Kidobott 12  000 forint. Közben 
elkezdődött a Família Kft., Esztergályos 
Cecília hadonászik a kezével, hogy eddig 
van. Le kéne ülni összeszámolni a kiadá-
sokat! Eddig lesz mindenki.

Mi ebben az elkeserítő? Talán az, hogy 
a magyarnak nincs más választása, mint 
hogy ellehetetlenített hétköznapjaiból, 
egy év spórolás után, egy hét minőség-
telen pihenésre menjen. Hogy az egy 
hét nem 7 nap, csupán 5. Az, hogy ezt is 
csak egyszer teheti meg egy évben. Min-
den annyira túlárazott, hogy az ember a 
saját hazájában nem tud megfizetni egy 
ebédet. Mégis megteszi, mert valami azt 
diktálja neki, hogy ez jár a nyaralás alatt, 
a következményekkel pedig később szá-
mol. Elkeserítő, hogy ennek a múzsának, 
mint a nyaralás, még mindig hódolunk, 
el sem tudjuk képzelni másképp, pedig 
biztosan van egy okosabb megoldás. Egy 
jobb beosztás, egy hasznosabb időtöltés.

Mi ebben a jó? Talán az, hogy a magyar 
tényleg tud mulatni. Abban a 7 napban 
tényleg nem számít neki semmi. Meny-
nyivel lenne jobb otthon maradni? Talán 
az az egészben a legszebb, hogy ebben a 
7 napban tudunk nem a nyolcadik napra 

gondolni, tudunk urak lenni, borravalót 
adni, kiöltözni a dinnyevásárláshoz. Ott, 
a nyaraló küszöbén minden terhet lerak-
ni és nyaralni!

Szokolai Róbert

Fotókiállítás
A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyv-

tár 30 évvel ezelőtt, 1988 novemberé-
ben került a mai formájában felavatás-
ra. Erről az évfordulóról az intézmény 
történetét is felelevenítve egy fotóki-
állítással is szeretnénk megemlékezni, 
amelynek mottója egy Tamási Áron-
idézet lesz: „Azért vagyunk a világon, 
hogy valahol otthon legyünk benne.”

Ehhez kérjük a pétfürdőiek segít-
ségét. Olyan fotókat várunk akár a 
mostani időkből, de lehetnek több 
évtizeddel ezelőttiek is, melyeken Ön, 
a családtagjai, barátai láthatók telepü-
lésünk reprezentatív helyein: pl. az If-
júsági tónál, a Szent László templom-
nál, a Közösségi Ház rendezvényein, 
a Doktor-sziklán, a tányérfenyőnél, 
az Albert pihenőparkban stb. Elfo-
gadunk digitális és analóg képeket 
is. Október végéig várjuk a fotókat. 
Az analóg képeket névvel, címmel, 
telefonszámmal, évszámmal ellátva 
kérjük leadni a Közösségi Ház könyv-
tárába. Itt a beszkennelés után vissza 
is juttatjuk a tulajdonosoknak őket. A 
digitális fotókat pedig a kozossegihaz.
petfurdo@gmail.com e-mailcímre 
várjuk. A közös emlékeinket felidéző 
kiállítás 2018 novemberében nyílik 
majd meg. 

fotó: Buzás Dániel

fotó: Buzás Dániel
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Zászlószentelés
A Szent László királynak benediktált 

pétfürdői Római Katolikus templomba 
gyűltek a hívek és a tisztelgő érdeklődők 
2018. augusztus 19-én, hogy részt vegye-
nek a Nagyboldogasszony egyházi zászló 
felszentelési ceremóniáján.

I. Szent István államalapító királyunk 
érezvén halálának közeledtét, országát 
Szűz Máriának, Nagyboldogasszonynak 
az oltalmába ajánlotta. E királyi könyör-
gés és gesztus alapozta meg, hogy ő Ma-
gyarország védőszentje.

Halmágyi Zoltán plébános az Andó Ger-
gő diakónus segédletével celebrált szent-
mise keretében mutatta be és szentelte 
fel a Pétfürdői Településvédő és Szépítő 
Egyesület, valamint a Szent László Kórus 
szervezésével elkészített zászlót.

A templomunk – amely Pétfürdő kul-
tikus ékköve – beszentelő avatásakor, 
1941. október 11-én Czapik Gyula 

veszprémi püspök adományozta az első 
templomi zászlót. A második 1946-ban 

Szent Margit tiszteletére lett felszentelve. 
A harmadik zászló 2017-ben Szent Lász-

ló névadónak lett felajánlva, és most 
már négy zászlót vihetnének a hívek a 
körmeneten, mint gyerekkoromban… 
(ld. Zsédely Antal idejében).

A felszentelési szentmisén a Szent 
László Kórus adott elő egyházi éneke-
ket, közöttük Szöllősi Zoltán karnagy 
saját szerzeményét. Nagy Gáborné 
verset szavalt. Emelte a liturgia szín-
vonalát a gyulafirátóti kórus közremű-
ködése. A zászlón emlékszalagok elhe-
lyezésére is sor került. 

A hivatalos aktust követően a szerve-
zők a parókia kertjében agapén (sze-
retetvendégségen) fogadták a részt-
vevőket, ahol igazán baráti, tartalmas 
beszélgetések zajlottak.

Gelencsér István

Könyvtári hívogató…
A tanévkezdés csakúgy, mint a januári 

évkezdet is várakozással, izgatottsággal teli. 
Gyermekeink is vegyes érzelmekkel ülnek be 
az iskolapadba, és bizony nem könnyű újra 
nekirugaszkodni a feladatoknak. Könyv-
tárunk a megszokott nyugodt, barátságos 
légkörrel várja olvasóit, remélve, hogy újra 
találkozunk majd a nyári pihenés után.  

Könyvállományunk folyamatosan meg-
újul, hétről-hétre kerülnek új könyvek 
polcainkra, sok esetben az önök kívánságai 
alapján. Kérem, éljenek a lehetőséggel, jöj-
jenek, mondják el, melyik könyvet szeret-
nék elolvasni, megpróbáljuk beszerezni.

Szeretettel várjuk régi és új olvasóinkat 
október 7-én, az Országos Könyvtári 
Napok keretében megrendezésre kerü-
lő Könyves Vasárnap rendezvényre is. 
Ezen a napon könyvbörzét, könyvtári 
kézműves foglalkozást, könyves játé-
kokat, ingyen beiratkozási lehetőséget, 
a késedelmes könyvek térítésmentes 
visszahozatalát kínáljuk.

Felhívnám régi és leendő könyvbaglya-
ink figyelmét, hogy ezen a napon hirdet-
jük meg újrainduló, nagysikerű olvasó-
pályázatunkat is. Értékes nyeremények, 
ajándékok várják a bekapcsolódó kis és 
nagy könyvbaglyokat.

Folytatjuk könyvtári foglalkozás-soro-
zatunkat is ovisoknak, kisiskolásoknak.

Szeretettel várjuk kisiskolásainkat akár 
suli, napközi után is olvasást gyakorolni. 
Higgyük el, egy-egy gyermekünk által 
választott, érdekességeket rejtő gyermek-
könyv vagy mese olvasása után köny-
nyebb a suliban feladott kötelező olvas-
nivalót is teljesíteni!

Diavetítésre is folyamatosan van lehető-
ség könyvtárunkban. Bíztatnék minden-

kit, éljenek vele! A gyerekek szívesen olvas-
sák a képkockák alatti sorokat, ami szintén 
remek olvasás-gyakorlási lehetőség.

Folyóirataink – melyek széles választékkal 
állnak olvasóink rendelkezésére – térítés-
mentesen kölcsönözhetők. Kérjük, hasz-
nálják ki a lehetőségeket! Várjuk olvasóin-
kat, találkozzunk a könyvtárban!

Borbélyné Schenek Szilvia
könyvtáros

Önkormányzati FELHÍVÁS 
– platánfák permetezése
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a gomba- és rovarkártevők permetezé-
sét a Pétkomm Kft. megbízásából a Növényorvos 2005 Kft. végzi el. A védekezés 
a település platánfáit érinti. A munkálatokat – időjárástól függően – 2018. au-
gusztus 27. és szeptember 5. között végzik el, a magas fák permetezésére alkalmas 
géppel, a méhek megóvása érdekében az esti órákban.
Az alkalmazott növényvédőszerek emberre és melegvérű állatokra nem jelentenek 
veszélyt. Kérjük a lakosságot, hogy lakásaik ablakát a permetezés ideje alatt szíves-
kedjenek zárva tartani.
Alkalmazott készítmények:
Chess 50WG  (0,5 kg/ 1000L)
Nonit  (0.025 %) nedvesítő szuszpenzió
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Ízelítő a Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtár őszi programjaiból
Folytatódik a Szépkorúak Szabadegye-

teme sorozatunk, melynek harmadik 
előadására szeptember 3-án, hétfőn 14 
órától kerül sor. Meghívott előadónk: dr. 
Wolf Szilvia belgyógyász, háziorvos lesz.

Október elsején megünnepeljük Pét-
fürdő függetlenné válásának 21. évfor-
dulóját a település civil szervezeteinek, 
művészeti csoportjainak, valamint a péti 
ovisok és iskolások közreműködésével.

Október 8-án 14 órakor az Idősek nap-
ja alkalmából a szépkorúak köszöntésére 
kerül sor.

Október 12-én 17 órától a szomszéd 
települések alkotó közösségeit bemutató 
sorozatunk nyitányaként az Ősi Kovács-
műhelyt látjuk vendégül.

Október 19-én 19 órától pedig Dencs 
Zsanett képzőművész különleges, 
összművészeti kiállítását nyitjuk meg.

Kedves Gyerekek!
Ti sem maradtok programok nélkül, 

hiszen ősszel folytatjuk a Cini-cini mu-
zsika és a Nevesincs Gyermekszínház 
előadásait. 

Várjuk a kultúra barátait a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtárban!

Lakatos-Ézsiás Anita
közművelődési munkatárs

Dohogás nélkül
Azok a helybéli lakótársaim, akik ve-

szik a fáradságot, és olvassák a (lakosság 
számára ingyenes, amúgy nem olcsó elő-
állítású) Pétfürdői Krónikát, bizonyára 
emlékeznek a több ével korábbi cikk-
sorozatokra; a Pétfürdői Településvédő 
és Szépítő Egyesület által közreadott, 
fényképes észrevételekre, az általam írt, 
főként polgárőrségi tapasztalatokra. 
Ezek zöme a település élhetőségét, kom-
fortját szolgáló – sok milliós beruházá-
sok eredményének semmibe vevését, 
a rongálást, a vandalizmust, az emberi 
közönyt szapulta. Esetenként ironikus, 
vagy a nyomdafestéket még tűrő cinikus 
formában. A hangvétel elsődleges célja 
az volt, hátha magukra ismerve jobb be-
látásra térnek, vagy a szüleik térítik arra 
az elvetemülteket, vagy sértődötten, fel-
bőszülve válaszra méltatnak bennünket.

Legyen erős az olvasó, egyik sem tör-
tént meg!

Ilyen élemedett korban már csak kér-
déseim maradtak:

– milyen öröm és kielégültség tölti el a 
kukarongálókat, facsemete-tördelő bar-
bárokat?
– miért kell köztéri emléktárgyakat meg-
rongálni, temetői kegytárgyakat ledön-
teni, ellopni?
– a játszóterek kerítését letaposva előbb oda-
ér-e a csemete a játékhoz, mint a kapun át?
– fáj a dereka a kutyasétáltatónak, hogy 
nem tud lehajolni a gumiért?
– tényleg nehéz szétválasztani a szelektív 
hulladékot a kommunálistól?
– néhányan komolyan gondolják, hogy 
az elektronikus hulladékgyűjtés és a 
lomtalanítás egész éven át tart???

De ne csak az embereket kritizáljuk, 
ezért:
– a köztéri kamerarendszernek lesz-e 
visszatartó, szankcionáló hatása?
– a témára vonatkozó helyi rendeleteket 
mennyire ismeri a lakosság, egyáltalán 
van-e erre készsége?
– ezeknek a helyi rendeleteknek a helyi 
hatóság tud-e, akar-e érvényt szerezni?

– a települési média milyen hatással van, 
lesz a felsorolt anomáliákra?
– Pétfürdő csúfsága (Berhidai út 28.) mi-
kor szépül meg, és kap méltó funkciót 
(pl. civil ház, falumúzeum, stb.)?
– miért nem képes a Pétkomm Kft. köz-
readni évek óta a szándékos rongálások 
kárértékéről kimutatást???

És végezetül:
– a jövőben lesz-e lakossági aktivitás 
a közel húsz éve fokozatosan növek-
vő emberi közönynek a csökkentésére? 
Ehhez rövid magyarázat: az emberek az 
önállóság tudatában a sport, a kultúra, 
a környezetük rendezése, a településkép 
tekintetében sok mindent kézhez kaptak 
úgy, hogy a kisujjukat nem kellett moz-
dítaniuk érte.

Azt azért tudni kell, hogy mint min-
denben, az itt felsorolt kérdések vonat-
kozásában is vannak emberi kivételek. 
Őket így nevelték. Csak. Csak ők is be-
leunnak, belefáradnak…

Gelencsér István

Felhívás!
Október elsején, Pétfürdő függetlenségi ünnepén többek között egy olyan gyűjteményes kiállítást is szeretnénk megnyitni, 

amely az itt élők kreativitását reprezentálja. Várjuk az ügyes kezű lányok, fiúk, asszonyok, férfiak jelentkezését, akik szívesen 
bemutatnák egy közös, nagy tárlaton saját kézzel készített műveiket. Bármilyen technikájú kézimunkát, képzőművészeti, ipar-
művészeti alkotást szívesen fogadunk. 

Egy alkotó 3 darab tárggyal, kézimunkával, képpel stb. jelentkezhet, melyeket a kiállítás végén természetesen visszaszolgál-
tatunk. Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a Közösségi Házban lehet személyesen Lakatos Ézsiás Anita közművelődési 
munkatárstól, vagy a kozossegihaz.petfurdo@gmail.com e-mailcímen, vagy a +36-88/476-891-es telefonszám 1-es mellékén. 
Jelentkezési határidő szeptember 20.
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A péti bölcsi mindennapjai
Gálné Hadházi Katalint, a pétfürdői 

bölcsőde vezetőjét kérdeztük az intézmény 
működéséről, terveiről, feladatairól.
– Megtörtént már a bölcsődében a 
2018/19-es évre a beiratkozás?
– Nálunk ez folyamatos, ami azt je-
lenti, hogy nem egy fix időpontban 
történik. Egy nagyobb váltásra kerül 
sor szeptemberben, de összességében 
folyamatos a ki- és beiratkozás, hiszen 
ahogy betöltik a gyerekek a harmadik 
életévüket, átmennek az óvodába, a 
helyükre pedig másik gyermekek ér-
keznek.

– Hány éves kortól lehet bekerülni a 
bölcsődébe?
– 20 hetes kortól veszünk fel gyerme-
keket, de ez nem feltétlen jellemző. Ál-
talánosságban 9, 8, esetleg 7 hónapos a 
legfiatalabb gyermek, akit bölcsődébe 
hoznak.
– Van arra példa, hogy nem 3 éves ko-
rukban mennek a gyerekek bölcsődé-
ből óvodába?
– Előfordul, de a 3 éves kor utáni bölcső-
dei ellátásnak mindig valamilyen konk-
rét oka van. A szülővel, kisgyermek-
nevelővel, gyermekorvossal egyeztetve 
juthatunk például arra a következtetésre, 
hogy fejlődése érdekében a gyermeknek 
szüksége van további bölcsődei ellátásra. 
Itt beszélhetünk megkésett beszédfejlő-
désről, a szobatisztaság hiányáról. Ezek 
egyébként legtöbbször együtt jelentkez-
nek.
– Most szeptemberben hányan lesznek 
óvodások?

– 8 gyermek ment óvodába, helyettük 
pedig jönnek is az újak.
– A Horváth István Általános Iskola és a 
Kolping Szakiskola vezetője is úgy nyi-
latkozott, csökken a gyerekek létszáma. 
Ez a bölcsődében is tapasztalható?
– Nálunk olyan értelemben kevesebb a 
gyerek, hogy a jogszabályok szerint 24 
férőhelyre most 24 gyereket vehetünk 
fel. Pár évvel ezelőtt a finanszírozás más 
volt, a 24 férőhelyre több gyerek is ellá-
tásba kerülhetett. Ez a 24 férőhely be is 
van töltve mindig. Az is előfordul, hogy 
várni kell szabad hely hiányában.

– Jelenleg hány gyermek van a bölcső-
dében?
Jelenleg 21-en vannak, hiszen nyár van. 
Szeptembertől kezdődnek a beszoktatá-
sok. Egy csoportba maximum 2 beszok-
tatós gyerek kerül.
– Hány csoport van a bölcsődében?
– 2 csoport van. Kétszer 12 fő.
– Ezzel a kétszer 12 fős csoporttal 
hány szakember foglalkozik?
– Nagyon szerencsések vagyunk ebből 
a szempontból. 2-2 kisgyermeknevelő 
van egy-egy szobában, és van egy ötödik 
kisgyermeknevelő, aki helyettesít. A sa-
ját gondozónői rendszer pedig úgy néz 
ki, hogy mindegyik kisgyermeknevelő 
6-6 gyermeket gondoz itt napközben. 
Az ölelkezési időszakban, mely az aktí-
vabb délelőtti időszak, a kisgyermeket 
saját gondozónője gondozza, neveli. Ez 
annyit tesz, hogy például az étkezésnél, 
egyéb szükségleteknél a saját gondozónő 
van az adott gyermekkel, ő az, akihez a 

gyermek bizalommal fordulhat, bármi 
panasza van. Ő támogatja az önállóso-
dásban, fejlődésben. A kisgyermekne-
velők munkáját segítik a technikai dol-
gozók, a dajka, a konyhai dolgozók, a 
takarító.
– A bölcsődés korú gyermekek között 
már fellelhető sajátos nevelési igény, 
vagy vannak erre utaló jelek?
– Többször előfordul, hogy erre utaló je-
leket tapasztalunk, melyeket igyekszünk 
a saját eszközeinkkel kezelni. Illetve szo-
rosan együttműködünk a gyermekorvos-
sal és a védőnőkkel is. Azonban a sajátos 
nevelési igény ebben a korban nehezen 
megállapítható.
– Él még a mai világban is az a régi 
probléma, hogy a gyerekek nem esz-
nek zöldséget, gyümölcsöt?
– Mivel az élelmezési jogszabály elég szi-
gorú, így ezt nem mondanám. Nálunk a 
gyümölcsöt kifejezetten szeretik a gyere-
kek. Továbbá minden hideg étkezéshez 
zöldséget kell biztosítani, amit el is fo-
gyasztanak a gyerekek. A leggyakrabban 
terítékre kerülő étel a főzelék. De fontos 
még az ételek széles skálán való megis-
mertetése, a különféle textúrájú ételek 
megkóstoltatása is, például a tésztaétele-
ké, a csőben sült vagy a rakott ételeké.
– A bölcsődei étkeztetés során, előfor-
dul már ebben a korban valamilyen 
ételintolerancia?
– Az elmúlt időszakban nem találkoz-
tunk ilyennel, de természetesen előfor-
dulhat sajnos. Mivel saját főzőkonyhával 
rendelkezünk, igyekszünk a kisgyerme-
kek egyéni szükségleteihez igazodni. Pél-
dául, ha egy szülő kéri, hogy gyermeke 
egyéves kora után se igyon tehéntejet, 
ennek a kérésnek eleget teszünk. Vagy ha 
jelzik, hogy kerüljünk valamit az ételek-
ből, azt is próbáljuk megoldani.
– Milyen a szülőkkel való kommuni-
káció?
– Nálunk több lehetőség van erre. Itt 
elég közvetlen és napi szintű a nevelő-
szülő kapcsolat. Éppen ezért egy esetle-
gesen észlelt problémát is személyesen 
tudunk megbeszélni a szülőkkel. Emel-
lett tartunk szülői értekezletet. Egyéb 
közlésre ott a jól bevált üzenőfüzet. 

»»»

A pétfürdői bölcsőde
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– Nagy felújítás zajlik jelenleg a böl-
csődében. 
– Egy komoly beruházásra, teljes fűtéskor-
szerűsítésre kerül sor, amelyet részben az 
önkormányzat finanszíroz, másrészt pedig 
egy elnyert pályázat biztosítja rá a fedeze-
tet. Kicserélésre kerülnek a vezetékek és a 
kazán, a tetőre pedig napkollektorokat tele-
pítenek. Ezeknek a munkálatoknak a java a 
nyári zárási időszakban fog lezajlani, a szep-
temberi nyitásra befejeződik a beruházás.
– Milyen rendezvények várhatók a kö-
vetkező évben az intézményben?
– A gyerekek életkorából adódóan mi 
nyilvános rendezvényeken nem veszünk 

részt. Minden nálunk hagyománnyá vált 
esemény a bölcsődei berkeken belül van. 
Ilyen a Mikulás nálunk tett látogatása, a 
karácsonyozás, a farsang, a húsvét, a gye-
reknap. Mindent a bölcsődés korú gyer-
mekek sajátos igényeinek megfelelően.
– Nagyné Szigeti Máriával, az óvoda 
gyógypedagógusával, logopédusával 
folytatott beszélgetés közben fel-
hívta a figyelmet arra, hogy milyen 
károkat okozhatnak a technikai esz-
közök már a bölcsődés korú gyer-
mekeknél. Milyen tapasztalatokat 
szereztek ezzel kapcsolatban a péti 
bölcsődében?

– Sajnos mi is látunk arra példát, hogy 
ezek az eszközök beférkőztek a kisgyere-
kek mindennapjaiba. Játék során is meg-
figyelhető, hogy a kicsik minden lapos, 
hosszúkás tárgyat telefonként kezelnek. 
Alapvető probléma, hogy a gyerekek 
kevésbé tudnak játszani. Csökken az az 
alapvető felfedezésre való ösztön, hogy a 
játék során tapasztaljanak, felfedezzenek. 
Hangsúlyozom, hogy ebben a témában 
sem lehet általánosítani, hiszen minden 
kisgyermek más és más egyéni fejlődési 
ütemmel és tulajdonságokkal.

Szokolai Róbert

Emlékezés a Nagy Háborúra
A XX. század egytized része háborúkkal 

telt el(!) – főként Európában. A négy és hat 
év során (első és második világháború) kö-
zel 70 millió ember halt meg. A tudósok 
szerint több, mint az emberiség történelmé-
nek előző évezredeiben. E két világháborút 
úgy nevezik, hogy a „gépek háborúja”. Sze-
rencsére földrészünkön kontinensméretű 
háború 73 éve nem volt – maradjon is így!

Az első világégés idén 100 éve, 1918. 
november 18-án ért véget. Erre emlé-
kezem kis írásomban, nem a politikai-
gazdasági-társadalmi kiváltó 
okokról akarva tudálékoskod-
ni. (Szarajevó csak ürügy volt a 
nagyhatalmak számára.)

Kerüljön megemlítésre itt egy 
könyv, melynek címe: A Magyar 
Királyi Veszprémi 31. Honvéd 
Gyalogezred, a 31., 46. és a 79. 
Honvéd Menet Zászlóaljak, va-
lamint a 31/1. Népfölkelő Zász-
lóalj Története (1936) fakszimile 
2014.

A nevezett könyvben szereplő 
ezred 1913. február 8-án alakult 
meg, első parancsnoka Weeber Ede ezre-
des volt. Az alakulat hadkiegészítő terü-
lete Veszprém-Győr-Komárom és részben 
Nyitra vármegyékre terjedt ki. Az ezred-
törzs székhelye Veszprém, Búzapiac 8.

A mozgósítás 1914. július 25-én lett el-
rendelve. A gyalogezred a Budapesti 41. 
Honvéd Gyaloghadosztály (parancsno-
ka: Nikic János altábornagy) alárendelt-
ségében tevékenykedett.

A 31. Gyalogezred a kelet-lengyelor-
szági Uhnow melletti csatában esett át 

a tűzkeresztségen 1914. augusztus 28-
án. A győztes ütközet (az orosz Nyikolaj 
nagyherceg csapataival) „földerítetlen 
helyzetben, felsőbb irányítás és vezérlő 
gondolat nélkül, elszigetelten, önerejé-
ből, sokszoros túlerő ellen” folyt le. Az 
utolsó csatát 1918. október 28-án a Piave 
környéki Majanonál vívta a Veszprémi 
31. Gyalogezred. November 3-án az ala-
kulat elindult hazafelé.

Az ezred a háború során 1 558 napot 
volt távol az állomáshelyétől, 1 126 na-

pot harcolt, ez alatt az idő alatt 80 önálló 
ütközetet vívott meg. Utolsó parancsno-
ka Pallaghy Dezső ezredes volt.

A „metsző bakonyi szélben 1918. 
november 22-én érkezett haza Veszp-
rémbe a 48 tisztet, 806 fő legénységet 
szállító vonat. Az állományt fagyos kö-
zöny fogadta itthon.” Emlékül felsoro-
lom a könyvben szereplő várpalotai és 
környéki katonák nevét. (Mivel akkor 
Pétfürdő nem volt önálló település, ide-
valósit nem is találhatunk.)

Ifj. Antal József, Várpalota – bányász, 
tartalékos őrvezető,
Bölcs László, Várpalota – községi pénz-
táros, tartalékos őrmester,
Harasta Márton, Várpalota – kereskedő, 
népfölkelő,
Harn Imre, Várpalota – ácsmester, tarta-
lékos őrvezető (X)
Hermann László, Várpalota – kertész, 
tartalékos szakaszvezető,
Lengyel György, Várpalota – bánya se-
gédtiszt, tartalékos szakaszvezető,

Megyesi István, Ősi – mészáros és 
hentes, honvéd,
Müller András, Várpalota – fuvaros, 
honvéd,
Nagy József, Várpalota – kéménysep-
rő mester, tartalékos szakaszvezető,
Soós Antal, Várpalota – fuvaros, honvéd,
Unferdorben Mátyás, Várpalota – bá-
nyász, honvéd,
Zima János, Várpalota – bányász fel-
vigyázó, honvéd,
Hoffeder Kálmán, Ősi – főjegyző tar-
talékos zászlós,
Kutor Imre, Ősi – malombérlő, tarta-

lékos hadnagy (X),
Nagy Lajos, Berhida – községi főjegyző, 
tartalékos hadnagy.
(X): Pétfürdőn a Berhidai út és az Akác-
fa utca kereszteződésében volt a Harn 
…..bácsinak suszter (cipész) műhelye. 
Pétfürdőn a vasútállomás alatt volt a 
Kutor-malom. Feltételezhető, hogy a két 
név takarja, vagy rokonságban áll(t) az 
említett helyek birtokosával.

Gelencsér István 

A magyar királyi 31. honvéd gyalogezred bázisán hozták létre 
a Veszprém városi Császári és Királyi Tartalékkórházat

forrás: Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, www.ldm.hu 
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Egy másokért élő élet
Védjele: Kamasz-szelídítő. 
Életprogramja: Igenek sorozata. 
Hitvallása: A jóért mászni kell. 
Üzenete: Derítsük fel egymást, mert néha 
olyan kicsin múlik, hogy az ember nem 
vész el!
Fodor Tamással, a Pétfürdői Kolping Kato-
likus Szakközépiskola, Szakiskola és Kollé-
gium címzetes igazgatójával beszélgettünk 
életműdíjjal jutalmazott munkásságáról, 
tapasztalatairól, életéről.
– A Kolping Oktatási és Szociá-
lis Intézményfenntartó Szervezet 
életműdíjjal jutalmazta intéz-
ményvezetési, iskolaszervezési és 
pedagógusi munkásságát. Mikor 
került sor az átadására?
– Az idei pedagógusnapon vehettem 
át a fenntartónk vezetőségétől.
– Mit vettek figyelembe az értéke-
lésnél?
– Talán azt, hogy alapító vezetőként 
mára kialakítottunk az önkormány-
zattól kapott épületekben egy jól 
működő szakközépiskolát, szakisko-
lát és kollégiumot is.
– Váratlanul érte ez a kitüntetés?
– A díjat helyén kell kezelni. Ugyan 
én vettem át, én kaptam, de ez csa-
patmunka volt. Ebben ott voltak a 
nevelőtársaim és a gyerekek is. Egy 
díj értékét nem az dönti el, hogy 
írnak-e róla az újságok vagy, hogy 
mennyire érdekli a médiát. A lelkiisme-
ret dönt. Ha egy ember lelkiismeretesen 
végzi a munkáját, akkor mindegy, hogy 
azért kap-e dicséretet vagy sem. Ilyenfor-
mán a lelkiismeretes munka után nem 
meglepő egy kitüntetés, ez mégis várat-
lanul ért. Természetesen örülök minden 
díjnak, ki is jutott belőle bőven életem 
során. 12 díjjal büszkélkedhetem már. 
Kaptam elismerést Pétfürdőtől, megkap-
tam az Arany Katedra Díjat és a Szent 
Gellért-díjat is. Ez a mostani, az Adolf 
Kolping-Életműdíj egy kicsit összegzés 
is, de én még nem feltétlen szeretnék 
végleg összegezni. Megállni egy pillanat-
ra igen, de aztán menni tovább ezen az 
úton.
– Mi a Kolping Szövetség lényege?
– Nem Máltai szervezet, de valami olyas-
mi. Adolf Kolping egy olyan ember volt, 
akinek az élete mesél. Ő nem osztotta fel 

a világot szépekre és csúnyákra, jókra és 
gonoszokra, hanem mindenkihez egy-
forma szeretettel fordult. Ez a gondolat 
jellemzi a szövetséget és a mostani fenn-
tartónkat is. Négy alapgondolat köré 
csoportosulnak elveink. Megpróbálunk 
jobb embereket, jobb szakembereket, 
jobb közösségi embereket és fölfelé néző, 
de lefelé segítő embereket nevelni.
– Ön hogyan került kapcsolatba a 
Kolping Szövetséggel?

– A szövetséggel való megismerkedése-
met is a szerencse övezte. Testvérem te-
ológia szakra járt, professzora Bolberitz 
Pál atya volt, aki az éppen újjászülető 
Kolping Szövetség lelki vezetője- és ala-
pítójaként is tevékenykedett. Ő keresett 
olyan embereket, akik nem félnek a küz-
delemtől, nem ijednek meg azoktól a 
gyerekektől, akik nagyobb hatással van-
nak az iskolára, mint az iskola rájuk. Így 
aztán be lettünk mutatva egymásnak, és 
én boldogan vállaltam az ezt követő fel-
kérést.
– Szeretett a 8-as iskolában dolgozni?
– Azt szokták mondani, az embernek 
egy nagy szerelme van. Nekem is egy 
van, csak két részből áll. A 8. sz. Általá-
nos, mai nevén Bartos Sándor Általános 
Iskola nagyon nagy szerelem volt, hihe-
tetlen dolgok történtek ott velem. Egy-
részt végigjárhattam a ranglétrát, nap-

közis-tanár, nevelőtanár, osztályfőnök, 
tagozatvezető, igazgatóhelyettes és végül 
igazgató is lehettem. Ott ismertem meg 
azt a nevelési módszert, amit úgy nevez-
nek: felsegítő. Később egy sokkal kevés-
bé szép nevet kapott, ez lett a kisegítő. 
Pedig a felsegítő a helyes. A felsegítés 
során lehet hibázni, elesni, és lehet felse-
gíteni is. Azóta is ez a pedagógiai elvem.
– Milyen oktatás folyik jelenleg a 
Kolpingban?

– Szakközépiskolánkban a 3 éves 
képzést követően a szakképesítés 
megszerzése után 2 éves érettségire 
való felkészítésre is lehetőség van. 
Szakiskolánkban a sajátos nevelési 
igényű fiatalok és a fiatal felnőttek 
kapnak esélyt a szakmaszerzésre.
Ami számunkra még nagyon fon-
tos, az a Szakképzési Hídprogram, 
ahová 15 éves kortól 23 éves korig 
jelentkeznek a tanulók. Alapiskolai 
végzettség mellett rész-szakképesí-
tést is kaphatnak. Más intézmények 
megpróbálják azonnal tanítani a 
programban résztvevőket, ami nagy 
hiba. Nálunk a pedagógiai program 
a „kísértés a jóra”.
– Hány tanulója van jelenleg az 
intézménynek?
– 250 fő körül vagyunk. 
– Ha már összegzés, mi az, amit 
eddigi munkásságából leszűrt?

– Először is azzal kezdeném, hogy min-
den életmű az életünkről mesél, és a 
kutató magatartásunkat próbálja visz-
szatükrözni. Sokféle életmű van, de nem 
mindegy, hogy mit tartunk jelentősnek 
az életünkben. Én kétféle életet ismerek, 
az egyik a mutatványos, a másik pedig a 
másokért élő élet. A kettő között az a leg-
nagyobb különbség, hogy a ma elterjedt 
mutatványos életben az embernek az a 
fontos, ami vele történik, önmagát helye-
zi a középpontba, és sokszor nagyobbnak 
akar látszani, mint amekkora valójában. 
Ez az élet azonban hamar elporlad. A má-
sokért élő életben viszont önmagunk elé 
helyezzük a másikat, a küldetésért élünk. 
Én egész életemben úgy éreztem, hogy 
nem én terveztem, hanem a Gondviselő 
irányította a sorsomat. Hihetetlen tör-
ténetek következtek egymásból, mindig 
cselekedhettem.                                   »»»

A Kolping Szövetség vezetőinek körében a két kitüntetett:
Lehőcz Szabina Kolping-díjas és Fodor Tamás életműdíjas
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»»» – Élete során ki volt még hatással 
önre?
– Az ember életében két fókuszpont van. 
Az egyik a vér szerinti család, a másik pe-
dig az a család, amit Isten ránk bízott. 
Én mindkét oldalon szerencsés vagyok. 
Testvérem, aki jelenleg Várpalotán, de 
Pétfürdőn is tevékenykedett, mint plé-
bános, ügyvéd édesapám és tanár édes-

anyám, olyan harmóniát teremtettek 
számomra, ahol megtanulhattam, mi a 
boldogság. A boldogság nem egy ma-
dár, nem egy képesség, és nem is valami, 
hanem valaki. Később az iskoláim is sze-
rencsésen alakultak. Az általános iskolában 
a kreativitásomat építették, és engedték 
kibontakozni. A középiskolában pedig rá-
csodálkozhattam a mester-tanítvány kap-

csolatra, ami hihetetlen volt. Ott lehettem 
verselő is, és elmondhattam A lámpagyúj-
togató című verset.  A versben a kisfiútól 
megkérdezik: „Mi leszel, ha nagy leszel?”, 
„Lámpagyújtogató!” – jött a válasz. 

Kamasz-szelídítő Lámpagyújtógatónak 
lenni nagyon nagy megtiszteltetés.

Sz. R.

Családi nap
Immár negyedik alkalommal rendezte 

meg 2018. augusztus 18-án a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Pétfürdői Cso-
portja a helyi családok részére a máltais 
családi napot.

A karitatív szervezet közép-dunántúli 
régiója működtetésében lévő játszóbusz 
is negyedszer szolgálta a kisgyerekek 
örömét és szórakozását ugrálóvárral, csil-
lámtetkóval, ügyességi játékokkal Szarka 
Attiláné, Zsuzsanna vezetésével.

A manuális képességfejlesztés pétfürdői 
nagyasszonya, Bálint Gézáné órákra le-
kötötte gyöngyfűző technikájával az ifjú 
és idősebb korosztályt egyaránt a diófa 
árnyékában a római katolikus plébánián.

A hatósági engedéllyel lezárt közterüle-
ten a péti polgárőrök vigyázták a rendet, 

miközben az együttműködési megálla-
podás keretében a rakodás, anyagbeszer-
zés terén is segédkeztek. A rendezvény 
alatt zajló elmaradhatatlan ruhaosztás is 
eredményes volt. Időközben főtt a csül-
kös sertéspörkölt, bőven fogyott a pizza 
és a különböző üdítő, édesség. Kellett 
is a nagy melegben a gyerekeknek és a 
szülőknek. A délután négy óráig tartó 
összejövetelen mintegy 20-25 gyerek és 
a szüleik, összességében 40-45 fő érezte 
jól magát.

Természetesen a visszhangok is meg-
érkeztek; zömében azzal kapcsolatban, 
hogy nem tudtak a programról. Erről 
csak annyit, hogy nyitottabb szemmel 
kell járni a településen, a plakátokat el 
kell olvasni, nézni kell a péti TV-t, hátha 

sikerül kikecmeregni a nemtörődömség-
ből.

A sikeres megrendezéshez nyújtottak 
önzetlen segítséget a máltais tagok, a 
polgárőrség. A játszóház üzemeltetőjén 
túlmenően ez úton köszönjük meg tá-
mogatását Pétfürdő Nagyközség Képvi-
selő-testületének, a Humán Bizottság-
nak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Közép-Dunántúli Régiója vezetésének, 
a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár-
nak, Végh Attilának, a Péti Pékségnek, 
Orsós László szíkvíz-készítőnek.

E sorok végén jelezzük, hogy jövőre is 
lesz „máltais” családi nap!

Boncz Lászlóné,
Gelencsér István 

Az idei évben július 20-án, immár ötö-
dik alkalommal került megrendezésre 
Pétfürdőn a könnyed nyáresti „pizsama 
parti” teljesítménytúra, ami a Kék Bala-
ton 100 túra bemelegítő etapja. A túra 
évről-évre egyre népszerűbb, idén közel 
100 résztvevő teljesítette a 13 illetve, a 
7 km-es távok valamelyikét. A túrázó 
mezőny nagyjából 1/3-a vállalta, hogy 
pizsiben teszi meg a távot.

Az útvonal Pétfürdő nevezetességeit 
járja körbe. A hosszabb táv résztvevői pe-
dig még Ösküt is meglátogatták. A meg-
állók az Albert-pihenő, a Doktor-szikla, 
a Tányérfenyő, a Linda kocsma, majd a 
kerektemplom, a péti hegy, a geotorony, 
a Szent László templom és végül a csóna-
kázó tó voltak. Idén a túra mind a 99 in-
dulója sikerrel teljesítette a vállalt távot, 
jutalmul emléklapot és egyedi kitűzőt 
kaptak a célban.

Rendezőként különösen fontos szá-

Péti Pizsi Parti

momra ez a kis túra a Kék Balaton szem-
pontjából is, mert sokan kérdezgetik, 
miért éppen Pétfürdőről, ilyen távol a 
Balatontól indul a Balaton-felvidéki 
kéktúra. Azonban elég egy kisebb sétát 
tenni Pétfürdőn, akár a Tányérfenyő-
tanösvényen, vagy csak körbejárni a csó-
nakázó tavat, és hamar világossá válik a 
kétkedők számára is, hogy ez a település 
sokkal több, mint ami messziről látszik 
belőle.

A másnapi Kék Balaton túrákon több, 
mint 200 fő indult útnak a péti iskolától 
Alsóörs, Balatonfüred vagy egészen Ba-
dacsony felé. A csak az idei évre meghir-
detett extrém 160 kilométeres távot 21 
fő teljesítette. 

Jövőre is várunk mindenkit szeretettel. 
A Péti Pizsi Partit 2019. július 19-én, a 
Kék Balaton teljesítménytúrákat pedig 
2019. július 20-21-én rendezzük!

Csornai Edina
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„A sors döntése, hogy pedagógus lettem!” 
A Kolping iskola egyik tanára, dr. Kobulej 

Ivánné ebben az évben ünnepli pedagógus 
pályafutása 25. évfordulóját. Ebből az al-
kalomból kérdeztük tapasztalatairól, él-
ményeiről.
– Hogyan került a pedagóguspályára, 
hogyan választotta ezt a szakmát hiva-
tásul?
– Annak idején az alapvégzettségem me-
zőgazdasági jellegű volt, állattenyésztő 
technikusként dolgoztam. 
Amikor az intézményhez 
kerültem, munkanélküli 
voltam. Hallottam, hogy a 
8-as számú iskolában indí-
tanak állatgondozó szakot. 
Jelentkeztem, és itt kezdő-
dött a pályafutásom. Szak-
oktatóként kezdtem a mun-
kámat. 
– Az idők során milyen 
szakképesítéseket szer-
zett?
– Először mezőgazdasá-
gi iskolában tanultam, 
ezután Veszprémben gyógypedagógiai 
asszisztensi, majd a Soproni Egyetem 
(régen Nyugat-Magyarországi Egyetem) 
kihelyezett pápai tagozatán szociál- és 
családpedagógiai végzettséget szereztem.
– Hogyan emlékszik magára, milyen 
diák volt?
– Szabálykövető, de ami a legfontosabb, 
közösségépítő. Mindig magam köré 
gyűjtöttem az embereket, hallgattak a 
szavamra. Érettségi előtt a mezőgazdasá-
gi iskolában egy tanárom próbálta ösztö-
nözni a diákokat a bátrabb felszólalásra. 
Mindenki kapott egy témát, amiről a 
többiek előtt kellett beszélnie. Az én elő-
adásom értékelése a következő volt: „Na-
gyon jó volt, ötös. Neked tanárnak kelle-
ne menned!” Ez az élmény mély nyomot 
hagyott bennem, és bátorított is. 
– Mit kell tudni az állatgondozó szakról?
– Azért volt jó, mert azt adhattam át, 
amit szeretek. A természetet, az álla-
tok szeretetét. Azok a gyerekek, akikkel 
együtt dolgoztam/dolgozom, általában 
mentálisan sérült, hátrányos helyzetű 
diákok, akik nehezen tudnak beillesz-
kedni. Rájuk nagyon jó hatással van az 
állatokkal való kapcsolat, szerettek ezzel 
foglalkozni, jó volt köztük az összhang. 

Belejöttek a tantermen kívüli gyakorla-
ti munkába, szembesültek az élet min-
dennapi problémáival. Pétfürdőn is volt 
egy gyakorlati hely, majd kibővült, így 
eljutottunk Ősibe, valamint magángaz-
dákhoz is mentünk sokszor. Korán kel-
lett kelni, de nagyon élvezték a gyerekek. 
A későbbiekben nehéz volt megoldani a 
gyakorlóhelyek kérdését, így sajnos nem 
indult újra ez a szak az iskolában.

– Kezdő tanárként milyen kihívások-
kal, nehézségekkel szembesült?
– Nem volt egyszerű, hiszen nem volt 
semmilyen módszertan a kezemben, ami 
egyfajta biztonságot nyújtott volna. A sa-
ját megérzéseimre és a kollégák segítségé-
re hagyatkoztam. Szerencsére egy nagyon 
lelkes csapat tagja voltam, így meg tudtuk 
beszélni a problémáinkat, ha úgy adódott. 
Meg kellett ismerni a diákokat is, oda kel-
lett menni hozzájuk, kialakítani azt az ér-
zékeny kapcsolatot, felvenni azt a fonalat, 
amelynek segítségével meg tudtak bízni 
bennem. Nagyon sok munka van ben-
ne, de megéri. Ne sajnáljunk beszélgetni 
a gyerekekkel, kialakítani egy bensőséges, 
őszinte légkört, mert ezáltal nyílnak meg 
az embernek. Önmagamból kell adnom 
ahhoz, hogy hiteles legyek előttük.
– Mennyire fogadják el a szülők, illet-
ve a gyerekek ezt a fajta a közeledést, a 
tanácsokat?
– Úgy tapasztalom, hogy mostanában 
nőttek az elvárások az iskolával szemben.  
Be kell vonni a szülőket, ápolgatni kell a 
szülő-gyerek kapcsolatot is. A diákok sem 
tudják elkerülni, előbb-utóbb meg kell 
tapasztalniuk, hogy a mai világban léte-
zik egy verseny. Az életük során mindig 

meg kell majd valakinek/valaminek fe-
lelniük. Szerencsére a mai napig meg-
keresnek azok, akiket tanítottam. A 
régi diákjaim közül sokan fel-felhívnak, 
elmesélik, mi történt velük, merre tart 
az életük. Jó érzés hallani, hogy meg-
állták a helyüket a társadalomban, és 
a legfontosabb az, amikor mosolyogva 
jönnek velem szemben. Ezt nagyon jó 
látni, megélni. 

– Hogyan telnek a napjai je-
lenleg a kollégiumban, mi-
lyen a kollégistákkal?
– Állandó nyüzsgés van! Itt 
nincs pihenő, hiszen mindig 
történik valami a diákokkal, 
hozzánk jönnek az örömükkel, 
bánatukkal. Ez egy nagyon 
összetett munkakör, merőben 
más, mint az iskola. Otthon-
pótlásról is szó van, hiszen itt 
csapódnak le a napi problé-
mák, ha pl. valaki összeveszett 
a fiújával, hiányolja a családját 
stb. Nekünk ezeknek a gon-

doknak az átvészelésében kell segíteni, 
illetve a gyerekek szocializációjában. Ön-
állóan el kell látni majd magukat, hogy 
be tudjanak illeszkedni a társadalomba. 
Sokszor a fiúk is ugyanúgy megtalálnak 
a gondjaikkal, mint a lányok. Különösen 
a szeptember nehéz, a beilleszkedés első 
szakasza, akkor még minden és mindenki 
hiányzik, de idővel ez is alakul. 

Ami a napirendjüket illeti, 3 óráig meg-
van az a lehetőségük, hogy kimenjenek 
sétálgatni, majd tanulószoba, 6 órától pe-
dig jönnek az esti programok, szakkörök. 
Én rajzszakkört és filmklubot is szervezek 
a kolléganőmmel, ezek a konfliktuskeze-
lésben és a jellemformálásban segítenek. 
Nagyon nehezen viselik a kudarcot, így 
szükség van arra, hogy ezt fel tudják dol-
gozni, és próbáljanak önuralmat tanulni. 
Vannak játékos önfejlesztések, csapatépí-
tések. Az iskolával közös programokat is 
szervezünk, nem marad el a Mikulás, a ka-
rácsony, a farsang, a húsvét, az elsősavató. 
Így értelmesen telik a napjuk a tanuláson 
kívül is. Hangsúlyozom, hogy a legfon-
tosabb a face-to-face (szemtől szembeni) 
kapcsolat a gyerekekkel. Én mindig arra 
törekszem, hogy ilyen formában tudjuk 
megbeszélni a problémákat.               »»»

Dr. Kobulej Ivánné
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»»» – Milyen változásokat vett észre az 
elmúlt 25 évben?
– Régebben is voltak gondok. Gondok 
mindig vannak, ezzel együtt problémás 
gyerek mindig volt és lesz! Valószínűleg 
a probléma gyökere változik. Nyilván 
modernizálódott a világ, de úgy látom, 
hogy a gyerekektől is lehet tanulni. El 
szoktam nekik mondani, mi is tanu-
lunk tőletek, csak más jelleggel. Pon-
tosan azért, mert nekik is megvannak 
a saját reakcióik, érzelmeik, és lehet, 
hogy abban a helyzetben pont nekik 
van igazuk! Én még máshogy látom 
éppen akkor, de beszélgetek velük, és 
megváltozik a véleményen. Mindig arra 
próbálom őket ösztönözni, hogy lépje-
nek ki az adott helyzetből, és próbálják 
megoldani a gondjaikat. Az életben 
sem lesz mindig ott Réka néni, hogy 
segítsen. Érdekes, ahogy a párkapcso-
lati problémáikat kezelik, ebben is kér-
nek tőlem sokszor segítséget, hiszen ez 
nem egyszerű. Ha visszagondolok, ez a 
mi időnkben sem volt könnyű kérdés, 
nemde? A címzetes igazgató urat, Fodor 
Tamást idézve, mindenki kulcsra nyílik, 

Horák Anna:
Színek és érzelmek 

Csodálatos színei vannak a teremtett 
világnak,
Az égnek, a vizeknek, földnek, fáknak,
virágnak.
A festő, aki vászonra viszi a színeket,
Láthatóvá teszi a benne lévő érzelmeket.

Az égnek a vizeknek kékjében van a 
nyugalom,
Felhő nem látszik, a víztükör elnyújtó-
zik a napon.
Nem túl magasról, egy madárka száll alá,
Megtörve a víz tükrét, hogy oltsa 
szomját.

Haragos zöldre vált a víz, a tükör 
megreped,
Az égen sötét felhők hullámokat ker-
getnek.
Szárnyaszegett madár menekül kétség-
be esve,
Szomorú és zaklatott most a festő lelke.

A képzeletünkben a föld vörös 
vagy fekete,
Még ebből is érzelmet vált ki a festő 
ecsete.
Hiszen lehet a fekete feketénél is 
feketébb,
Ha valaki egy kereszt előtt siratja 
szerelmét.

Az eső áztatta földből gyümölcsfa nő,
Sárgállik a határ a megérett szőlőtől.
Az égen bárányfelhők úsznak,
Érlelik a gyümölcsöt a napsugarak.

Az érzelmek koronája a csendélet,
A színes virágok sok mindent 
mesélnek.
Vidámság van bennük és szeretet,
Szebbé tudják varázsolni az életet.

2018.07.27.

csak tudni kell megtalálni azt a kulcsot. 
És ez nem megy egyik percről a másikra. 
– Hogyan lehet ezt a kulcsot megta-
lálni?
– Az évek során rengeteg különböző 
helyzettel találkoztam. Mindenki más. 
Közel kell férkőzni a gyerekekhez, és 
megérteni őket. Vannak jelek, amikből 
érteni kell. Ha jól ismerem, akkor észre-
veszem a legkisebb rezdülését is. Figyelni 
kell minden jelre, amit adnak! Emberek-
kel foglalkozunk, más ez a lelki fáradt-
ság, mint a fizikai. Nehéz azon túllépni, 
ha valakivel éppen gond van vagy öröm 
érte. Nehéz ebből kibújni… igaz, nem 
is akarok! Azért vagyunk nevelők, mert 
nevelünk is. Azt szeretnénk, hogy meg-
állják az életben a helyüket, elfogadják a 
szabályokat, amik a későbbi életre készí-
tik fel őket. 
– Mi teszi a jó nevelőt, pedagógust?
– Hitelesség, megbízhatóság és képzett-
ség! Tudjon olyan értékeket átadni, ami 
követendő példa lehet. Szelídíteni kell a 
világot és a gyerekeket is, nyugalmat kell 
biztosítani. Ez a pedagógus feladata. 

Ambrus Melinda

DJP - 
Digitális Jólét Program – 
Hírek
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 

a „Digitális Jólét Program Pontok fej-
lesztése” című pályázaton elnyert eszkö-
zök /2 db okostelefon, 2 db tablet, 3 
db laptop/, ahogy erről a pályázatról, a 
lehetőségekről egy korábbi cikkünkben 
már beszámoltunk, megérkeztek, tele-
pítésre, beüzemelésre kerültek. Szere-
tettel várjuk a Pétfürdői Közösségi Ház 
és Könyvtár könyvtárában az érdeklő-
dőket. 

Országszerte a korábbi eMagyarország 
pontok szellemiségükben, küllemük-
ben is megújulva, korszerű eszközökkel 
állnak az Önök rendelkezésére.

Várjuk a számítógép használatával, az 
internet világával ismerkedni vágyókat! 
Bátran jelentkezzenek azok a kedves pé-
tiek, kedves nyugdíjasok is, akik esetleg 
még a bekapcsológomb megkeresésével 
is megküzdenek, hisz mindannyian el-

babráltunk ezzel egyszer. Türelemmel 
segítünk elindulni, megismerkedni 
a géphasználattal, alapfunkciókkal, 
e-mailkezeléssel, egyszerű szövegszer-
kesztéssel, keresőprogramok használa-
tával a neten. 

Nem tanfolyamról van szó, előre 
egyeztetett, megbeszélt időpontban, al-
kalmanként maximum 3 fővel tudnak 
a ház műszaki kollégái és a könyvtár 
munkatársai foglalkozni. 

Jöjjenek, kérdezzenek, gyakoroljanak 
nálunk, velünk térítésmentesen! Bő-
vebb felvilágosítás kérhető és időpont 
egyeztethető a Pétfürdői Közösségi Ház 
és Könyvtár könyvtárban Borbélyné 
Schenek Szilviánál vagy a következő 
telefonszámon: 06-88/476-891/2 sz. 
mellék.

Borbélyné Schenek Szilvia
könyvtáros

Írósarok 
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Tájékoztatás a téli rezsicsökkentésben nem részesültek természetbeni juttatásáról

Tisztelt Lakosság! 

A Kormány 1364/2018. (VII.27.) számú határozatában foglaltak alapján azok, akik földgáz vagy távhőszolgáltatást 
nem vesznek igénybe, és így nem részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben, háztartásonként megkap-
hatják az egyszeri természetbeni támogatást. A természetbeni támogatás a fűtőanyagra (tűzifa, szén, propán-bután 
palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett) vonatkozik, nem fedezi az egyéb, például a szállítási, 
darabolási költségeket.

A Belügyminisztérium Önkormányzatok számára – a Korm. határozat végrehajtására – kiadott eljárásrend alapján ház-
tartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalba (8105 Pétfürdő, Berhidai út 
6/C) legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton 
rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját, mely később már nem módosítható. Az igénylő személy csak akkor jogosult 
a támogatásra, ha az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f ) pontja szerint ház-
tartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentő nyilatkozatot kitöltést és aláírást követően a Hivatalba kell postai úton vagy személyesen eljuttatni 
(Pétfürdő, Berhidai út 6/C). A nyilatkozat letölthető a www.petfurdo.hu honlapról, illetve személyesen átvehető a Hiva-
tal portáján, valamint megjelenik a Pétfürdői Krónikában. Postai feladás esetén kérjük, figyeljenek a beadási határidő 
betartására, mert az igénylésnek 2018. október 15. napjára be kell érkeznie. A később beérkezett igényléseket nem 
tudjuk figyelembe venni a fentiekben említett jogvesztő határidő miatt.

A Hivatal dolgozói a rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrzik, hogy az adott háztartásra vonatkozóan már nyújtot-
tak-e be a 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozatra hivatkozással igénybejelentést. Az ugyanazon háztartásra benyújtani 
kívánt további igénybejelentést a Hivatal nem fogadja be.

Az igénybejelentés feltétele a bejelentő részéről a büntetőjogi felelőssége tudatában történő 

a) nyilatkozattétel, miszerint sem az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított 
téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet, sem a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági 
felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet alapján a téli rezsicsök-
kentés korábbi intézkedéseiben nem részesült,  

b) hozzájárulás ahhoz, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Korm. határozat alapján adminisztratív 
vizsgálat keretében ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.

Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el (már 
korábban részesült a 12.000,- Ft összegű juttatásban a gáz- vagy táv-hőszolgáltató által), az önkormányzat sza-
bálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

2018. október 15-ig csak az igénybejelentések történnek meg, az igényelt természetbeni támogatás igénybevételének 
részletszabályairól egy későbbi időpontban adunk tájékoztatást a Kormány később meghozandó döntései alapján. 

        
Pétfürdői Polgármesteri Hivatal
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A 2018-as Péti Nyár főzőversenyének 
arany minősítésű receptjei
Arany: 
Dance Action
Sördögök

Bronz:
Csipet-csapat
Nagyfaterok

Dance Action – Erdélyi tokány péti táncos módra

Hozzávalók: 
8 kg marhanyak
1,5 kg vöröshagyma
3 fej fokhagyma
1 üveg paradicsompüré
1,5 kg tv paprika
1,5 kg paradicsom
alaplé
szalonna
só, bors, kakukkfű ízlés 
szerint
1 üveg fehérbor ízlés sze-
rint

Elkészítés:
Igyál egy pálinkát, végy egy nagy levegőt! Hívd össze a bandát, dobd fel a labdát: 

főzzünk valami marhát!
A hozzávalókat vágd össze! A felkockázott szalonna zsírjában pirítsd meg a hagy-

mát és a fokhagymát. Két-három dl alaplével megbolondítjuk – egy pálinkával ma-
gunkat is – rátesszük a csíkokra vágott húst. Fehéredésig pirítjuk, ha kész, rászórjuk 
a paprikát és a paradicsomot. Fűszerezzük, és hozzáadjuk a paradicsompürét. Le-
teszteljük a fehérbort. Ha az íze szívünknek keserű, akkor a gyomrunk bánja. Ha 
nem, akkor a bogrács várja. Keverem-kavarom. A bográcsok közt kettőt jobbra, 
kettőt balra piruett és söné, a fiúk kezében a doboz söré. A bográcsban a tokány 
rotyog, a gyomrunk már nagyon korog. Mindjárt kész!

Készül a puliszka. Ehhez a kukoricadarát vízben főzd kására, s hogy ne idd magad 
kásásra, most szódát igyál! Ugorj egy grandpliét, egy bogrács a krumplié! Ha az étel 
kész: csak relax, flex, esetleg spicc – csak szalon – aztán dőlj el a padon!

Jó étvágyat kíván a Dance Action!

Sördögök – Törkölytüzes szürkemarha-tokány vargányás galuskával

Előkészítés: 
Csípős mustárban frissen őrölt vegyes borsot, zúzott fokhagymát, rozmaringot, kakukkfüvet s citromnak elegyét elvegyítem. E 

masszával vastagon bedörzsölöm a szürkemarhának egészben hagyott, hártyáiról megtisztított háta színét (esetleg vesepecsenyéjét, 
nyakát vagy lapockáját), ezt tároló edénybe teszem, majd olajbogyó olajával nyakon öntöm és jégre téve egy hétig érlelem. 

Felhasználáskor a húst vékonyra csíkozom, és kevés forró olajon, vajon megfonnyasztott vereshagymán minden egyéb fűszer 
nélkül (só sem kell hozzá) vegyes erdei gombák és aprított petrezselyem-zöldjének hozzáadásával hirtelen megsütöm. Dobok 
rá márványos sajtot, felöntöm kevés finomított törkölypárlattal, és azt meggyújtva a sajtot a húsra flambírozom. Ha nincs 
finomított törköly, akkor Frankhonból származó finom borpárlat (konyak) is alkalmas e célra, de a húzós, kesernyés körtepá-
linka kerülendő, mivel tönkreteszi az étel ízét. A ráolvasztott sajttal a húst még összepárolom, és a hegynek száraz, fehér levével 
beállítom a ragu sűrűségét. Közben vékonyra szelek jóféle vargányát, szálasra vágok hozzá vereshagymát, vajon megpirítom, 
aprított petrezselyemzöldjét dobok hozzá, és néha meglocsolom egy kevés fehér hegylével, majd teljesen lepirítom. Ha kész, 
akkor tejszínnel és rizlinggel összepárolva kapok egy vargányás-tejszínes-boros öntetet. 

A kifőtt galuskát kicsinyt megpirítom, kockázott és kisütött füstölt szalonnának zsírjában szigorúan pörccel együtt, majd, 
amikor kész, összeforgatom a vargányás-tejszínes-boros öntettel. 

E mellé tálalom a törkölytüzes tokányt, és e jóféle étekhez finom bort kortyolgatunk…
Jó étvágyat kívánnak a Sördögök!

Ezüst:
Hivatali-sokk
Don Bosco

Különdíjasok:
Kergebirkák
Tócsiék
Sörpad
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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.

Hírek, közlemények, programok

Foltvarró klub

A Foltvarró Klub várja az új tagokat!
Ha valaki kedvet érez ahhoz, hogy 

kellemes társaságban, a péti Foltvar-
ró Klubban szép holmikat készít-
sen, jelentkezzen a a kozossegihaz.
petfurdo@gmail.com e-mailcímen, 
vagy a Közösségi Ház facebook olda-
lán, vagy a +36-88/476-891-es tele-
fonszám 1-es mellékén Lakatos-Ézsiás 
Anitánál.

Tájékoztató tanulmányi ösztöndíjról

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a középfokú oktatásban részt-
vevők tanulmányi ösztöndíjáról rendeletet alkotott. 

A középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján a Hu-
mán Bizottság pályázatot hirdet.

A rendelet természetbeni juttatású és pénzbeli támogatás pályázására ad lehetőséget az alábbiak szerint: 
1. A természetbeni juttatású – tablet – ösztöndíjra a 2018. szeptemberben a középfokú oktatás félévét megkezdő diákok 

pályázhatnak. 
2. A természetbeni juttatású – laptop – ösztöndíjra a 2018. szeptemberben felsőfokú tanulmányai első félévét megkezdő 

diákok pályázhatnak, az érettségi évében.
3. A pénzbeli támogatásként nyújtott tanulmányi ösztöndíjra a 2018/2019-es tanév I. félévében középfokú tanulmányokat 

folytató diákok pályázhatnak. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 
Tablet    2018. szeptember 15.
Pénzbeli támogatás   2018. szeptember 15.
LAPTOP   2018. szeptember 20.

A pályázat beadási határidejének elmulasztása jogvesztő!
A rendeletet a pályázati adatlappal együtt a Polgármesteri Hivatal és a Közösségi Ház és Könyvtár hirdetőtábláján, valamint 

Pétfürdő honlapján, facebook oldalán olvashatják el. Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal 13. számú irodájában, telefonon: 
88/588-920/110-es melléken lehet. A pályázati adatlap letölthető Pétfürdő honlapjáról, vagy beszerezhető a Polgármesteri 
Hivatal 13. számú irodájában.

Pétfürdő, 2018. augusztus 13. 
            Polgármesteri Hivatal

Nyelvtanfolyamok
Szeptember végén újra indulnak 80 órás angol nyelvtanfolyamaink: kezdő/újrakezdő és középhaladó. Jelentkezni a 

kozossegihaz.petfurdo@gmail.com e-mailcímen, vagy a Közösségi Ház facebook oldalán, vagy a +36-88/476-891-es telefon-
szám 1-es mellékén Lakatos-Ézsiás Anitánál lehet. Részletek hamarosan. 

Német nyelvtanfolyamokat is indítunk, melyekre szintén az előbbi elérhetőségeken jelentkezhetnek.

Felhívás

A Pétfürdői Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a „Kul-
túráért” kitüntetés adományozásáról szóló 15/2003.(X.1.) önkormányzati rende-
lete értelmében lehetőség van javaslatot tenni természetes személyre vagy csoportra 
(együttesre) Pétfürdő közösségének kulturális életében végzett kiemelkedő kultu-
rális tevékenységének elismerésére.

Az írásban tett javaslatnak tartalmaznia kell az adományozási kezdeményezés 
részletes indoklását.

A javaslatokat 2018. szeptember 30-ig kell a Humán Bizottság részére eljuttatni 
(Pétfürdő, Berhidai út 6/C.). 

Polgármesteri Hivatal
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