
PÉTFÜRDŐI
        KRÓNIKA
A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XVI. évfolyam, 163. szám 2018. november 9.

A forradalom ünnepén

Pétfürdői Krónika - Pétfürdő Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja.  A szerkesztőség címe: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 5. Telefon: 88/476-891.

„Hatszor nyolc – már a kisiskolások is 
tudják, negyvennyolc. Hétszer nyolc, ezt 
is mindannyian tudjuk, bizony 56.” – 
nosztalgiával idézte fel Nagy Zsolt ön-
kormányzati képviselő a jól megtanult 
számtanpéldát, az 1956-os forradalom 
és szabadságharc évfordulójának alkal-
mából rendezett ünnepségen, a Pétfür-
dői Közösségi Ház és Könyvtár színház-
termében.

Beszédében a forradalom hátterében 
rejtező fiatal, diákgenerációra emlé-
kezett. Megemlítette a formabontó 
diákparlament megalapítását, mely a 

képviselő olvasatában nem volt más, 
mint „annak az elemi erejű igénynek a 
kifejeződése, hogy egy megalázott, ide-
gen diktatúra által lelkében és egzisz-
tenciális viszonyaiban egyaránt nyo-
morgatott, múltjától és élhető jövőjének 
reményétől megfosztott ország egyik kö-
zössége egyszer csak ráébredt arra, hogy 
sorsának irányítását saját kezébe veheti, 
és átérzi az abból fakadó felelősséget.”

A megemlékezés alapjául szolgáló 
eseményeket a Horváth István Általá-
nos Iskola nyolcadik osztályos tanulói 
elevenítették fel Kucsera Károlyné Ko-

vács Szilvia szakmai vezetésével, Bi-
zony Istvánné és Cseresznyés Zsuzsanna 
osztályfőnökök közreműködésével. 
Déry Tibor dramatizált elbeszélés-
részleteinek felhasználásával emberi 
sorsokon keresztül megrendítő átélés-
sel mutatták be a diákok a számukra 
már oly távoli forradalom történéseit 
és a leverését követő megtorlásokat. 

A hagyományokhoz híven az ünnep-
ség a Hősök terei 56-os emlékkő meg-
koszorúzásával zárult.
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22. alkalommal gyújtottuk meg a péti 
örömtüzet
1996. május 19-én Pétfürdő lakosai érvé-

nyes és eredményes népszavazáson döntöttek 
arról, hogy Pétfürdő önálló településként foly-
tatja életét, és elszakad Várpalotától. A nép-
szavazást követően 1997. október első napján 
Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke 
önálló településsé nyilvánította Pétfürdőt. 

Akkor, függetlenségünket megelőlegezve, 
1997. szeptember 30-án máglyát gyújtot-
tunk, „Hozzon egy hasáb fát!” felhívással. 
Azóta minden év október elsején, a függet-
lenné válás évfordulóján ismételjük a tele-
pülés népszerű hagyományát, és hordjuk 
hasábjainkat az örömtűzhöz. Idén a 22. 
tűz kapott lángra Peytu mezején.

Az ünnepi rendezvénysoroza-
tot kísérőprogramok előzték meg 
szeptember 30-án, vasárnap. A 
Pétfürdői Közösségi Ház és Könyv-
tár emeleti kamaratermében rapid 
sakkversenyt, a PMTE tekepályáján 
pedig tekeversenyt szervezett a Pét-
fürdő Sportjáért Alapítvány.

Az október elsejei ünnepségsoro-
zat az Alkotó pétiek című kiállítással 
vette kezdetét, amelyet Angeli Kata-
lin, a Közösségi Ház igazgatója nyi-
tott meg. 46 pétfürdői: idősebbek 
és fiatalok, hölgyek és urak tettek 
eleget az intézmény felhívásának, 
és hozták el alkotásaikat erre az ünnepre. 
Ezért az igazgató úgy fogalmazott, a mai 
alkalom egy igazi, a pétiek közösségének 
erejét reprezentáló esemény, amely egy-
szerre mutatja meg az itt élők kreativitását, 
sokszínűségét és összetartozását. 

Az október elsejei programoknak az évek 
során sok-sok hagyományos eleme alakult 
ki. Ezek egyike, hogy ilyenkor a Várpalo-
tai-Pétfürdői Kertbarátkör egy kiállítással 
tiszteli meg a rendezvényt. Idén sem volt 
másképp. A bemutatón a péti földben 
megtermő zöldségek és gyümölcsök vol-
tak megtekinthetők és kóstolhatók. A 
szőlő minden színében pompázott, fodros 
dísztökök sorakoztak a kosárban, paprika, 
paradicsom, lekvárok és savanyúságok, sőt 
még a különleges Habanero chilipaprika is 
bemutatásra került, mely a világ egyik leg-
erősebb paprikája.

Ugyanakkor az is szokás már jó ideje, 
hogy vendégeket is hívnak erre az alkalom-

ra a kertbarátok. Idén Nagypáli település 
képviselőit üdvözölhettük Pétfürdőn. A 
település élenjárója a természetes és meg-
újuló energiafelhasználásnak. Működ-
tetnek bioszolár fűtőművet, de vannak 
napkollektoraik és napelem-telepeik is. Az 
önkormányzati épületek energiaigényének 
70 százalékát megújuló forrásból fedezik. 
Az ökofalut Köcse Tibor polgármester mu-
tatta be.

Az ünnepség a színházteremben folytató-
dott, ahol a Pétfürdő Sportjáért Alapítvány 
kitüntetéseinek átadására került sor. Idén 
két díjazott volt. Az egyik Wimmer László, 
aki az elmúlt 24 év alatt közel 600 futóver-

senyen vett részt, ebből 47 maratont és 79 
félmaratont teljesített sikeresen. Tősgyöke-
res pétiként a FutaPét Egyesület színeiben is 
mozgásra adja a fejét az egyesület megalaku-
lása óta. A másik elismert sportolónk Vasza-
ri László, a Péti MTE labdarúgó csapatának 
egykori játékosa, majd vezetőedzője volt. 
Több, mint 30 évig szolgálta az egyesületet. 
A foci jelenleg is része az életének, az Ősi 
öregfiúk csapatának oszlopos tagja.

A díjak átadását Horváth Éva polgármes-
ter ünnepi beszéde követte, melyben ki-
emelte, örömmel látja, hogy idén valóban 
nagy számban gyűltek össze a pétfürdői la-
kosok. Beszédében az összetartozás gondo-
latát hangsúlyozta: „... Meggyőzött, hogy az 
a jelszó, amit 1997. október elsejét megcéloz-
va, de szeptember 30-án meghirdettünk, hogy 
„Hozz egy hasáb fát!” teljesült itt a bemuta-
tóteremben. Nem hasáb fák vannak, hanem 
olyan alkotások, amit a pétiek csináltak. A ke-
zükkel, a szemükkel, a szívükkel és a lelkükkel 

elhozták nekünk, hogy együtt gyönyörködjünk 
benne. Ennél több nem kell. Elhozták mind-
ezt az október elsejei ünnepre, amikor is idén, 
2018-ban 21 éves Pétfürdő. 21 éves. A 22. tűz 
fog fellobbanni Peytu mezején. Ez minden év-
ben így van, és mindig vagyunk. Úgy érzem, 
hogy most kicsit többen vagyunk. Ez nagyon 
jó érzés és ennek így kell lennie a jövőben is. 
Beszéd nélkül is érzik az itt lakók, a vendégek, 
hogy van miért összetartani. Ezt én így érzem 
az idén is. Így fogom érezni, mikor a színpadra 
fellépnek a gyerekek, az idősek, a fiatalok, vagy 
futnak a futók Peytu mezején. Ezt az összetar-
tást október elsején minden évben megérezzük. 
Ez az idén sem lesz másképp. Idén is hoztak 

egy-egy hasáb fát, mert a máglya áll, és a 
tűz lobogni fog.”

Ezután színháztermi műsor követke-
zett, ahol Pétfürdő óvodásai, iskolásai 
és természetesen az aktív nyugdíjasok is 
felléptek. Először a Péti Férfikart hall-
hattuk, akik Dobray István: Sármelléki 
népdalok, Balázs Árpád: Madrigaleszk 
és Weber István: Te barna lányka című 
műveit adták elő. Zongorán Endl Lász-
ló kísérte a kart, Lovrek Károly pedig 
vezérelt. A férfikart a „Panelkuckó” 
Napköziotthonos Óvoda Pillangó 
csoportjának műsora követte. A gye-
rekeket Némethné Tolnai Mónika és 

Domina Anikó készítette fel. A kicsik után 
ismét a szépkorúaké volt a színpad, a Mus-
kátli Táncegyüttes idén két produkciót 
mutatott be. Szatmári és kalocsai táncokat 
láthattunk tőlük, melyeknek koreográfiá-
ját Rózsás Tünde, a csoport művészeti ve-
zetője készítette. A fellépőruhákat maguk 
a táncos hölgyek és ismerőseik hímezték. 
Az Eszterlánc Mazsorett Együttes is két 
számmal készült. Először Sebestyén Mia 
Málna és Szakály Zorka duóját láthattuk, 
majd a Százszorszép csoport Rózsaszín 
titkosügynök című tánca következett, ami-
vel több országos versenyen is dobogós he-
lyezést értek el a tavaszi versenyszezonban. 
A lányokat Murai Eszter készítette fel. A 
Horváth István Általános Iskola 3. a osztá-
lyos tanulói egy őszi hangulatú dalos-ver-
ses összeállítással készültek a Függetlenség 
napi rendezvényre. 

Nagypáli ökofalu bemutatkozása

»»»
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»»» Tanáruk Somogyvári Róbertné. 
Fellépett még a méltán híres Dance 
Action SE másodedzője, Pátkai Bri-
gitta is lírai szólójával, amivel az idén 
megrendezett táncvilágbajnokságról 
világbajnoki ezüstéremmel tért haza. 
Őt követte Halasi Fruzsina akrobati-
kus showtáncával, amivel a világbaj-
nokságon a dobogó 3. fokára állhatott 
fel, valamint a Modern Táncsportok 
Magyarországi Szövetsége által szerve-
zett országos bajnokságokat idén sorra 
nyerte meg, júniusban pedig Európa-
bajnok lett! Felkészítőjük Kollarics-
Kalocsa Ágnes volt. A színháztermi 
műsor vendégekkel zárult. A Gerence 
Néptáncegyüttes és Baráti Kör tagjai 
bakonyi táncokat adtak elő Vastag Ri-
chárd, a népművészet ifjú mestere-cí-
mes néptáncpedagógus vezetésével.

A Közösségi Ház színes előadásait a 
szabadtéri programok követték Peytu 
mezején. A FutaPét Egyesület fáklyás 
futóit várva Rúzsa Magdolna: Vigyázz a 
madárra című dalát hallgathattuk meg 
Ézsiás Anitától. Őt Horváth Éva polgár-
mester követte, aki újra köszöntötte a me-
zőn összegyűlteket. Ezután az Eszterlánc 
Mazsorett Együttes Jázmin és Viola cso-
portjának közös, világítóbotos előadását 

láthattuk. A lányok látványos, 
villódzó táncát a Szent László Kó-
rus bakonyi népdalcsokra követte 
Szöllősi Zoltán vezénylésével.

Az előadások épphogy vé-
get értek, már meg is érkeztek 
a fáklyás futók, hogy félkört 
formálva, Horváth Éva polgár-
mestert követve meggyújtsák a 
máglyát. Míg a fáklya égig érő 
lángjával befűtötte szinte egész 
Peytu mezejét, Pétfürdő him-
nusza zengett a hangszórókon, 
a tűzben gyönyörködőket pedig 

z s í r o s - k e -
nyérrel, üdí-

tővel és borral látta vendégül Pétfürdő 
Önkormányzata. 

Az alkotó pétiek kiállításán

A megnyitó közönsége

A Várpalolta-Pétfürdői Kertbarát Kör terménybemutatója
A Pétfürdő Sportjáért Alapítvány díját Tránszki László elnök adta át 

Ifj. Wimmer Lászlónak

és Vaszari Lászlónak Horváth Éva polgármester 
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A Péti Férfikar 

A Pillangó csoport 

A 3. a osztály 

Az Eszterlánc Mazsorett Együttes 
A Muskátli Táncegyüttes

A Szent László Kórus
A FutaPét Egyesület fáklyás futóinak közreműködésével 

meggyújtottuk a függetlenségünket jelképező örömtüzet

Halasi Fruzsina (Dance Action)
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Az alkotó pétiek című tárlat kiállítói voltak:
Balai Éva, Balogh Klára, Balogh László ( +  ), Balogh Tiborné, Bálint Gézáné, Bednárszky Ferencné, Bokodi Jánosné , 
Borbándi Ambrusné, Borbándi Viktória, Bóna Sándorné, Buzásné Lázár Annamária, Csapó Károly ( + ), Csapó Virág, 
Cseh Zsuzsanna, Csuti Ilona , Drebálné Barta Katalin, Gáspár Lászlóné, Hampergel Lászlóné, Hujber Ottóné, Izsay Katalin, 
Juhász Béláné, Keresztes Pálné, Koltay Zoltánné, Makainé Szendi Klaudia, Mátyusné Tasnádi Mariann, Molnár Judit, 
Nagy Andrásné, Nagyné Marczona Ilona, Negyela József, Németh Lászlóné, Oláh Lajos, Oláh Lajosné, Papp Lajosné, 
Papp Zsuzsanna, Pekker Andrea, Sáfrán Józsefné, Sándor Józsefné, Sárik Melinda, Sárvári Jánosné, Szabó Lászlóné, 
Szatmári Balázs, Szatmáriné Bognár Anna, Székely Istvánné, Szokolai Róbert, Szuper Judit, Wimmer Lászlóné
Köszönjük munkájukat, alkotásaikat, segítségüket, lelkesedésüket!

Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Szeméthelyzet
2018 szeptemberében Pétfürdő Nagyköz-

ség Önkormányzata lakossági fórumot tar-
tott a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 
emeleti nagytermében a településen felme-
rült hulladékszállítási problémák megol-
dása érdekében.

A fórumot Horváth Éva polgármester 
nyitotta meg, a beszélgetés meghívott ven-
dége Horváth Zoltán, a Veszprémi Hulla-
dékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. ügyvezetője volt. A színtéren szép 
számban jelentek meg pétfürdői lako-
sok, leginkább a problémás utcák lakói.

Horváth Zoltán a 2018 nyarán ki-
alakult új helyzet tisztázásával kezdte 
a beszélgetést. Taglalta a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltató történetét, 
miszerint anno 158 település létreho-
zott egy társulást, mely arra hivatott, 
hogy a települések kommunális, sze-
lektív, zöld- és egyéb hulladékgazdál-
kodását megoldja. Ez a rendszer egy 
uniós pályázat révén valósult meg. 
A VHK Nonprofit Kft. ezen rendszer 
elemeként végzi munkáját. A települé-
sek által létrehozott társulás, a rendszer 
létrejötte után kiírt egy üzemeltetési pá-
lyázatot. Ezt az üzemeltetési pályázatot a 
megyében működő 6 szolgáltató cég egy 
közös konzorciummal megnyerte. En-
nek a 6 cégnek egy közös céget kellett 
létrehozni, melyet most Észak-Balatoni 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-
nek hívnak. Az elmúlt évek változása azt 
hozta, hogy ez a kft. lett a közszolgáltató. 
Tehát most a megyében egy közszolgál-
tató van, ez az ÉBH Nonprofit Kft. En-
nek a kft.-nek vannak alvállalkozói, me-
lyekből az egyik a VHK Nonprofit Kft. 
Ebből a 158 településből 27-ben végzi a 

VHK a szolgáltatást, köztük Pétfürdőn 
is. Lényegében eddig is a VHK volt a 
szolgáltató, de az előző rendszerben a 
Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. végezte a szolgáltatást alvállalkozó-
ként, az önkormányzat külön kérésére. 
Az évek alatt azonban megtörtént egy 
állami szerepvállalás is, a Nemzeti Hul-
ladékgazdálkodási Koordináló és Va-
gyonkezelő Zrt. formájában, mely sok 

feladatot átvett. Ők végzik a számlázást 
is. Kialakult egy olyan rend, mely szerint 
egy területen, egy társulás által üzemel-
tetett egy közszolgáltató lehet. A Várpa-
lotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. egy 
másik társulási rendszerhez, Fejér me-
gyéhez csatlakozott 2018. július 1-jétől. 
Így attól a naptól fogva nálunk alvállal-
kozóként megszűnt működni, és a VHK 
Nonprofit Kft. vette át a helyét tényleges 
ellátóként is.

Horváth Zoltán elmondása szerint leg-
jobb tudásuk szerint felkészültek erre a 
váltásra. Sofőrjeik az előző szolgáltatóval 
járták az utakat, hiszen nagyon fontos a 
helyismeret. Egyre jobban csiszolódnak 
a helyzethez. Vannak problémák azon-

ban, amikre nincs ráhatásuk, hiszen gépi 
ürítést végeznek másfajta autókkal. Fel-
hívta a figyelmet a tényre, miszerint a 
rendszer indulásánál lehetett választani, 
hogy a lakos saját edényt vásárol, vagy 
a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. biztosítja azt számára. Azokon az 
edényeken kívül, amik nem kerültek a 
lakosság tulajdonába, mind a Várpalo-
tai Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulaj-

donát képezték 2018. július 1-jéig. 
A VHK Nonprofit Kft. a lakosság 
érdekében az összes ilyen kukát 
megvásárolta a gördülékeny átme-
net érdekében. Tehát minden a csa-
ládi házas övezetben lévő lakossági 
edény, ami nem magántulajdon, 
jelenleg a VHK Nonprofit Kft. tu-
lajdona. Itt felhívta a figyelmet a 
minőségi tárolóedények fontossá-
gára. Amennyiben a lakosság tulaj-
donában maradt kukák 20-30 éve 
kint állnak hóban, fagyban, erős 

napsütésnek kitéve, az anyaguk elöreg-
szik, úgy azok nem felelnek meg a gépi 
szállítás feltételeinek. A gépi szállítás so-
rán az autó kétszer „odaüti” a kukát. Ezt 
a folyamatot ki kell bírnia egy edénynek. 
Ezért az ő felhatalmazásával kezdték ki-
értesíteni a lakosságot, hogy a megron-
gálódott edényeiket cseréljék le, hiszen 
az ürítést csak az arra alkalmas edények-
kel tudják elvégezni. 

A részletes beszámolót a lakosság kér-
dései követték. Felvetődött a Berhidai 
utat keresztező közök, a Tóth Árpád, 
Kölcsey, Kinizsi köz és a Sugárút prob-
lémája, hiszen innét a kezdetekben nem 
szállították el a hulladékot.                

»»»

Horváth Zoltán és Horváth Éva a lakossági fórumon
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»»» Válaszul Horváth Zoltán elmondta, 
hogy terepszemle után megállapította, a 
Kölcsey közbe le tud menni a szemét-
szállító, így a hulladék elszállításának 
nincs további akadálya a jövőben. Ennek 
egy feltétele van, az pedig a közben talál-
ható telkek határai közötti 4 méter ma-
gasságig az űrszelvény szabaddá tétele, 
ami az önkormányzat feladata. Horváth 
Éve jelezte, hogy az űrszelvényt szabaddá 
tették, és ezt a jövőben is biztosítani fog-
ják. A négy érintett köz közül, a helyszű-
ke miatt a Sugárútra nem fog bemenni a 
szállító, így az ott lakóknak a Berhidai út 
széléig fel kell húzniuk edényeiket, és ott 
fog történni az ürítés.

Felmerült még az olajtárolónál élő la-
kosok kérdése, ami külterület, így a 
hulladék elszállítása nem tartozik a köz-
szolgáltatóra. Innen a szemét elszállítá-
sa egyelőre továbbra is a Berhidai út 1. 
szám alatti társasház elé kihelyezett ki-
sebb méretű konténerből fog történni. 
A szolgáltató vezetője továbbá az érintett 
területre is terepbejárást ígért, és az ott 
tapasztaltak alapján dolgozza ki a megol-
dást a település vezetőségével együtt.

Felszólaltak a Katona József utca lakói 
is, panaszukban közölték, hogy a kuka 
mellé tett szemeteszsákok nincsenek el-
szállítva. A válaszban elhangzott, hogy 
szemétszállítás két nap zajlik ezentúl a 
településen, kedden és pénteken. 

Azokon a címeken, ahol az eddigi keddi 
időpont péntekre változott, már kaptak ér-
tesítést. Aki nem kapott, annál az időpont 
változatlan. Fontos tudnivaló, hogy a sze-
métszállítás a lezárt fedelű kukára vonat-
kozik. Így az annyira megtömött edények, 
amiket már lezárni sem lehet, illetve a mel-
léjük helyezett zsákok elszállítása nem tarto-
zik a szolgáltatás körébe. A hulladékedények 
mellé helyezett zsákok csak abban az eset-
ben lesznek elszállítva, ha nem történt meg 
a kiírt napon az edény elszállítása.

Kérdés hangzott el a követhetetlen 
számlázással kapcsolatban is. Horváth 
Zoltán elmondta, hogy a számlázást a 
már említett Nemzeti Hulladékgazdál-
kodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
végzi. A számlázás legalább egy negyed-
éves késésben van, így kéri a lakosságot, 
hogy számláit fokozottan ellenőrizze, és 
ha nem tartja jogosnak a kiszámlázott 
összeget, jelezze a veszprémi ügyfélszolgá-
latnál. Felmerült a zöldhulladék kérdése 
is, hiszen az nem kerül elszállításra Pét-

fürdőről. A törvények által megszabott 20 
kilométeres körzetben lévő, Pétfürdőhöz 
tartozó hulladékudvar Veszprémben van. 
Eddig is, és ezután is a veszprémi Kistó 
utca 8. szám alatt lévő hulladékudvar áll 
rendelkezésére a pétfürdői lakosoknak. 
Ide be tudnak vinni lomot, elektronikus 
és zöldhulladékot. A többlethulladék el-
szállításának további lehetősége az emblé-
mázott zsák megvásárlása, amibe például 
zöldhulladék is kerülhet. Ezt, a jelöletlen 
zsákokkal ellentétben, a kuka mellé kihe-
lyezve is elszállítják.

Több kérdés is felmerült a szelektív hul-
ladékgyűjtésről. A szelektív hulladékgyűj-
tésre két lehetséges mód van. A szigetes 
és a házhoz menő. A házhoz menő esetén 
például bármely pétfürdői lakos befá-
radhat a VHK Nonprofit Kft. veszprémi 
ügyfélszolgálatára, és ingyenesen igényel-
het szelektív hulladékgyűjtő edényt. Az 
ürítés havonta egyszer van, változás nélkül, 
minden hónap utolsó szerdáján. A szigetes 
ürítést tekintve, azokat továbbra is ürítik, 
a változtatások átgondolása jelenleg is fo-
lyamatban van, ugyanis a szigetek számát 
csökkenteni fog-
ják, és inkább a 
megmaradt szige-
teken bővítenék 
a gyűjtőedények 
számát, hogy 
felfogják a kelet-
kezett többletet. 
A végső cél azon-
ban a szigetek 
megszüntetése, 
kivétel az üveg-
gyűjtőké. 

Horváth Zoltán 
három további fontos tudnivalóra hívta 
fel a figyelmet a válogatott hulladékgyűj-
téssel kapcsolatban. Az egyik, hogy a ház-
hoz menő szelektív hulladékgyűjtés ese-
tén, tehát abban az esetben, mikor a lakos 
rendelkezik szelektív hulladékedénnyel, 
a szelektív edény mellé helyezett plusz 
szelektív hulladék is elszállításra kerül. 
A másik fontos tudnivaló, hogy minden 
300 négyzetmétert meghaladó üzlet tör-
vényileg köteles az üveg visszavételére. A 
betétes üveget betétdíj ellenében, a többit 
pedig ingyen, de kötelező visszavenniük. 
Ezzel a jogával minden állampolgár élhet, 
ezt harcolják ki maguknak. Végül pedig a 
szelektív hulladékok válogatására hívta fel 
a figyelmet. A papír mivolta egyértelmű 

és az üvegé is. A műanyag azonban nem 
minden esetben műanyag, szelektíven pe-
dig csak az újrahasznosítható anyagokat 
gyűjtik. Ebben kritikus pont a nikecell, 
legyen az csomagolási vagy építési. A 
nikecell nem újrahasznosítható műanyag, 
így azt sajnos a kommunális hulladék 
közé kell elhelyezni.

Szó esett a lomtalanításról is. Ennek 
három fajtája van. Házhoz menő, gyűjtő-
pontos és közterületi lomtalanítás. Pétfür-
dőn a közterületi lomtalanítás elérhető. A 
közterületi lomtalanításról fontos tudni, 
hogy ami nem lom, az nem fog elszál-
lításra kerülni. A lom az a háztartásban 
képződő hulladék, ami méretéből fakadó-
an nem fér bele a kukába. Ilyen formán 
nem helyezhető ki veszélyes, elektronikai 
és építési hulladék, gumiabroncs, stb.

Az elhasználódott, cserére érett kukák-
kal kapcsolatban a fórum résztvevői előtt 
tett ígéretet a hulladékkezelő vezetője, 
hogy az önkormányzattal együttműköd-
ve lehetővé teszi a jövőben az új kukák 
Pétfürdőre szállítását tömbösítve. Termé-
szetesen csak abban az esetben, ha a kukát 

a VHK Nonprofit Kft.-től vásárolják. Az 
ott vásárolt kukákra 5 év garancia van, 
törés esetén ingyenes cserével. Ennek 
részleteiről a Polgármesteri Hivatalban 
lehet érdeklődni a későbbiekben. Ettől 
függetlenül a lakosoknak jogában áll új 
kukájukat máshonnan beszerezni. Az el-
használódott kukákat amúgy javítani is 
lehet, amennyiben javítás után megfelel 
gépi szállításra.

A lakossági fórum eredményesen, 
információgazdagon zajlott. Horváth 
Zoltán kiemelte, hogy ha bárkinek kérdé-
se, problémája lenne a jövőben, habozás 
nélkül keresse fel a veszprémi ügyfélszol-
gálatot és ők rendelkezésre fognak állni.

Sz.R.

A lakossági fórum résztvevői
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Óvodai körkép
Porogi Lajosnét, a pétfürdői „Panelkuc-

kó” Napköziotthonos Óvoda vezetőjét 
kérdeztük az óvoda felújításáról, az idei 
tanévről, a gyerekekkel kapcsolatos meglá-
tásairól. Megtudhattuk a csoportok felépí-
tését, a következő évi rendezvények terveit, 
hallhattunk az óvoda és a szülők kapcsola-
táról, valamint a „Panelkuckó” Alapítvány 
működéséről is.

– Megtörtént már az óvodai beiratko-
zás?
– Igen, nálunk mindig április vége-má-
jus eleje a beiratkozás ideje. Tanév végére 
mindig tudjuk, hogy mennyi új kisgye-
rekünk jön, és mennyi megy el iskolába 
a következő tanévben.
– Hány új óvodásra lehet számítani a 
beiratkozások alapján?
– 55 fő iratkozott be eddig, de ebből nem 
mindenki jön ide, mert nyáron gyakori a 
mozgás. Előfordul, hogy a szülők életében 
nyáron beállt változás befolyásolja az óvo-
dakezdését a gyermeknek. Olyan is van, 
hogy elfeledkeznek a beiratkozásról, ennek 
pótlását természetesem biztosítjuk.
– Visszanézve a 2018. évi tanév végi 
óvodai beszámolót, azt olvashatjuk, 
hogy ugyanígy 50 fő körüli nagycso-
portos volt, akik feltehetően jövőre 
már iskolások lesznek. Most viszont 
55 gyermek érkezik. Minden évre jel-
lemző, hogy a távozók létszáma a kö-
vetkező évben pótlásra kerül?
– Igen. Az elmenők és az itt maradók 
száma arányban marad. Kevesebben 

mennek iskolába, mint ahányan jönnek, 
de a létszámok alapvetően nem változ-
nak az egyéb mozgások miatt. Szeptem-
berre azért mindig kialakulnak a cso-
portlétszámok.
– Hogyan vannak felosztva az óvodai 
csoportok?
– Nehéz a csoportokat beosztani. Függ 
a szülő óhajától, attól, hogy végül hány 

gyermek ment el és érkezett. Figyelni 
kell a nemek arányára, hiszen igyek-
szünk az egészséges arányt megtartani, 
ne legyen túl sok fiú vagy lány egy-egy 
csoportban. Ugyan így fontos a csopor-
tok létszámának egyenlőségére való tö-
rekvés.
– Minden esetben be lehet tartani eze-
ket az irányelveket?
– Ez a beiratkozottak összetételétől függ. 
Ha például túl sok fiú iratkozik be, a 
rendszer kissé átalakul.
– A szülői igényeknek mennyire lehet 
megfelelni? Jellemző, hogy a szülők 
ragaszkodnak egy óvónőhöz?
– Próbálunk minden kérést teljesíteni, 
de van, amikor kompromisszumot kell 
kötni. Ezt a szülők mindig készséggel 
elfogadják. Az óvónőkhöz való ragasz-
kodás egyre kevésbé jellemző. Olyan 
kérések előfordulnak, mikor a testvér-
pár mindkét tagja óvodás, és a szülő az 
egy csoportba való elhelyezésüket, vagy 
épp ennek az ellenkezőjét kéri. Ez jel-
lemző a baráti társaságokra is.
– Milyen a csoportok felosztása?

– Nyolc csoport van. Minden csoport-
ban 2 óvónő és egy dajka dolgozik. Jelen 
pillanatban olyan szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy a dajka nénik munkáját 
egy közfoglalkoztatott dolgozó segítségé-
vel tudjuk támogatni.
– A pétfürdői oktatási intézmények-
ben természetesen választható a hit-
tanoktatás. Az óvodás korúaknak van 
efféle oktatás, érdekli őket a vallás eb-
ben a korban?
– Nálunk felekezetsemleges, játékos 
hitoktatás van. Rendkívül népszerű, 
nagyon szeretik a gyerekek, érdekli 
őket.
– Nagyon divatos mostanság az óvodai 
nyelvoktatás. Elérhető ez a szolgáltatás 
a péti óvodában?
– Volt régebben, de nem volt igazán si-
keres. Mostanában pedig még az igény-
nyel sem találkozunk. Én nem is feltét-
len értek egyet ezzel a korai módszerrel, 
hiszen amikor ennyi beszédhiba, megké-
sett beszéd van, arra kéne a legnagyobb 
hangsúlyt fektetni, hogy a magyar nyelv 
alapjai rögzüljenek.
– Az óvodára is jellemző a Pétfürdő 
más nevelési és oktatási intézménye-
iben is tapasztalt általános létszám-
csökkenés?
– Igen, kevesebb a létszám. 10-12 év-
vel ezelőtt megközelítettük a 30 fős 
csoportlétszámokat. Kevesebb a be-
iratkozó, de most ideális a csoportlét-
szám. A kisebb létszám nem egyenlő 
a kevesebb munkával. A mostani lét-
szám ideális ahhoz, hogy a gyerekek 
megfelelő ellátást kapjanak. Hiszen az 
óvodáskorúak ma már szociálisan nem 
olyan érettek, mint tízen-húszon éve. 
Több foglalkozást, törődést igényelnek 
a mai gyerekek.
– Mi okozhatja ezt a szociális lemara-
dást?
– A szülők sokkal kevesebbet beszélget-
nek gyerekeikkel. A kiküszöbölhetetlen 
modern kori eszközök nagyon korán 
bekerülnek a gyerekek kezébe és élette-
rébe. A televízió is nagyon nagy hatással 
van rájuk, hiszen sokszor vannak az elé is 
beültetve. Szerintünk így kevés az élő be-
széd, kevés a gyereknek, gyerekről szóló 
szülővel közös program.

»»»
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»»» – Milyen a szülőkkel való kommu-
nikáció?
– Változó. Azt tapasztalom, hogy a mos-
tani szülők jobban viselik a kritikát. Aki 
nem fogadja el, az előbb vagy utóbb 
szintén rádöbben, hogy nem akarunk 
mi rosszat. Nem erőszakoljuk a szülők-
re az akaratunkat. A bizalmukat szeret-
nénk elnyerni, és minden problémát 
úgy igyekszünk megbeszélni, hogy az ne 
bántó, sértő legyen, hanem segítő jelle-
gű. A szülők pedig elfogadják a segítő 
szándékot, hiszen ők is küzdenek saját 
gyermekeikkel, sőt vannak, akik kérdez-
nek, kikérik véleményünket. Aki nem 
bölcsődéből érkezik, annak az óvoda az 
első szint, ahol a szülőnek is szabályokat 
kell betartani, neki is minden újdonság. 
Azt mondhatom, hogy a többség part-
ner, a szülőkkel együtt lehet működni.
– Milyen az együttműködés Pétfürdő 
többi nevelési-oktatási intézményével?
– Úgy gondolom, hogy mindegyik in-
tézménnyel igazán közvetlen a kap-
csolatunk, természetesen a szakmaiság 
mellett. Minden intézménnyel másképp 
vagyunk kapcsolatban. A Közösségi Ház 
a rendezvényeink és a gyerekek külön 
órái miatt van az életünkben. Az iskolá-
val az óvoda-iskola átmenet miatt állan-
dó a kapcsolatunk. Ugyanígy a bölcső-
dével, ahonnan fogadjuk a gyerkőcöket. 
A Gondozási Központtal pedig a jelző-
rendszer miatt állunk összeköttetésben. 
Természetesen ott van még a fenntartó, 
az önkormányzat is, tisztviselőivel, kép-
viselőivel szintén folytonos az együttmű-
ködés az intézmény zavartalan működé-
se érdekében.
– Jelenleg is egy felújítás folyik az 
intézményben. Milyen munkálatok 
zajlanak?(Az interjú augusztusban ké-
szült.)
– Ez egy önkormányzat által finanszíro-
zott felújítás. A gazdasági bejáratot és a 
konyhát szerettük volna megújítani, eh-
hez kaptunk támogatást. A nyári 2 hetes 
zárás alatt ez a renoválás a végéhez is ér. 
Nagy feladat, hiszen lecserélésre kerül a 
40-45 éves bútorzat, a padozat, csempe, 
vezetékek, és ha már ilyen nagy felújítás-
ba kezdtünk, egy mosogatógép is beke-
rül a konyhába, ami nagy segítség lesz a 
dajka nénik munkájában.
– A következő évre van betervezett to-
vábbi munkálat?
– Az épület egy része aláázik a tetőről le-

folyó csapadékvíz miatt. Erre van is be-
tervezett összeg a költségvetésben, így ez 
a feladat még ránk vár.
– Milyen óvodai rendezvények lesznek 
a következő tanévben?
– Vannak a munkatervben szereplő ese-
ményeink, mint a farsang, a nemzeti ün-
nepek, a Mikulás látogatása, karácsony, a 
gyereknap. Bár a húsvét nálunk nem any-
nyira hangsúlyos, hiszen ez általában egy-
beesik a tavaszi szünettel, de ettől függetle-
nül készülünk erre az ünnepre is, minden 
évben díszítjük például a tojásfánkat, tojást 
festünk. Szeretnénk, ha a szülők idén is tá-
mogatnák az erdei óvodát. Lesz kirándulás 
is, ahova ezúttal is szeretettel várjuk a csa-
ládokat. Most is tervezzük az úgynevezett 
vízhez szoktatást és az egészséghetet is.
– Hogy állnak a gyerekek az egészséges 
életmóddal?
– Van olyan kisgyerek, aki eleinte egy-
általán nem kóstolja meg a zöldséget, 
gyümölcsöt. Később a közösségi élmé-
nyek meghozzák a kedvet. Vannak, akik 
egyhangú étkezési szokásokkal érkeznek 
az óvodába, őket igyekszünk megismer-
tetni más ízekkel.

– Előfordul az óvodában bármilyen 
ételintolerancia?
– Igen, sajnos megnőtt az ételallergiás 
gyerekek száma. Szerencsénkre ebben 
is partner az élelmezést ellátó szolgál-
tatónk. Nagy felelősség ezeket a gyere-
keket étkeztetni, és ennek megfelelően 
kiemelkedő figyelmet szentelünk erre. 
Pozitív tapasztalat például, hogy a gyere-
kek nagyon elfogadók az ilyen társaikkal 
szemben. Azt is jó látni, hogy a szülők 
rendkívül öntudatos és felelősségtel-
jes gyerekeket nevelnek, akik az óvodai 

reggelinél saját maguk jelzik, hogy nem 
ihatnak például tejet.
– Pár éve, mikor bevezették a napi 
testnevelésórát az iskolákban, az a 
rémhír járta, hogy elhízottak a gyere-
kek. Mennyire igaz ez manapság?
– Vannak elhízott gyerekek. Van, ahol a 
szülő is belátja ezt, és külön kér minket, 
hogy az óvodában tartózkodás alatt is 
próbáljuk kordában tartani a gyermeket. 
Mi azon vagyunk, hogy naponta legyen 
zöldség, gyümölcs az étlapon, és bele-
csempésszük a mozgást is a mindenna-
pokba. Fontos tényező, hogy a gyerekek 
semmiképp sem az óvodai koszttól híz-
nak el, így ebben nagy felelőssége van a 
szülői háznak.
– Működik a „Panelkuckó” Alapít-
vány?
– Igen, ez jelenleg is egy működő alapít-
vány. Régebben az adó 1%-ának felaján-
lása igen jelentős összeggel bírt, ez azon-
ban visszaesett, mióta a családok nagy 
része több gyermekes, és igénybe veszik 
az adókedvezményt, és nincs miből 1%-
ot ajánlaniuk. Ettől függetlenül mindig 
vannak olyan megkeresések, hogyan le-
hetne felajánlásokat tenni az alapítvány 
részére, illetve mi, dolgozók is ide ajánl-
juk fel adónk 1%-át. Továbbá minden 
évben megrendezzük az alapítványi bált, 
aminek bevétele szintén ide folyik be. 
Vannak olyan segítségeink is, mint a Pét-
fürdői Közösségi Ház és Könyvtár, akik 
legutóbb a Péti Pogácsafesztivál bevételét 
ajánlották fel alapítványunk részére. Az 
ezekből befolyt összeget pedig mind-
mind a gyerekekre fordítjuk. Az alapít-
vány támogatja a vízhez szoktatást, az 
egészséghetet, valamit játékeszközökkel 
látja el a csoportokat.
– Mivel lehet még segíteni az óvodát?
– Manapság egyre kevésbé jellemző a 
csoporton kívüli segítség. Ezzel arra cél-
zok, hogy a szülők kimagasló segítséget 
nyújtanak saját gyermekük csoportjá-
nak, legyen az virág, dekoráció, gyü-
mölcs, ivólé, mindennel találkoztunk 
már. Viszont az olyan ötleteink, mint a 
hétvégi játékfestés, amikor az óvodai ud-
var játékeszközeinek felújítására, festé-
sére lehetett volna jelentkezni, mindezt 
akár egy családi napként megrendezve, 
de nem voltak jelentkezők. Végered-
ményben minden szükségben megtalál 
minket a segítség a megfelelő ember sze-
mélyében.                                      Sz.R.
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Tanév elején a péti iskolában
„A pétfürdői Horváth István Általános Is-
kolában elkötelezett és magas szintű szak-
mai munka folyik.„
Kőmíves Judittal, a Pétfür-
dői Horváth István Álta-
lános Iskola igazgatójával 
beszélgettünk az iskola életé-
ről, a diákok eredményeiről, 
a kitűzött célokról.
– Hány diákkal kezdő-
dött az idei, 2018/19-es 
tanév?
– Az iskola tanulóinak szá-
ma összesen 304 fő.
– Volt a tavalyi tanév vé-
gén bukás?
– 3 éve elkezdődött egy 
olyan pozitív tendencia, 
hogy egyre jobb és jobb 
az iskola tanulóinak ered-
ménye év végén. Ez jelenti egyrészt azt, 
hogy nő a jeles és kitűnő bizonyítványt 
elért nebulók száma, és lassan bár, de 
csökken a bukott tanulók száma. Az au-
gusztus 31-én lezárt tanév volt az első 
olyan év, hogy júniusban senki nem bu-
kott évismétlésre. 10 tanulót utaltunk az 
augusztus végi javító vizsgára. Ez volt az 
eddigi legalacsonyabb létszám, és mind 
a 10 tanuló vette az akadályt. Mindenki 
magasabb évfolyamba lépett.
– Hány kitűnő és jeles eredménnyel 
zárult az előző tanév?
– 44 kitűnő és 28 jeles bizonyítványt 
osztottunk ki. 334 diákkal zártuk az 
előző tanévet, így a tanulók majdnem 
egyötöde zárta az évet ilyen dicséretes 
bizonyítvánnyal.
– Az iskolában állt be valamilyen vál-
tozás, hogy folytatódhasson ez a felfe-
lé mutató tendencia?
– Hatodik éve vagyok igazgató. Az egyre 
jobban összeforró, csapattá alakuló neve-
lőtestülettel elkezdtünk egy magunk felé 
és a diákok felé is szigorúbb hozzáállást. 
Felállítottunk egy magasabb lécet, egy 
komolyabb mércét. Ez kezd lassan be-
érni.
– A település többi nevelési és oktatá-
si intézménye arról számolt be, hogy 
csökken a gyerekek létszáma. Ez jel-
lemző az iskolára is?
– Megfigyelhető egy negatív demográfiai 
jelenség. Kevesebb a tanuló. A jelenlegi 

negyedik osztályosok anno 28-28 fős 
létszámmal lettek elsősök. A mostani 

elsősök száma összesen 31. Egy másik 
országos negatív tendencia pedig a meg-
növekedett számú sajátos nevelési igényű 
és a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézségű gyermek. Az elmúlt 5 évben a 
BTMN-es gyermekek száma megduplá-
zódott, az SNI-s gyermekeké pedig meg-
triplázódott.
– A pétfürdői SNI-s és BTMN-es isko-
lás gyermekek oktatása miben külön-
bözik a többiekétől?
– Egyrészt ebben az értelemben a lecsök-
kent tanulói létszám a segítségünkre van, 
hiszen így az osztályfőnökök és a szakta-
nárok több időt tudnak szánni az egyéni 
bánásmódot igénylő tanulókra. A szak-
mai alapdokumentumunkban is az áll, 
hogy az ilyen tanulókat integrált neve-
lésbe kell vennünk. Jogszabály szerint a 
BTMN-es gyermekek fejlesztő foglalko-
zásra járnak, ezt az iskola saját fejlesztő 
pedagógusainak kell megoldania. Ezen a 
téren nagy szerencsének örvendünk, hi-
szen iskolánk 3 fejlesztő szakos pedagó-
gussal is büszkélkedhet. Ők segédkeznek 
a BTMN-es gyermekeknél. Az SNI-s 
gyermek segítségére viszont kifejezetten 
gyógypedagógiai végzettség szükséges. 
Ezekben az esetekben pedig az úgyneve-
zett Bartos EGYMI, azaz a Bartos Sán-
dor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő 
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény utazó gyógype-
dagógusai segédkeznek.

– Él még a mindennapos testnevelés, 
és jellemző a túlsúly a tanulókra?

– Igen, még min-
dig heti ötször van 
testnevelés. Ebből 
kettő kiváltható, 
ha a diák egyéb 
egyesületnél va-
lamilyen sportot 
űz. Pétfürdőn 
meglepően sokan 
járnak pluszórák-
ra. Sajnos ennek 
ellenére nagyon 
sok túlsúlyos diák 
van.
– Milyen szak-
körök indulnak 
idén?
– Az órakeret leg-

nagyobb részét fejlesztésekre, korrepetá-
lásokra fordítjuk a felzárkóztatás érdeké-
ben. Van magyar, matematika felvételi 
előkészítő, angolnyelvvizsga-előkészítő, 
hetedikben, nyolcadikban ECDL-vizsga 
előkészítő. Ezek mellett van csillagászati 
szakkör, és alsós tömegsport keretében 
szivacskézilabda-szakkör és felsős ének-
kar.
– Milyen emelt szintű oktatás érhető 
el az iskolában?
– Célunk nem csak a hátránnyal küzdők 
és a lassabban haladók felzárkóztatása és 
megsegítése, hanem a tehetségek felfede-
zése, ápolása. Ezért emelt szintű oktatást 
biztosítunk ezeknek a tanulóknak. Lehet 
választani a matematika és az angol nyelv 
közül. Az angol nyelvre jelentkezők lét-
száma azonban évek óta kimagaslóan 
több, mint a matematikára jelentkezőké, 
így évek óta nincs emelt szintű matema-
tikaoktatásunk. Az emelt szint magasabb 
óraszámot, magasabb követelményt je-
lent, de ez mind meghozza a gyümöl-
csét, mert nyolcadik év végén alapfokú 
angol nyelvvizsga bizonyítvány lehet a 
tanulás eredménye.
– Az előző tanévben hányan tették le a 
nyelvvizsgát?
– 12 tanuló tett sikeres vizsgát. Az előző 
években is hasonlóképp 12-13 diák zárta 
az utolsó évét nyelvvizsgával.
– Milyen tárgyakból van még emelt 
szintű oktatás?                                   »»»
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»»» – Emelt szintű oktatás csak angolból 
folyik, emelt óraszámban viszont tar-
tunk informatika-órákat. Itt egy helyett, 
két órában tanulják a tárgyat. Emellett 
hetedik és nyolcadik osztályban szakköri 
szinten EDCL-vizsgára való felkészítést 
tartunk. Így tavaly 7 hetedikes tette le az 
ECDL-vizsgát. Matematikából pedig a 
pedagógiai programunk szerint képesség 
szerinti bontásban tartjuk az oktatást. 
Nincs magasabb óraszám, sem magasabb 
követelmény. A gyerekek képességeihez, 
üteméhez igazodva tartjuk az órát. Aki 
jobb tanuló, gyorsabban halad, annak 
lehetősége van nehezebb, logikus gon-
dolkodást fejlesztő, vagy akár versenyre 
felkészítő, felvételire előkészítő feladato-
kat megoldani.
– Milyenek a központi felvételi ered-
mények a Horváth István Általános 
Iskola tanulóit tekintve?
– Tavaly nagyon nehéz volt a közpon-
ti matematika felvételi. 18 pont volt az 
országos átlag az elérhető 50-ből. A mi 
diákjaink hozták ezt az átlagot. Magyar-
ból túlszárnyaltuk az országos átlagot. 33 
pont volt az országos átlag, a miénk ezzel 
szemben 35. Sőt, ezt az országos feletti 
átlagot úgy értük el, hogy 9 tanuló 30 
pont felett, 21 tanuló pedig 40 pont fe-
lett teljesített.
– Milyen a szülői visszhang ezekkel a 
kiemelkedő eredményekkel kapcsolat-
ban?
– Volt egy szülői munkaközösségi érte-
kezletünk szeptember első napjaiban, 
mivel a szülői közösségnek véleményezé-
si joga van az éves beszámolóval, illetve 
a következő évi munkatervvel kapcso-
latban. Itt elhangzottak ezek az eredmé-
nyek, és a szülők elégedettséggel nyug-
tázták a kimagasló teljesítményt. Ettől 
függetlenül hallunk negatív kritikát az 
iskola működésével kapcsolatban. Itt-ott 
elhangzik a kérdés: „Mi folyik a péti is-
kolában?” Erre azt válaszolom, hogy el-
kötelezett és magas szintű szakmai mun-
ka folyik.
– Ez a szakmai munka pedig nem csak 
az iskolán belül, hanem az egyéb in-
tézményekkel való együttműködésben 
is jelen van.
– Pontosan. Nagyon jó a kapcsolatunk a 
Gondozási Központtal, és fontos megje-
gyezni, hogy a pétfürdői szociális ellátási 
rendszer kimagaslóan jól működik. Napi 
szintű, telefonos, akár személyes, egy-

mást segítő kapcsolatunk van. Bármi-
lyen tanulóval kapcsolatos problémáról 
teszünk jelzést, a segítség azonnal érke-
zik. Márpedig, ha egy gyermeknél prob-
léma merül fel, nem mindegy, hogy mi-
lyen hamar jön a segítség, és ebben óriási 
felhalmozódott tapasztalattal rendelkez-
nek a pétfürdői szakemberek. Ugyan-
ilyen kölcsönös támogatásban vagyunk a 
Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárral. 
Mi minden települési rendezvényen sze-
replést vállalunk a gyerekekkel. Ugyan-
így, minden segítséget megkapunk a Kö-
zösségi Háztól, legyen az hangosítás egy 
rendezvényen, vagy éppen a rendezvény 
helyszínének biztosítása, hiszen mi nem 
rendelkezünk konkrét közösségi térrel 
itt az iskolában. Igazgatói értekezletek 
során nem hallok hasonló beszámolókat 
más intézmények vezetőitől. Sőt kérik az 
igazgatóktól, hogy legalább ők jelenje-
nek meg például egy március 15-ei mű-
soron. A mi iskolánk aktívan részt vesz a 
község kulturális életében. Más hasonló 
nagyságú település nem bővelkedik ilyen 
gazdag és változatos programválaszték-
ban, és ezt az iskolákról sem mondhat-
juk el. A tavalyi év 36 tanítási hete alatt 
77 programunk volt, amiben nincs ben-
ne az úszás, korcsolyázás és az osztály-
főnökök által szervezett programok. Ez 
azt jelenti, hogy heti szinten legalább 2 
rendezvénnyel szolgál az iskola a diákok-
nak. Úgy gondolom, ezért is elismerés 
illeti kollégáimat.
– Milyen versenyeredményekkel büsz-
kélkedhetnek a diákok?
– A teljesség és pontosság igénye nélkül 
mondhatom, hogy számos országos és 
megyei helyezéssel büszkélkedhetünk. 

Mi adtunk helyet a 11. alkalommal 
megszervezett megyei diákolimpia terü-
leti mezei terepfutó-versenyének. Több, 
mint 10 iskola 200 diákja vett rajta részt. 
Területi angolversenyt szervezünk a kör-
nyező iskolák számára. Mi magunk is 
megyünk területi versenyekre, ahonnan 
jellemzően elhozzuk a dobogós helye-
ket. Megyei szinten a diákolimpiákról 
vannak jó eredményeink, kosárlabdacsa-
patunknak és angolosainknak köszön-
hetően. Arany minősítést szereztünk a 
Közösségi Ház által szervezett regionális 
népdaléneklési versenyen.
– Leszűrhető, hogy merre tendálnak 
a nyolcadikosok továbbtanulás szem-
pontjából?
– Egyértelműen mondható, hogy Vesz-
prém és Fejér megyei iskolákat válasz-
tanak a tanulók. Ritka, hogy távolabbi 
továbbtanulás mellett döntenek. Olyan 
már nagyon rég nem fordult elő, hogy 
valakit ne vettek volna fel egy bejelölt 
helyre sem, így gyűjtőiskolába egy tanu-
lónk sem ment már hosszú évek óta.
– Milyen rendezvényei lesznek az isko-
lának?
– Az állam és a település életében fon-
tos dátumokat természetesen mi is meg-
ünnepeljük. Ezek mellett idén is lesz 
farsang, Mikulás-diszkó, egészségnap. 
A Horváth István Napokat egyhetesre 
tervezzük. Legnagyobb idei tervünk, 
az évek óta szervezett „Iskolanyitogató” 
programsorozat megújítása, kibővíté-
se. Felvettem a kapcsolatot a Közösségi 
Ház, az Óvoda és a Gondozási Központ 
vezetőségével. 

»»»
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»»» Őket, illetve intézményeiket bevon-
va, időben szeretnénk megszólítani az 
óvodás korú leendő iskolásokat és szü-
leiket egy havi sűrűsé-
gű programsorozattal. 
Így azt reméljük, hogy 
mire eljön az áprili-
si beiratkozás napja, 
addigra a gyermek és 
szülője is csupa szívvel 
és teljes biztossággal a 
pétfürdői iskolát fogja 
választani. Október-
ben játékos sport- és 
sorversenyre hívtuk az 
ovisokat az iskolába. 
Novemberben az isko-
lások mennének mesét 
olvasni a kisebbeknek. 
Decemberben ismét az 
iskola lenne a vendéglátó, ekkor közös 
karácsonyi ajándékkészítésre invitálnánk 
a kicsiket. Aztán később következik a 
farsangi álarckészítés. Márciusban jön a 
már hagyománnyá vált szülői értekez-
let, mely során a szülők találkozhatnak 
a tanárokkal, minden fontos informáci-
óval megismerkedhetnek az iskolai élet-
tel kapcsolatban. Mindeközben játékos 
foglalkozás várja a gyerekeket a tanító 
nénikkel. Mindenképp szeretnénk egy 
előadást tartani a szülőknek az óvoda-is-
kola átmenet megkönnyítésének érdeké-
ben. Rajzpályázatot hirdetnénk a leendő 
iskolásoknak, melyet ünnepélyes keretek 
között egy kiállításon mutatnánk be. 
Mindegyik alkalomra szülőkkel várjuk a 
gyerekeket.
– Milyen egyéb célokat tűzött ki magá-
nak az iskola a következő évre, évekre?
– Az elmúlt öt év során a sportolásra és 
az egészségre nevelés terén végzett mun-
kánknak – projektek, témahetek, téma-
napok – köszönhetően a tanév utolsó 
napjaiban kaptuk az értesítést, mely sze-
rint mintaiskola lettünk, az Egészségfej-
lesztő Mintaiskolák Hálózatának tagja. 
Az „Egészségtudatosság fejlesztése 7-18 
éves korosztály részére” újabb EFOP-os 
pályázat keretében mintatananyagokat 
kipróbáló iskola leszünk, elismerő táblát 
kapunk. A továbbképzésben szeptember-
től januárig terjedő időszakban három 
kollégánk vesz részt, a tananyag-kipró-
bálás februártól tanév végéig tart majd. 
Ezenkívül tehetségpont is szeretnénk 
lenni, minthogy tehetségeket már rég-

Beköszöntő
Egy antropológus egy afrikai törzs gyer-

mekeinek javasolt egy játékot: letett egy ko-
sár gyümölcsöt egy fa mellé, majd így szólt: 
Aki előbb odaér, az nyeri meg a gyümölcsöt! 
Erre a gyerekek mind felálltak, kézen fogták 
egymást, és együtt szaladtak érte. Megkér-
dezte, hogy miért nem versenyeztek? Mire 
ők. UBUNTU. Hogyan tudna valamelyi-
künk is boldog lenni, ha bármelyikünk is 
szomorú? E törzs nyelvén UBUNTU any-
nyit tesz: „vagyok, mert vagyunk.”

UBUNTU!
Vagyok, mert vagyunk! E jelentős kö-

zös szóval köszöntöm Pétfürdő bölcső-
déjében, óvodájában, általános iskolá-
jában, szakközépiskolájában  szolgáló 
nevelőtársaimat, az itt tanuló diákokat 
és a fiatalok szüleit. Közösen hisszük: 
csak a másikkal találkozva találhatjuk 
meg önmagunkat. Minden kezdet egy 
várakozással teli nagy utazás, teli ál-
mokkal, izgalmakkal, tervekkel, s az-
zal a hittel, hogy álmaink valóra ezért 
válnak. Nem csak a tankönyvek, a 
tanszerek beszerzésével kell az iskolára 
készülni, testileg és lelkileg is készülni 

kell a tanévkezdésre.  A technikai hát-
tér nálunk is adott az új tanév kezdésé-
hez, de most jön a nehezebb feladat, úgy 
nevelni és úgy vezetni a fiatalokat, hogy 
a közismereti és szakmai tantárgyak mel-
lett a lelki tantárgyakat is felfogják:
– a felébredést a nyári pihenésből 
– az egymás megerősítésének szolgálatát 
– a megemlékezést az eddigi ajándékokról 
– és a legfontosabb tantárgyat, a megér-
tést.

Mi, kolpingos nevelők, többek között 
azért vagyunk itt, hogy a nagyon sok 
traumát, kudarcot, magányt vagy rossz 
társas kapcsolatokat magukkal hozónak 
is próbáljuk visszaadni a reményt.

Mi, kolpingos nevelők, hisszük, hogy 
ahol legalább két-három tenni akaró em-
ber összegyűl, ott csodák történhetnek. 

Mert nem a félelem lelkét adta nekünk 
az Isten, hanem az erő, a szeretet és a jó-
zanság lelkét.

Fodor Tamás
címzetes igazgató

Pétfürdői Kolping Katolikus Szak-
középiskola, Szakiskola és Kollégium

óta fejlesztünk, és Pétfürdőn rengeteg 
a tehetséges diák. A Matehetsz Tehet-
séghálózat csomópontjai a tehetség-

pontok. A tehetségpontok alapítását a 
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács közel tíz 
éve kezdeményezi, és támogatja mind 
Magyarországon, mind a határon túli 
magyarlakta részeken. A tehetségpon-
tok alapfeladata a tehetségek felismeré-
se, az optimális fejlődésük segítéséhez 

szükséges állapotfelmérés (személyes és 
környezeti erősségek, gyengeségek), a 
tehetség-tanácsadás mind a tehetségígé-

ret, mind a környezeté-
ben érintett pedagógus, 
szülő számára. Mind-
ezek mellett pedig Bol-
dog Iskola is szeretnénk 
lenni, ami egy Prof. Dr. 
Bagdy Emőke által inspi-
rált program, melynek 
célja, hogy pozitív pszi-
chológia kutatásainak 
eredményeire építve, és 
annak módszereit al-
kalmazva az óvodások, 
az alsós, felsős és közép 
szinten tanulók csopor-
tosan és egyénileg is-
merjék meg a boldogság 

fő összetevőit. Mindeközben olyan gya-
korlatok elvégzésére inspiráljuk őket, 
amelyek – a boldogságkutatók tapaszta-
latai alapján – hozzájárulnak a gyerekek 
boldogságszintjének növekedéséhez.

Szokolai Róbert
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A Kolping iskola idei tanévéről
A Pétfürdői Kolping Katolikus Szak-

középiskola, Szakiskola és Kollégium in-
tézményvezetőjével, Bognárné Nagy Tí-
meával, és címzetes igazgatójával, Fodor 
Tamással beszélgettünk a 2018/19-es tan-
év kezdetéről, a diákok eredményeiről és a 
jövőbeni tervekről.
– Hány diákkal kezdték meg a 
2018/19-es tanévet? Hány osztály in-
dult?
– Ezt a tanévet 238 diákkal nyitottuk, 15 
osztályt indítva. 9 szakközépiskolai, és 6 
szakiskolai osztályban tanítunk.
– Milyen szakmák indultak?
– 9 szakközépiskolai és 6 szakiskolai 
osztályunkban szakács, asztalos és festő-
mázoló-tapétázó számítógép-szerelő, 
karbantartó osztály indult a szakközép-
iskolai tagozaton. A szakiskolában a már 
jól bevált irányokat követve 2 előkészítő 
osztályra épülve vendéglátó eladó, fa-
megmunkáló, virágkötő osztályokat in-
dítottunk.
– Nyelv- és informatikaoktatás van az 
iskolában?
– Adolf Kolping német származása miatt 
a preferált nyelv a német intézményünk-
ben. Emellett lehetőség van angolnyelv-
tanulásra is. Természetesen informatika-
oktatás is van az iskolában, pláne, hogy a 
nálunk tanulható szakmák legtöbb eset-
ben már informatikai alapokra épülnek.
– Jellemzően honnan jönnek tanulók 
az iskolába?
– Országos beiskolázású iskola vagyunk, 
így hozzánk bárhonnan be lehet iratkoz-
ni. Jelenleg 5 megyét érintően vannak 
diákjaink.
– A Kolpingban is megfigyelhető a 
csökkenő tanulói létszám?
– Országos demográfiai adatokat nézve 
a középfokú intézményeket is elérte a 
létszámcsökkenés, ezt mi is tapasztaljuk. 
Továbbá, nem túl kedvező a szakközép-
iskoláknak és szakiskoláknak az a tény, 
hogy a gyermekek nagy része inkább 
gimnáziumban kezdi el középfokú ta-
nulmányait, és utána megy szakmát ta-
nulni.
– Volt a tavalyi évben bukás?
Az évismétlők, illetve a bukottak száma 
évről évre csökken. Azonban nálunk év-
ismétlés esetén lehetőség van arra, hogy 
ha egy megkezdett szakma, bármilyen 

képességbeli hiányosság vagy egyéb gond 
miatt nem került teljesítésre az első év 
végén, akkor új szakmába kezdhetnek a 
fiatalok. Erre a jogszabály szerint egyszer 
van lehetőség. Ez gyakorlatilag nem is 
bukás, hanem újrakezdés. Ez egy nagyon 
hasznos dolog, hiszen a 14 éves diákok 
nem feltétlenül tudhatják, hogy az álta-
luk választott szakma valóban megfelel-e 
az érdeklődésüknek, és könnyen kiderül-
het az első év után, hogy inkább másfelé 
tendálnának. Arról nem is beszélve, hogy 
mára általános problémává vált, hogy a 
jelentkezők az úgynevezett divat szak-
mákat választják maguknak, ami nem 
minden esetben egyezik a pályaválasztó 
érdeklődésével, képességeivel.
– Milyen számban fordul elő a tanu-
lók között sajátos nevelési igényű, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézségű, vagy egyéb sajátos igényű 
gyermek?
– Az intézmény tanulói létszámának 
40%-a SNI-s. Iskolánk szakiskolai ré-
szébe csak SNI-s diákokat vehetünk 
fel. Ebben az intézménytípusban azok a 
gyermekek, akik bármilyen sérülés, vagy 
velük született probléma miatt nehezeb-
ben tudnak tanulni, kapnak lehetőséget 
a nyolcadik osztály után egy, vagy akár 
kettő rész-szakképesítés megszerzésére. 
Az SNI-s tanulók nevelése, integrációja 
iskolánk erőssége, hiszen 26 éves hagyo-
mányunk, jól bevált módszereink vannak 
rá, hogy milyen módon kell őket fejlesz-
teni, és milyen módon segíthetjük őket 

sikerekhez. A szakközépiskolai részben 
is vannak különböző SNI-s problémák-
kal küzdő tanulóink, akiket integráltan 
nevelünk. A BTMN-szakvéleménnyel 
rendelkező diákok száma ebben az évben 
csökkent. Ők jellemzően a Szakképzési 
Hídprogramban vesznek részt, mely so-
rán alapiskolai végzettségüket szerezhe-
tik meg.
– Az SNI-s tanulók ellátására kötelező 
a gyógypedagógiai ellátás. Ez megol-
dott az iskolában?
– Nagyon szerencsés helyzetben va-
gyunk, hiszen intézményi állományunk-
ban 5 tapasztalt gyógypedagógus is 
dolgozik, így az SNI-s tanulók ellátása 
intézményen belül megoldott. 
– Mekkora a nevelőtestület, és össze-
sen hány munkatársra van szükség egy 
ilyen sokrétű középoktatási intézmény 
működtetéséhez?
– A teljes intézményben a kollégiummal 
együtt összesen 34 fő pedagógus-mun-
kakörben, pedagógiai munkát segítő 
munkakörben pedig 4 fő dolgozik. Ezt 
a létszámot még a technikai dolgozók 
száma növeli.
– Érzékelik az országban uralkodó pe-
dagógushiányt?
– Amit mi érzékelünk, az a nyelvtanárok 
hiánya. Mi még egyelőre meg tudjuk ol-
dani a 100%-os szakos ellátottságot, de 
tény, hogy ehhez egy nyugdíjas kollégán-
kat vissza kellett hívni.                      

»»»
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»»» – Hány épülete van az intézmény-
nek?
– A Hősök terén a tornateremmel és az 
üvegházzal együtt 5 épületünk van. A 
Berhidai úton pedig a kollégiumunk ta-
lálható.
– Él Pétfürdőn egy fogalom, a 
„kolpingos gyerek”. Milyenek is ők, és 
változott-e a megítélésük a településen?
– 27 éve kezdtük a tanévünket Pétfür-
dőn. A tősgyökeres pétiek már kezdetek-
től fogva ismerik az iskolánkat, tudják, 
hogy milyen típusú tanulóink vannak. 
Igyekszünk egy kezdő, indító hónap so-
rán elérni az tanulóknál a rendszabályok 
ismeretét és betartását. Értjük ezalatt 
a bevásárlás, közlekedés menetét, a kö-
szönés és a kölcsönös tisztelet alapjait. 
Őszinte köszönet illeti a pétfürdőieket, 
hogy ezt elfogadják, és ma is türelemmel 
állnak a diákjainkhoz.
– Előfordul a tanulók körében do-
hányzás, alkohol- vagy drogfogyasz-
tás?
– Az egészségnevelési terv kiemelt célki-
tűzése a dohányzás megelőzése. A drog- 
és alkoholfogyasztás jeleit nem tapasztal-
juk. Nagyon jó lehetőség az Iskolarendőr 
Program, amivel minden évben élünk 
is. Rendszeresen hívunk előadókat az 
egészséges életmódra vezető előadások-
ra, és az internethasználat veszélyeire 
felhívó tájékoztatókra. Ezek az előadá-
sok osztályfőnöki órán zajlanak, azokat 
az osztályfőnök is végighallgatja, így az 
elhangzottakat a későbbiekben is igyek-
szünk megerősíteni a diákokban.
– Milyen a szülőkkel való kommuni-
káció?

– Igyekszünk az együttműködést előse-
gíteni. Heti, sokszor napi szintű jelzést 
teszünk a szülőknek a gyermekük vi-
selkedéséről, amit nem a rosszal kez-
dünk, hanem dicsérünk. Törekszünk 
a kommunikáció átalakítására, hogy a 
szülőben is meggyökeresedjen az érzés, 
hogy találkozni akarjon velünk, el akar-
jon jönni szülői értekezletre. Fontos az 
egyetértés, hiszen csak együtt érhetjük 
el a céljainkat.
– Milyen rendezvényei lesznek az is-
kolának ebben a tanévben?
– Az intézményi hagyományokat foly-
tatva az egészségneveléssel összefüggő 
programjaink mellett ott lesznek a kör-
nyezetnevelési terveinket megvalósító 
programok. Tehát az egészségnap mel-
lett, Föld napját tervezünk. Lesz idén is 
Pünkösdi Fesztivál. A diákönkormányzat 
rendezvényterve alapján lesznek diák- és 
sportnapok. Emellett aktív résztvevői va-
gyunk a település életének, ezt a szoká-
sunkat idén is megtartjuk, így ott leszünk 
az egyházi, nemzeti ünnepeken és a tele-
pülés életében fontos évfordulókon is.
– Vannak sikertörténetek, kimagasló 
eredményeket elért Kolpingos tanu-
lók?
– Nálunk a felzárkóztatáson épp akkora 
a hangsúly, mint a tehetséggondozáson, 
így minden diákuk minden eredményé-
re nagyon büszkék vagyunk. Minden 
nálunk sikeresen befejezett tanulmány 
egy sikertörténet. Ettől függetlenül 
igen, van olyanra is példa, hogy nálunk 
végzett tanuló mára pedagógusként 
dolgozik, és hasonló gyermekek oktatá-
sában vesz részt.

– Milyen versenyeredményei vannak 
a tanulóknak?
– Országos, térségi szakácsversenyek 
rendszeres szereplői vagyunk. Első díj, 
arany-bronz minősítés díszeleg iskolánk 
folyosóján. Évente 5-6 alkalommal já-
runk sportversenyekre, hiszen a sport az 
egyik ága a tehetségfejlesztésünknek. A 
futball és az atlétika a fő irányunk.
– Milyen szakkörök elérhetők az is-
kolában?
– A sportszakkörön kívül informatika- 
és virágkötő-szakkörünk van. A szak-
mákhoz kötve tartunk még szakkörö-
ket, melyek az adott szakképzést tudják 
segíteni.
– Milyen célokat tűzött ki magának 
az iskola erre a tanévre, vagy a távo-
labbi jövőre?
– Ökoiskola szeretnénk lenni. 
Ökoiskolának lenni annyit tesz, mint 
a fenntarthatóságra nevelés. A környe-
zeti nevelés jó gyakorlataira alapozva 
formáljuk fiataljaink szemléletét, ér-
tékrendjét. Az Ökoiskola Programot 
2000-ben kezdeményezte az akkori 
oktatási minisztérium, a fenntartható 
fejlődés tanítása és közvetítése iránt 
elkötelezett úgynevezett „egész iskolás 
megközelítést” alkalmazó iskolák ré-
szére. A program alapja az Ökoiskola-
cím, melyről az iskolák pályázata 
alapján jelenleg az oktatásért és a kör-
nyezetvédelemért felelős minisztériu-
mok döntenek. A programhoz tartozik 
a címmel rendelkező köznevelési in-
tézmények tudásmegosztó és tudásbő-
vítő hálózata, ennek része a tematikus 
honlap, kétheti rendszerességgel kikül-
dött online hírlevél, sok jó gyakorlat 
és tanítási modul, néhány pedagógus-
továbbképzés, évente több hazai szak-
mai rendezvény, valamint a jelenlét a 
nemzetközi és hazai szakmai-tudomá-
nyos közéletben a fenntarthatóság ta-
nulása témájában. A tanév fő célkitű-
zései között szerepel még a KIP, azaz a 
Komplex Instrukciós Program beveze-
tése. A Komplex Instrukciós Program 
olyan tanítási módszer, mely lehetővé 
teszi a tanárok számára a magas szintű 
csoportmunka szervezését olyan osztá-
lyokban, ahol a tanulók közötti tudás-
beli különbség és kifejezőkészség tág 
határok között mozog.

Sz.R.
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Elismerés az évtizedes munkáért
A szépkorúak áldozattá válásának megelőzése érdekében 

szervezett idős bűnmegelőzési kortárs konferenciát a rendőr-
ség a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságon 2018. októ-
ber 11-én. 

A rendezvény keretében a kiemelkedő munkavégzéséért, 
az idősek védelméért és segítéséért, a Veszprém megyei idős 
bűnmegelőzési kortárssegítő programban való kimagasló 
tevékenységért, a Rendőrséggel történt eredményes és si-
keres együttműködésért elismerésben részesült Gelencsér 
István, a pétfürdői Polgárőr Egyesület korábbi vezetője. 

Az oklevelet és az ajándékot Pogány Péter rendőr ezredes, 
a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi főka-
pitány-helyettese és dr. Hatala József, a Nemzeti Bűnmeg-
előzési Tanács Elnöke adta át. 

Nem csak háztartásbeliek voltak…
Amikor a test egyre öregebb lesz, ami-

kor az ember egyre magányosabb lesz, 
amikor már segítségre szorul, amikor 
már nehezebb a mozgás, rosszabb a látás, 
a hallás. Amikor az agy lassabban mozog, 
a jelenre kevésbé, a jövőre egyáltalán, de 
a múltra annál inkább gondol.

A hozzátartozók rohannak, vagy mesz-
sze laknak, ritkán jönnek. 

Biztosan mindannyiunknak ismerő-
sek a fent leírt mondatok. Ezekben a 
gondolatokban szüleinket, nagyszüle-
inket látjuk. Emlékszünk azokra a tör-
téneteikre, amik a háború utáni időkről 
szóltak, a nélkülözésre, az építkezésre, a 
gyermeknevelésre. Az értünk 
meghozott áldozatukra, az 
otthonunk illatára, a simogató 
kezükre, vagy amikor hazaér-
kezésünk után tisztaság foga-
dott és meleg étel az asztalon. 
Anyáink, nagyanyáink ottho-
ni munkája elengedhetetlen 
volt a család életében. Kitar-
tottak bármilyen körülmény-
ben, beteget ápoltak, kertet 
műveltek, háztartást vezettek. 

A világ sokat változott. 
Kevesebb az idő jut az idős 
hozzátartozó látogatására, 
gondozására. Az pedig szin-
te lehetetlen, hogy az ágyba 
kényszerülő szüléinket napi 
szinten ellássuk. Az, ami ré-
gen megszokott volt, hogy 
az idős embert nem hagyták 

magukra, hiszen legalább két generáció 
élt együtt, ma már kevés családnál kivi-
telezhető. Az meg pláne megoldhatatlan, 
hogy valaki egész nap otthon legyen vele, 
hiszen a világ sokat változott, mindenki 
dolgozik.

Az otthon végzett munka régen ter-
mészetes volt, és tiszteletet érdemelt. 
Az otthon lévő kiszolgálta a családot, 
biztosította annak működését, tisztázott 
és meghatározott szerepekkel mindenki 
tudta, mi a dolga. 

Aztán ahogy telt az idő, és beköszön-
töttek a nyugdíjas évek, aránylag fiata-
lon még mindig jutott szerep a nagyszü-

léinknek, hiszen azok a nyári szünetek, 
amit velük - náluk töltöttünk, maga volt 
a paradicsom. Azonban kevés ledolgo-
zott év után kevés nyugdíj járt. Pedig az 
otthon végzett munka elengedhetetlen 
volt. 

A 2018. november 17-én megtartan-
dó jótékonysági gálán a rászoruló idős 
személyeknek és kisnyugdíjasoknak 
szeretnénk segíteni. Olyanoknak, akik 
életük nagy részét otthon töltötték, ez-
zel is hozzájárultak a család megfelelő 
működéséhez.

Papp Alexandra
intézményvezető

Gelencsér István átveszi az elismerést
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Múltidézés - helyzetelemzés
Farkas Lászlóval a Pétfürdői Önkor-

mányzat képviselő-testületének tagjával, a 
Pénzügyi Bizottság elnökével beszélgettünk 
az elmúlt 20 évről, az anno általa kiadott 
Gazdasági Aktualitások, később általa is 
írt-szerkesztett Pétfürdői Tájékoztató la-
pokról.
– Miért volt, és most miért fontos, 
hogy Pétfürdőnek legyen saját újságja?
– Kiemelném, hogy a pétfürdői újság 
nem egy szórakoztató, művészeti lap 
volt. Egyértelműen tájékoztató jellegű, 
információs lapként indult. A társadal-
mi kommunikációt többek között az 
újságok tájékoztatása, napi témái, in-
formációi, magyarázatai nagyban befo-
lyásolják, meghatározzák. Irányítják a 
közvéleményt, tehát véleményformálók. 
A médiumok alakítják is a társadalmi 
rétegződéseket, cselekedeteket és dönté-
seket. A lényeg mindig a korrekt tájékoz-
tatás, és manapság is ez az egyik legjelen-
tősebb forma.
– Honnan jött a saját újság ötlete?
– Akkor még Várpalotához tartozunk. 
Volt egy várpalotai újság, de igazából 
abban is csak olyan típusú cikkek jelen-
hettek meg, amik a fennálló hatalmat 
képviselték, és magasztalták. Elsősorban 
a sikereket írták meg, még ha tényszerű-
en is. Nem jelentek meg olyan dolgok, 
amik valóban érintették a mindenna-
pokban akár a vállalkozókat, akár a la-
kosságot. Nem olvashattunk lakosként 
problémákról, olyan dolgokról, amikről 
tudnunk kellett volna, amik negatívan 
érintettek bennünket, hogy vélemé-
nyünket kifejtsük. A rendszerváltás után, 
’90 környékén pedig sorra jöttek mind a 
lakosság életvitelét érintő és a vállalkozói 
problémák. Végül ’91-ben jött a saját új-
ság ötlete.
– Mi volt az újság címe?
– Gazdasági Aktualitások néven jelent 
meg hivatalosan engedélyezetten havon-
ta a lap.
– Mi volt az újság alapelve?
– Aminek most is kellene lennie minden 
újságnak. A tényszerűség. Nem mind-
egy, hogy milyen tájékoztatás történik, 
milyen információkat tudunk átadni az 
embereknek. Tehát nagy felelősséggel 
jár, hogy miről tájékoztatunk vagy, hogy 
milyen információk kerülnek eltitko-

lásra, vagy ha a környezetből kiragadott 
részinformációkkal történik tájékoztatás. 
Ez szerintem Pétfürdőn is nagy problé-
mát jelent jelenleg is.
– Meddig élt az újság?
– Másfél évig tudtam életben tartani a 
lapot, hiszen döntően önerőmből álltam 
a lap megjelenését és terjesztését. Hirde-
tések elvből nem voltak a lapban. Előfor-
dultak kisebb szponzorok, de sok kriti-
ka, támadás érte a lapot, így a támogatók 
is elfogytak, hiszen tartottak a hatalom 
retorziójától. A lap mai szóhasználattal 
egyértelműen ellenzéki lap volt, pedig 
nem az volt a cél. Szerettem volna egy 
olyan lapot, ahogy már előbb említetten, 
a lakosságot, vállalkozókat, a gazdaságot 
érintő problémákról, hátrányos, eseten-
ként jogszabályt sértő döntésekről is tá-
jékoztat, hogy az érintett réteg, közösség 
élni tudjon a demokrácia adta jogaival!
– Mikor jött a pétfürdői újság?
’98-ban, a különválás után jött a 
pétfürdői lap ötlete. Próbálkoztunk a 
várpalotai újságnál, hogy kialakítsunk 
egy Pétfürdőről szóló részt, de több meg-
oldatlan kérdés mellett aránytalanul drá-
gán vállalták volna. Így az első képvise-
lő-testületnek vetettem fel egy pétfürdői 
tájékoztató lap ötletét. Ez még nem újság 
volt, sokkal inkább csak egy információs 
lap. A neve is Pétfürdői Tájékoztató volt.
– Milyen volt a Pétfürdői Tájékoztató 
fogadtatása?
– Rossz visszhangot sosem hallottam.
– Mikor jelent meg az első szám?
– 1998. április 17-én.
– Hány példányszámban jelent meg?
– 2000 példányszámban szórtuk min-
den postaládába, ingyenesen, minden 
hónapban.
– Miről szólt?
– Eleinte tényleg csak rövid, tájékoztató 
jellegű volt. Döntésekről, határozatokról 
számolt be. Később bővült a sportered-
ményekkel, közéleti események beszá-
molójával és így tovább.
– Nagy energiát emésztett fel a Tájé-
koztató szerkesztése?
– Rengeteg munka volt benne. Számom-
ra nehéz volt annak a vonalnak a megta-
lálása, amivel nem magamat képviselem, 
még ha nem értettem vele egyet, akkor 
sem. A legnagyobb probléma az írók 

megtalálásával volt. Nem sokan adták 
fejüket írásra, nehéz volt olyan vállalko-
zó szellemű, kreatív embert találni, aki a 
településsel kapcsolatos gondolatait sze-
rette volna írásban megosztani.
– Sokkal másabb a Pétfürdői Krónika, 
mint a Pétfürdői Tájékoztató volt?
– Persze. Nyilván most terjedelmesebb, 
és profik írják. Mondanivalóban válto-
zott kissé. A Tájékoztatóban több kritika 
volt. Úgy látom, hogy a Krónika inkább 
hangulatbefolyásoló szerepet lát el, hi-
szen csak a sikerekről, a szép dolgokról 
ír. Ezek kellenek is, de én hiányolom a 
felmerülő problémák, rossz döntések 
tényszerű feltárását a település életében. 
Az emberek pletykákból táplálkoznak, 
hiszen sehol sem kapnak hivatalos felvi-
lágosítást a döntésekről, amikből kide-
rül, hogy mi miért született.
– Önnek más célja volt ezelőtt a Gaz-
dasági Aktualitásokkal vagy a Pétfür-
dői Tájékoztatóval?
– Képviselőként sokszor tapasztaltam, 
hogy az embereknek nincs, vagy kevés 
az információjuk. Ehhez a tényhez pe-
dig legjobban hozzászólni, egy konkrét 
idézettel, a 2011. évi CLXXXIX. Tör-
vény a Magyarország helyi önkormány-
zatairól idézetével tudok. A törvény 
2. paragrafusának második pontja ki-
mondja: „A helyi önkormányzás a helyi 
közügyekben demokratikus módon, széles 
körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és 
megvalósítja a helyi közakaratot.” A har-
madik paragrafus első pontjában az áll, 
hogy „A helyi önkormányzat joga a te-
lepülések (települési önkormányzatok) és 
a megyék (területi önkormányzatok) vá-
lasztópolgárainak közösségét illeti meg.” 
Ugyanezen törvény hatos paragrafusa 
pedig kimondja, hogy „A helyi önkor-
mányzat feladatai ellátása során: a) 
támogatja a lakosság önszerveződő kö-
zösségeit, együttműködik e közösségek-
kel, biztosítja a helyi közügyekben való 
széles körű állampolgári részvételt.” Az 
emberek tehát úgy tudnak élni ezekkel 
a jogaikkal, ha vannak valós informá-
cióik.
– A mai világban élnek az emberek 
ezen jogaikkal? Érdeklődnek a helyi 
ügyek iránt?

»»»
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»»» – Manapság, leginkább talán az el-
múlt 30 év figyelembe vételével, azt lát-
juk, hogy az emberek helyi ügyek irán-
ti érdeklődése csökkent. Elpártolnak, 
nem foglalkoznak vele, passzívak lettek. 
A képviselők, a hivatal, a helyi önkor-
mányzat és a választópolgárok között 
szakadék alakult ki, elmaradnak a szemé-
lyes találkozások, hiányzik a lakosság tá-
jékoztatása, bevonása az előkészítésekbe, 
a döntésekbe. Meg lehet nézni az utolsó 
közmeghallgatásokat. Ha elemezzük a 
jelenlévők összetételét, arra jutunk, hogy 
néhány fő kivételével mindenki valami-
lyen bizottság tagja, tehát kötelezettség-
ből volt jelen.
– Miért alakulhatott ez így Pétfürdőn?
– Ez egy bonyolult és hosszas folyamat, 
mire idáig jut egy közösség. Valószínű-
leg azért, mert a választópolgárok, és 
akikről szól az önkormányzatiság, azt 
látják, hogy nincsenek információk 
vagy félre vannak tájékoztatva, és az 
érdekeik nem jutnak érvényre. Elsza-
kadt a lakossági réteg a hatalomtól. 
Ennek végül az az eredménye, hogy 
a választópolgárok ráhagyják a politi-
kát a település szűk vezetői rétegére. 

Az elmúlt 28 év tapasztalata alapján 
azt mondhatom, hogy ez az eltávolo-
dás azt a hozzáállást alakította ki az 
emberekben, hogy azt mondják, „a 
polgármester és képviselők majd meg-
oldják”. Ez a mentalitás pedig veszé-
lyezteti a demokratikus működést és a 
lakosság érdekérvényesítését. Így pedig 
előtérbe kerülnek a hatalmon belül az 
egyénieskedések és az önös érdekek 
képviselete.
– Mintha az emberek elkeseredettek, 
reményvesztettek lennének a politikai 
életet tekintve, ami nagyban befolyá-
solja a saját életüket.
– Pontosan. A közmeghallgatásokra is 
azért nem jönnek el az emberek, mert 
azt érzik, hogy szavaik, gondolataik 
úgysincsenek figyelembe véve. Országo-
san is megfigyelhető, hogy az emberek 
félnek, hiszen esetenként a munkahe-
lyeik is veszélybe kerülhetnek, sokszor a 
hatalomtól függnek. Épp ilyen a média, 
az újság is. Csak a pozitívumok, a jeles 
eredmények jelennek meg, ezzel önma-
gában nincs gond, kell lennie az embe-
reknek egy kis sikerélményüknek is. A 
másik oldalról viszont az olvasóra, azaz a 

választópolgárra tartoznak a problémák 
is, legyen az gazdasági, helyi vezetési, 
korrupciós, törvénykezési. Ez a rózsaszín 
köd a pétfürdői információközlésre is 
jellemző.
– Évtizedek óta képez hidat a válasz-
tópolgárok és a vezetőség között. Út-
törő, egyfajta szócső, az igazságérzet 
szószólója. A továbbiakban is ebben 
a szerepben képzeli el magát?
– Ezt már kérdezték mások is. A vála-
szom pedig az, hogy amíg az emberek 
kíváncsiak rám, a bizalmukat élvezem, 
addig igen. Mikor majd azt mondják, 
hogy nincs arra szükség, amit én kép-
viselek, akkor keresek mást, amiért ki-
állhatok. Akik közelről ismernek, tud-
ják, hogy képviselőként soha nem az 
egyéni érdekem vezérelt, döntéseimet, 
véleményemet a saját tudásom, meg-
győződésem alapján és a szaktudással 
rendelkezőkkel konzultálva alakítom. A 
szókimondó természetem miatt mindig 
is megosztó személyiség voltam, ezen 
nem fogok változtatni, de mint a lakos-
ság választott képviselője, az esküm és a 
kapott bizalom is erre kötelez.

Szokolai Róbert

Pétfürdő ezer arca
Több ezren élünk Pétfürdőn, de jobbára 
csak arcról ismerjük egymást. Több ezer 
sors, tehetség, történet. Innen-onnan hall-
juk a másik történetét, de, hogy min is 
ment keresztül, ki ő valójában, azt csak 
találgatjuk. Interjúsorozatunk első alanya 
Wimmer Péter, akit aztán igazán csak az 
arcáról ismerünk. Mi lenne, ha nem csak 
az arcáról kérdeznénk?
– Tősgyökeres péti vagy? Mikor és hol 
születtél?
– 1969. december 24-én születtem Vár-
palotán. Az elmondások alapján ez egy 
nagyon kemény tél volt. Előző nap még 
páncélosok hordták az embereket. 24-
én az anyukámért induló mentő tette 
az első kísérletet, hogy bemerészkedjen 
a faluba.
– Péten nőttél fel?
– A Hősök terére születtem, aztán nem 
voltam egészen egy éves, mikor felépült 
a Bánya utcai házunk. Ott nevelkedtem.
– Milyen volt a péti gyerekkor?
– A Bánya utca mellett volt a murvabá-
nya. Az egy kincsesbánya volt, annál is 

inkább, hogy til-
tott volt. Anyámék 
máig nem tudják, 
hányszor jártam 
a barlangokban. 
Akkoriban még 
volt koripálya. 
Testneve lésórá-
kon sokszor kor-
csolyáztunk. Na-
gyon szerettem a 
strandot. Annál is 
inkább, hogy ott 
volt velünk szem-
ben. Nem voltam 
nagy úszó, de sokat átjártam még fiatal 
felnőttként, munka után is. Emlékszem, 
akkoriban is lehetett teniszezni. Kacér-
kodtam 18-19 éves fejjel a tenisszel, ütö-
gettünk néha. Ami huzamosabb ideig 
tartott, azok a Csabagyöngye futballcsa-
patban űzött amatőr éveim. Az ott ösz-
szekovácsolódott csapattal a mai napig 
tartom a kapcsolatot, ők a baráti köröm 
döntő többsége.

– Milyenek a szüleid, hogy neveltek?
– Keményen tartottak, de kaptam teret. 
Annyit nem, mint amennyit én adok a 
saját gyerekeimnek, de volt terem. Isko-
laidőben nem nagyon mászkálhattam, 
de 17-18 évesen péntek, szombat es-
ténként már eljárhattam. Igazából nem 
is volt rám nagyon jellemző, otthonülő 
voltam. 

»»»

Wimmer Péter
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»»» Mire elkapott a diszkóláz és társai, 
addigra dolgoztam, és megvolt a rá való 
és a saját életem. Mindemellett megtaní-
tottak egy alap viselkedési normát, meg-
tanítottak a tiszteletre.
– Testvéreid vannak?
– Egy bátyám van. Nagy köztünk a kor-
különbség, majdnem 10 év. Más volt az 
érdeklődési körünk, de a sport szeretete 
közös volt bennünk. Ő nagy futó, én pe-
dig világéletemben amatőr, hobbispor-
toló voltam.
– Hova jártál általános iskolába?
– Pétfürdőre.
– Tanított téged Horváth Pista bácsi?
– Igen, már nyugdíjas volt, mikor engem 
tanított. Technikatanárom volt. Nagyon 
szigorú volt, de igazságos. Elcsattant né-
hány atyai pofon, amit otthon el sem 
mertem mondani, apámtól megkaptam 
volna a párját. Az biztos, hogy nagy ne-
velő hatással bírt. Amúgy nagyon ara-
nyos ember volt. Most a fiával vagyok 
egy bizottságban, aki párszor már meg-
tisztelt azzal, hogy járhattam az Iskola 
utcai régi házban.
– Mi akartál lenni, hol tanultál to-
vább?
– Egyszer voltam Várpalotán egy városi 
versmondó versenyen, amit meg is nyer-
tem. Petőfi Sándortól szavaltam a Szeget 
szeggel című verset, a mai napig kívülről 
tudom. Később Sára lányom is szavalta ezt 
a verset egy Petőfi-teadélutánon. Nagyjá-
ból ennyi volt versmondó pályafutásom. 
Később pályaválasztásnál igazán nagy ér-
deklődést nem éreztem semmi iránt. Édes-
apám öccse útépítő volt, ebből jött, hogy 
ketten, hárman is megjelöltük a Jáky József 
Műszaki Szakközépiskola útépítő szakát 
Székesfehérváron, illetve karosszéria laka-
tosnak is jelentkeztem. Végül egyedül en-
gem vettek fel a Jákyba. Kisebb-nagyobb 
nehézségekkel, de elvégeztem. Addigra 
már az érdeklődésem is nőtt a szakma irá-
nyában.
– Ezután rögtön dolgozni mentél?
– Igen. 1988-ban elhelyezkedtem az 
akkori Aszfalt Útépítő Vállalatnál. 
Nemsokkal ezután, ’89-ben visszamen-
tem tanulni a technikumba munka mel-
lett, levelező tagozaton. Ezt követően 
útépítő technikussá avanzsáltam.
– Milyen munkák követték ezt?
– A technikum után, ’90-ben megkap-
tam a zöld ruhát és egy évig védtem a ha-
zát Tapolcán. Hasznos volt, de hosszú. A 

katonaság után ugyanoda mentem vissza 
dolgozni, de az Aszfalt Útépítő Vállalat 
sok változáson ment át, később ez lett a 
Magyar Aszfalt. Ott dolgoztam egészen 
1999-ig. Akkor mentem át Hoffmann 
Rt.-hez, de ott nem voltam ilyen sokat, 
összesen 2 és fél évet. Sokat tanulhattam 
ott, bele láttam, hogy milyen nehézsé-
gekkel küzd egy feltörekvő magyar cég. 
Ezt követte a Betonút Zrt., ahol 2009-ig 
dolgoztam, és azután még egy tatai vál-
lalkozásnál egészen 2012-ig. Akkor volt 
egy nagy fordulópont az életemben.
– Szinte csak útépítés. Ennyire meg-
szeretted a szakmát?
– Az évek közben jöttem rá, mit jelent, 
hogy a nagy semmiből építesz egy utat. 
Az alkotás öröme. Autózás közben elönt 
a büszkeség, ha olyan úton megyünk, 
amiben az én két kezem munkája is ben-
ne van.
– Az évek alatt pedig zajlott a magánélet.
– Igen, 1997-ben megnősültem. Ele-
inte a Hősök terén laktunk. Lányom, 
Sára még oda született ’98-ban. 2002-re 
felépült a Böhm Ferenc utcai házunk. 
Tomi fiam már a családi házba született 
a költözés után egy hónappal.
– Milyenek a gyerekek?
– Sára most szeptemberben kezdett a 
Budapesti Gazdasági Egyetemen. Ren-
dezvényszervező szeretne lenni. Nagyon 
jó nyelvérzéke van. Tomi a nyomdoka-
imba lép, most a Jáky József Középisko-
lában tanul közlekedés-építőnek. Szereti 
a történelmet, és érdeklődik a régi ha-
gyományok iránt.
– Mennyire vettél részt Pétfürdő életé-
ben?
– Mindig szerettem péti lenni, mindenkit 
ismertem. Fiatal koromban például iga-
zolt atlétája voltam a pétfürdői csapatnak, 
iskolaválogatottban is futballoztam. Ké-
sőbb, felnőtt korban, 2002-ben kerestek 
meg, hogy legyek a Településfejlesztési Bi-
zottság kültagja. Örültem a felkérésnek, 
és 2 ciklus erejéig meg is tartottam tag-
ságomat. Ez később megszakadt a renge-
teg munkával járó elfoglaltságaim miatt. 
2014 óta újra külsős tag vagyok.
– Mennyiben változott Pétfürdő életed 
alatt?
– Szakmailag azt tudom mondani, hogy 
már aszfaltos útjaink vannak, ami gye-
rekkoromban nem volt elmondható, hi-
szen földútjaink voltak. Sőt, az én időm-
ben nem volt már tó, a száraz mederben 

játszottunk, a régi híd maradványain 
álltuk ki a bátorságpróbákat. Óvodába 
is a régi hivatalba, a piros épületbe, és a 
Hősök terei, mostani Kolping épületbe 
jártam. Megvolt a Lóczi cukrászda. A 
központban a népboltba jártunk vásá-
rolni, tejcsarnokban vettük a tejet, ott 
volt még a Sasad virágbolt is és húsbolt. 
Összességében rengeteget változott és 
fejlődött a település.
– Sokat láttál a világból, utazgattál?
– Európát még nem hagytam el. Kétszer 
jártam Spanyolországban, kétszer An-
dorrában, szintén kétszer Csehország-
ban. Olaszországban is voltam többször. 
Láttam még Lengyelországot, Erdélyt, 
ami régi vágyam volt. Bejártam a szom-
széd országokat, Szlovákiát, Ausztriát, 
Horvátországot. Ezek között voltak cé-
ges és jutalomutak, magánkirándulások 
és persze sok sportesemény. 
– Mióta vagy házas?
– 21 éve vagyunk házasok. Tudtommal 
hosszú évtizedek után mi voltunk az 
első pár, akit itt adtak össze Pétfürdőn. 
A várpalotai anyakönyvvezető adott ösz-
sze a Közösségi Ház színháztermében. 
Az esküvői fotóink pedig a Hősök terén 
készültek.
– Említettél egy fordulópontot az éle-
tedben. Mi volt ez?
– Az egy letaglózó dolog volt. Az egész 
2010 őszén kezdődött. Nőtt egy árpa-
szerű dolog a jobb szemem alatt. Eleinte 
a magától értetődő orvostudományhoz 
fordultunk, szemészeten voltunk több 
intézményben is. Szemcseppek, kenő-
csök, kötések, mindent kipróbáltunk, 
de a helyzet nem javult. Sok vizsgálódás 
után kerültem el Budapestre egy szem-
héj-specialistához, aki amint meglátott, 
rögtön megműtött. Már a műtét után ki-
derült, hogy voltak rosszindulatú sejtek 
az eltávolított szövetben, de azt mond-
ták, nem kell aggódni. A szemem ezután 
sem lett jobb, többször begyulladt, fel-
gyülemlett a seb. Ilyenkor mindig vissza 
kellett mennem, kaptam egy ambuláns 
kezelést, és újból hazaküldtek. A sokadik 
alkalom után a szemészetről átkerültem 
az arc-állkapocs sebészetre. Ott derült ki, 
hogy az arcüregemben van egy daganat.
– Hogy fogadtad a hírt?
– Megfordult a fejemben, hogy kiugrok 
a kórház ablakán.
– Nem ugrottál. Hogyan tovább?   

»»»
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»»» – Ezután volt az első nagyobb műté-
tem. Felnyitották az arcomat, kivették a 
daganatot. Faragtak az arccsontomból és 
az orrporcokból, majd helyreállították az 
arcbőröm.
– Ezzel túl is voltál a betegségen?
– A műtét után nem sokkal kiderült, 
hogy a daganat kiújult. Az ottani orvo-
sok újra felnyitottak, de a daganat ag-
resszív mivolta miatt vissza is zártak, azt 
mondták, nem tudnak segíteni. Utána 
kerültem az Országos Onkológiai Intézet-
be. Első körben rendkívül ijesztő híreket 
kaptunk. Teli van az arcüregem a daganat-
tal, egy centire van az agyamtól, teljesen 
körbenőtte a szemgolyót, betüremkedik az 
orrüregbe. Azt mondták, itt aztán minden-
nek mennie kell. Elsőre bele sem egyeztünk. 
Kis időre hazajöttünk, és mindent kipróbál-
tunk. Látóhoz, jóshoz mentünk, minden 
természetgyógyászati eszközzel megpróbál-
koztunk. Annyi céklalevet életemben nem 
ittam. Így utólag visszanézve, elképesztő, 
hogy az ember mennyi mindenbe bele tud 
kapaszkodni elkeseredettségében.
– Használtak az alternatív gyógymó-
dok?
– Nem. Semmi sem segített. Mielőtt visz-
szamentünk volna a kórházba, még kon-
zultáltunk egy pszichológussal, mégis ho-
gyan mondjuk el ezt a gyerekeknek? Azt 
mondta, közöljük a tényeket. Elmondtuk 
a kockázatokat, amik óriásiak voltak. Koc-
kán forgott a fülem, az orrom, az ajkaim, 
agykárosodást is szenvedhettem volna, és 
persze a műtőasztalon is maradhattam vol-
na. Az akkor 10 éves Tomi fiam azt mond-
ta: „Bárhogy is fogsz kinézni, nekem akkor 
is az apukám leszel.” Több nem is kellett, 
másnap reggel telefonáltam, hogy hajtsák 
végre rajtam a műtétet.
– Az a műtét hogyan zajlott?
– Ennél a műtétnél vették ki arccsontot 
és a szemgolyómat.
– Ezzel a műtéttel léptél a gyógyulás 
útjára?
– Igen, ez 2012-ben volt. A műtét után 
kaptam 30 sugár- és 2 kemoterápiás ke-
zelést. Azóta tünetmentes vagyok, és már 
a bűvös 5 év is letelt. Már csak évente 
járok kontrollra.
– Milyen volt először látni magad a tü-
körben?
– Sosem felejtem el. Október 25-én 
jöttem haza a kórházból a műtét után. 
Másnap kellett először kötöznöm az ar-
com. Hát, bevallom férfiasan, elsírtam 

magam. Azóta ezen túl vagyok, napi ru-
tinná vált a kötözés. A feleségemen, az 
orvosomon és egy protetikus szakembe-
ren kívül egyébként még senki sem látta 
az arcom kötés nélkül.
– Hogyan került az életedbe a 
protetikus?
– Nehezen indult a protézisem története, 
hiszen itthon nem hallottak még arcpro-
tézisről. Egy onkológus irányított minket 
Hollandiába, ahol lehetőség lett volna 
arcpótlásra szert tennem. Ki kellett volna 
költöznöm több hónapra, oxigénterápiás 
kezelésen kellett volna részt vennem, ami 
több millió forintba került volna. Le-
mondtuk, mert nem érte meg a macerát, 
megfelelt a kötözés is. Később hallottunk 
egy magyarországi protetikusról, és fel-
kerestük. Első körben ő is visszautasított 
minket, azt mondta, beszéljünk róla ké-
sőbb, mert Magyarországon még nem áll-
nak rendelkezésre a megfelelő anyagok, és 
nem ismerik a technikákat.
– Hogyan lett mégis protézised?
– Másfél év múlva gondoltam, írok egyet 
az protetikusnak, hol áll most az orvos-
tudomány? Megérte, hiszen azt mond-
ta, vágjunk bele! Több verzió is készült, 
mert az első nem volt kényelmes. Azóta 
sokat finomítottunk rajta. Ezzel később 
bekerültem egy orvosi szaklapba, egy na-
pilapba és a híradóba is, hiszen Magyar-
országon ez volt az első arcprotézis.
– Protézissel vagy anélkül, teljes életet 
élsz.
– Igen, semmiben sem gátol, hogy csak az 
egyik szemem van meg. Még vezetek is. 
Ugyan másfél évig nem vezettem, de egy 
térlátás vizsgálat után megújíthattam a jo-
gosítványom, és beletanultam, hogyan kell 
vezetni egy szemmel. A műtét után amúgy 
a Kolpingba mentem ide Pétfürdőre dol-
gozni portásnak. Arra nagyon jó volt, hogy 
meglássam, hogyan viszonyulnak hozzám 
az emberek, illetve én is lassacskán meg-
tanultam az emberekhez közeledni. Mire 
ott lejárt a szerződésem, már jóban voltam 
magammal, és visszatértem az utakhoz. A 
rokkantsági ellátásom mellett dolgozom 
pár órában, leginkább szakmai tanácsadás-
sal foglalkozom.
– Hogyan sikerült átvészelni ezeket az 
éveket?
– A családom nélkül nem sikerült vol-
na. Végtelen türelemmel és odaadással 
voltak mellettem minden egyes nap. 
Nagyon sokat köszönhetünk a barátok-

nak is, akik nem hagytak elveszni a ke-
serűségben. Folyton kerestek, meccsekre 
csaltak, ha nem mentem, jöttek, sőt a 
kórházi tartózkodásom alatt beosztották 
egymás közt, ki, mikor látogat. És persze 
a humor, az is nagyon kellett.
– Nagyon jó humorú ember vagy, a fél 
szemed hiányát is tudod így kezelni?
– Kezdetben nehezen viseltem, ha a 
kötésemet bámulták. Rossz napjaimon 
nem feltétlenül válaszoltam kedvesen 
az ezt érintő kérdésekre. Nem mindegy 
persze, hogy ki és mit mond, de megvan-
nak a saját vicceim. A kötésemet rend-
szerint alkalomhoz illően dekorálom. 
A születésnapjaimon számot rajzolok 
rá, március 15-én piros-fehér-zöld volt, 
karácsonykor fenyőfát rajzolok, szilvesz-
terkor BÚÉK díszíti. Persze ott vannak 
az általános viccek, mint a „Szemtelen 
vagy.”, a „Szemesnek áll a világ.”. A 
legjobb pedig a „Beszéljük meg három 
szem közt!”. Nem maradhat el a saját 
szólásom sem, a „Jobbról volt.”. Mon-
dom ezt, amikor valamiről kérdeznek, 
láttam-e, tudok-e róla? Ha nem akarok 
tudni róla, akkor jobbról volt.
– Lassan 50 éves leszel, mik a jövőbeni 
terveid?
– Addig nem halhatok meg, amíg nem 
jártam egy Mönchengladbach meccsen, 
és nem készül rólam egy fotó a Borussia-
Parkban.
– Tanulásra adod még a fejed?
– Nekem már felejtenem kell, nem ta-
nulnom.
– Milyen nyugdíjas évekre vágysz?
– Másra nem vágyom, minthogy a két 
gyermekemet lássam boldogulni. Legye-
nek nyugodt és problémamentes éveim 
öregkoromra.
– Végezetül a családot kérdezem, elő-
ször Tomit, Peti fiát. Milyen embernek 
jellemeznéd apukád?
– Komoly és komolytalan egyszerre. Na-
gyon jó szakember. Kedves és nagyon jó 
apa.
– Sára?
– Mindig olyan, amilyennek lennie kell 
egy adott szituációban. Mindenféle tud 
lenni.
– Csillát, Peti feleségét is kérdezem. 
Milyen férj Peti?
– Nagyon megbízható és mindig lehet rá 
számítani. Neki mindig az első a család 
és a munka. 

Szokolai Róbert
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Testvérkórusi látogatás Erdélyben
Eltelt egy újabb esztendő. A sepsiszent-

györgyi Magyar Férfidalárdával immáron 
több, mint negyed évszázados barátságot 
ápoló Péti Férfikar baráti látogatásra, kö-
zös fellépésre indult szeptember 6-án. A 
szinte egész nyarat felölelő 
alapos szervezést követően 
hajnali 3 órakor a létszámá-
ban ugyan megfogyatkozott 
kórusunk jókedvűen indult 
el a közel 800 km-es útra. 
A régi barátok viszontlátása, 
az új barátságok kötése, a 
Sepsiszentgyörgyön ezidőre 
beharangozott Kürtőskalács 
Fesztivál mind inspirációval 
szolgált a 11 tagú péti kóru-
sunknak, valamint velünk 
utazó barátainknak.

A közel 14 órás utazás 
„eseménytelensége” jórészt 
az autóbuszvezetőknek és a fegyelmezett 
társaságnak köszönhetően gyorsan eltelt, 
a bőséges vacsorát már a Puskás Tivadar 
Szakképző Líceum éttermében fogyasz-
tottuk, majd ki-ki az előre felosztott szál-
lásán pihenőre térhetett.

Pénteken a reggelit követően autóbu-
szos kiránduláson vettünk részt, ahol 
régi barátunk, Sánta Imre kalauzolt ben-
nünket Erdély eme gyönyörű vidékén. A 
nagyvárost elhagyva az Olt folyó völgyé-
ben indulva Uzon településen át egészen a 
„régi Románia” területére, Bodza megyébe 
vezetett útunk. Időközben történeteket 
hallhattunk az erődtemplomok építé-
sének szükségességéről vagy a szemfüles 
lelkészről, aki nem nyugodott bele, hogy 
a kis templomot a lakosság nem akarta 
első szóra kibővíteni, így akkora orgonát 

rendelt bele, ami nem fért el. Mivel az 
orgona sok pénzébe került a gyülekezet-
nek, kénytelenek voltak az építkezésnek 
nekilátni… „A nyugati kultúra odáig 
tart, ahol orgona volt a templomban”, 

mondta Sánta Imre, a sepsiszentgyörgyi 
kórus tagja, aki idegenvezetőnk volt.

A két megye (Kovászna és Bodza) ta-
lálkozásánál egy fényképezésre is megáll-
tunk, mert a hegyi szerpentin lélegzetel-
állító képek készítését tette lehetővé. A 
Bodza folyót követve több tíz kilométe-
ren keresztül kanyargózva jutottunk el a 
Stânca Teherău viadukton át célállomá-
sunkra, a Siriu tóhoz, melyen egy duz-
zasztómű működik. Az út túloldalán, a 
hegy gyomrából fakadó forrás jéghideg, 
friss vize jóleső enyhülést hozott az úton 
kiszáradt torkunknak. Nagy várakozás-
sal indultunk a következő nevezetesség 
meglátogatására, a Brassó megyei, azon 
belül is a barcasági Prázsmárra (Prejmer). 
A falu már az 1200-as évek feljegyzései-
ben is megtalálható, amikor is szászokat 

telepítettek a környék-
re. Ők nemcsak temp-
lomot, hanem erő-
dítményt is építettek, 
mely mind a mai napig 
nagyon jó állapotban 
megmaradt. Kórusunk 
az erődtemplomban a 
szárnyasoltár, majd az 
I. világháborús hősi ha-
lottak névsorát tartal-
mazó tábla megtekinté-
se után a velünk utazó 
barátainkkal a Dona 

nobis pacem kánont énekelte el. A kökösi 
(Chichis) Gulyás csárdában terített asz-
tal várt bennünket a kora délutáni ebéd-
re, ahol helyi szokásnak megfelelően fi-
nomra szeletelt lila hagymával kínálták 

a bab- és krumpligulyást, valamint 
natúron sült sertés- és csirkehúst 
(flekkent), sült kolbászt és krumplit 
(pityóka) ettünk. Szomjunkat kö-
ményes pálinka, bor, Tiltott Csíki 
Sör oltotta. Kedvünk szerinti sza-
bad programmal zárult a pénteki 
nap.

Szombaton délelőtt a koncert 
helyszínéül szolgáló Belvárosi III 
Református Templomba mentünk, 
hogy a három kórus (a Péti Férfi-
kar, a Sepsiszentgyörgyi Magyar 
Férfidalárda és a Cantus Firmus 
Vegyeskar) által közösen énekelt 
művet, a Gárdonyi Zsolt tollából 

eredő Magyar éneket próbáljuk, melynek 
orgonakíséretét a Péti Férfikar egyik tag-
ja, Talum György játszotta.

Öröm volt találkozni a vegyeskar tag-
jaival, régi barátság fűzi már össze éle-
tünket. A délután 18 órakor kezdődő 
koncertre megtelt a modern építésű 
templom, a koncertet a lelkész úr nyitot-
ta meg, majd a Kónya Ádám Művelődési 
Ház vezetője, Dulányi B. Aladár köszön-
tője következett. Először a vendéglátó 
kórus, a Magyar Férfidalárda állt a kö-
zönség elé Jakab Árpád karnagy úr veze-
tésével. Elsőként László Attila (egykori 
karnagy) Jeligéjét, majd Pappert, Bee-
thoven, Gárdonyi Zoltán, Bárdos Lajos 
és Huszka Jenő egy-egy művét adták 
elő. Őket a Péti Férfikar követte Lovrek 
Károly karnagy úr vezetésével. Repertoá-
runkból Halmos László, Casciolini, Pet-
res Csaba, Bartók Béla, Karai József és 
Vavrinecz Béla egy-egy művét szólaltat-
ták meg. A szereplésért kapott vastapsot 
követően a vegyeskar szintén Jakab Ár-
pád karnagy úr dirigálásában Szokolay, 
Haydn, Pitoni, Gárdonyi Zoltán és Bár-
dos Lajos művekkel remekelt. A közös 
koncert zárásaként a magyar és a székely 
Himnuszt énekelte a karokkal együtt a 
kíváncsi hallgatóság. A nap végén zenés, 
táncos vacsorán vettünk részt a fellépők-
kel és szeretteikkel.                  

»»»

Az autóbuszos kiránduláson Sánta Imre kalauzolta a csapatot

Közös éneklés a templomban
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»»» Ez az a nap, mit az Úr 
rendelt… Vasárnap délelőtt 
istentiszteletre voltunk hiva-
talosak 11 órára a Szemerjai 
Református Templomba. 
Incze Zsolt György újravá-
lasztott esperes úr bibliama-
gyarázatában az előítéletek-
ről szólt, melyben személyes 
érintettségét is elmesélte a 
Péti Férfikarral kapcsolat-
ban. Tudtunkon kívül az 
esperes úr 50. születésnap-
jának köszöntésébe csep-
pentünk, melyhez egy hangulathoz illő 
„Élj még sokáig, szívből kívánjuk…” 
kezdetű dallal járultunk hozzá mi is. 
Ezt követően gregorián énekeket, Pet-
res Csaba: Tebenned bíztunk… kezdetű 
zsoltár-átiratát és egy erdélyi gyűjtésű 
népdalt énekeltünk.

Minden Pétfürdőről utazónak már 
csütörtökön megvolt a „házigazdája”, 
akivel az istentiszteletet követően csa-
ládi napra mehetett. Tartalmas progra-
mokkal, bőséges és nagyon finom ebé-
dekkel láttak el bennünket barátaink. 
A hangulatot nem árnyékolta még be 
a hazautazás gondolata, mert este újra 
összejött az egész társaság egy közös bú-
csúvacsorára. Összegeztük a hosszú hét-
vége történéseit, mindenki beszámolt a 
házigazdáinál töltött néhány óráról. Az 
asztal mellett pohárköszöntőt énekel-
tünk.

Egyszer minden jónak vége szakad, 
tartja a mondás. Hétfőn reggel óra-
mű pontossággal érkeztünk a Líceum 
éttermébe, ahol a reggelit követően 
úticsomagjainkat átvéve még egy utol-
só „Isten hozzádot” intettünk egymás-
nak. A Honfoglalás című magyar film 
betétdalával, a Kell még egy szó… közös 
éneklésével vettünk búcsút barátaink-
tól, akiket Mészáros Endre örökös tisz-
teletbeli elnök és Somogyi László elnök 
biztosítottak afelől, hogy a jövőre nézve 
is terveink vannak a két kórus közti jó 
kapcsolat, a tagok közti barátság meg-
tartására, tovább erősítésére!

Köszönetünket fejezzük ki az utazás 
támogatásárt Pétfürdő Nagyközség 
Önkormányzatának, kiemelten Hor-
váth Éva polgármester asszonynak, a 
Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalár-
da vezetőségének, kiemelten Fazakas 
Géza elnöknek, Sánta Imre kórustag-

nak a kalauzolásért, Dulányi B. Ala-
dárnak, a Művelődési Ház vezetőjének 

a vendéglátásért, ezen túl 
pedig minden kórustagnak 
a felejthetetlen emlékekért. 
Köszönjük továbbá Ka-
szás Károlynak és társának 
a kényelmes és biztonságos 
utazást biztosító autóbuszt, 
Lovrek Károly karnagy úr-
nak a felkészítő munkáját, 
Balogh Béla kórustársunk-
nak az utasbiztosítás meg-
kötésében tett fáradozásait 
és Somogyi László elnökünk-
nek a szervezésbe vetett fá-

radhatatlan munkáját!
Talum György

Változások a hulladékos közszolgáltatásban
A hulladékos közszolgáltatás elmúlt két hónapjának változásai a lakosságot és a szol-

gáltatót is érintették. A korábbi alvállalkozót 2018. július 1-től a „VHK” Veszprémi 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. váltotta Pétfürdő településen. 

– Igyekeztünk felkészülni a váltásra. A mi sofőrjeink és rakodóink heteken át az előző 
szolgáltató munkatársaival együtt dolgoztak a járműveken itt Pétfürdőn, mert ebben 
a munkában nagyon fontos a helyismeret. – mondta Horváth Zoltán, a VHK Non-
profit Kft. ügyvezetője. Nyilván akadnak még problémák, de állíthatom, hogy napról 
napra csiszolódik a rendszer. 

Az új szolgáltató célja az volt, hogy észrevétlen legyen az átállás, a lakosság minél 
kevesebbet érzékeljen a változásból. Ez nem sikerült maradéktalanul, ugyanakkor a 
működés során a VHK Nonprofit Kft-nek is szembesülnie kellett nem várt hiányos-
ságokkal. A lakosság elsősorban a begyűjtés lassúságára panaszkodik és sérelmezi, hogy 
új gyűjtőedények beszerzésére szólítják fel.

– Számos olyan hulladékgyűjtő edény van használatban, melyek nem alkalmasak 
már gépi ürítésre. Nincs fülük, nem lehet őket felakasztani a csapatóra. A mi társasá-
gunk ugyanis kizárólag gépi ürítést végez – magyarázza az ügyvezető. Ha nem megfele-
lő az edény, akkor nálunk az a protokoll, hogy kollégáink értesítést hagynak a tulajdo-
nosnál, melyben felhívják a figyelmét az edény elhasználódására és szükséges cseréjére. 

El kell fogadnunk, hogy a kukaedény ugyanúgy elhasználódik, elöregszik idővel, 
mint bármi más műanyag használati eszköz, és cserére szorul. A szolgáltatónak semmi-
féle érdeke nem fűződik ahhoz, hogy edények törjenek, hiszen ez a szolgáltatásnyújtást 
csak nehezíti.

Azt tudni kell, hogy a lakossági edények, a régi szolgáltató tulajdonában voltak, ami-
ket a VHK Nonprofit Kft. megvásárolt, pontosan azért, hogy ne rögtön új edények 
beszerzésével kelljen terhelni a pétfürdőieket. Nyilván vannak néhányan, akik koráb-
ban már vettek maguknak újabb edényeket. A többség azonban régi típusú edényeket 
használ. Szabványos, gépi ürítésre alkalmas kuka bárhol beszerezhető. Ha azonban 
Veszprémben, a Haszkovó utca 11/A szám alatti ügyfélszolgálatunknál vásárolnak 
gyűjtőedényt, 5 év garanciát biztosítunk rá, és általunk okozott kár esetén a kukát 
kicseréljük. Szembesülni kell azzal, hogy a 20-30 éves kukák bizony könnyen eltör-
hetnek, nem bírják a gépi ürítést. Ha lakossági összefogással nagyobb mennyiségű 
kukát rendel a település, a VHK Nonprofit Kft. partner abban, hogy a megrendelt 
mennyiséget a helyszínre szállítja. 

– A precíz szolgáltatásnyújtás a célunk és az, hogy a lakosság elégedett legyen a köz-
szolgáltatóval. – hangsúlyozta Horváth Zoltán. Ha itt Pétfürdő vonatkozásában kér-
désük, kérésük merül fel, forduljanak ügyfélszolgálati irodánkhoz akár telefonon: (88) 
949-849, akár e-mailben: ugyfelszolgalat@vkszrt.hu és igyekszünk segítségükre lenni. 

A Siriu tó felett
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Mikor még volt ősz
Emlékszem, mikor még volt ősz. Akkor 

még tavasz is volt. Megvoltak az átme-
netek. Volt értelme a tavaszi és őszi ka-
bátnak. Ilike és Edit nénivel gesztenyét 
gyűjtöttünk a Gesztenyesoron, leveleket 
préseltünk. Egyszer egy igazán külön-
leges színű levelet találtam a Templom 
téren, és másnap büszkén vittem a kisis-
kolába. Igaz, akkor még tél is volt, és él-
hető nyár. Volt egy rendszer, semmi sem 
fordult ki ennyire önmagából.

Én mindig szerettem iskolába járni, 
augusztus vége volt a legizgalmasabb, 
hiszen jött az iskolai nagybevásárlás. Új 
iskolatáska, tolltartó, füzetek, ceruzák. 
Meg persze a legnagyobb kérdés, az cso-
magolópapír mintája. Akkor még meg-
engedhette magának egy család, hogy 
minden évben új iskolatáska legyen a 
gyereknek. Tavalyi ceruza? Na, de ké-
rem, most megyek negyedikbe! Ma egy 
ergonómiailag kialakított, minőségi is-
kolatáska 20-30 ezer forint. Jobb esetben 
egy gyereknek egy iskolatáskája van, így 
többnek több kell. Felfoghatatlan, hogy 
egy alacsonyabb magyar bér elmenne 
most 3 iskolatáskára. Persze nem megy, 
hiszen ez megoldhatatlan.

Na persze akkor még a mobilokkal 
sem versenyeztünk. Olyan hetedikes 
lehettem, mire megkaptam az első mo-
biltelefonom, ráadásul elsők között az 
osztályban. Nyomógombos, semmit 
érő műanyag telefon volt, természete-
sen feltöltő kártyás. Az sms-ezéshez 

külön engedélyt kértem a szüleimtől, a 
legnagyobb élmény pedig az egészben 
az volt, hogy már nem vezetékesen tele-
fonáltam le a lakótelepre hiányzás után 
a háziért. Visszatérve a megoldhatatlan-
hoz, a mai telefonok egy évre vannak 
szabva, tisztelet a kivételes minőségű-
eknek. Persze úgyis mindegy, hiszen, 
ha jó is még, a divatból egy év alatt rég 
kiment, így új kell. Optimális esetben a 
legújabb, de legalábbis az utolsó 2 szé-

riából való almás telefon legyen. Ha az 
nem is lehet, bár katasztrófa, de meg-
teszi másik is. Követelmények: óriási 
kijelző, a lehető legjobb szelfi-kamera, 
nagy tárhely a zenéknek, gyors procesz-

szor és sok memória a közösségi média 
applikációinak. 

Az átlag magyar fizetés ugye egy ilyen 
telefont sem termel ki. Hármat? Végül is 
az is belefér részletre, mert ezt meg kell 
adni a gyereknek. Egyrészt ott a „rossz 
szülő-faktor”, hiszen nem biztosította a 
gyereknek a kötelező presztízs-kelléket. 
Másrészt ott van szegény szerencsétlen 
gyerek, aki adott környezetéből a mai vi-
lágban tényleg ki van nézve telefon nél-
kül, vagy lelakott régi modellel. Telefon 
nélkül talán még jobb is, mint egy ütött-
kopottal leégni.

A világ pedig magában is élhetetlen, 
idegen hely lett. A konyhákon már cukor, 
só, bors, és gyakorlatilag minden nélkül 
főznek az EU-szabványnak megfelelően. 
Húszoniksz éve, mikor még volt ősz, és mi 
mindent ehettünk, soha nem volt semmi 
bajunk, és nagyon jókat ettünk. Repetáz-
tunk! Az óvodának volt medencéje, de pár 
éve még a bölcsődések is fürödhettek fel-
fújható medencében, már ezt sem szabad. 
Élet- és fertőzésveszélyes. Pedig én arra sem 
emlékszem, hogy akármelyikünk is be-
lefulladt volna bármibe is, pedig mi még 
a strandra is jártunk, nemhogy felfújható 
medencébe. Persze, mi még a farsangra is 
vihettünk otthonról süteményt, nyúztam 
is anyámat, hogy a lehető legkacifánto-
sabbat süsse, mert csak nem mindegy, mit 
viszek! Ma persze már ezt sem lehet, gon-
dolom, a KÖJÁL miatt.

 »»»

fotó: Varga József

fotó: Varga József
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»»» 
Akkor még nem volt közösségi háló, 

de ha az iskola meg tudott osztani va-
lamit rólunk, bármilyen úton is, a szü-
leink büszkék voltak. Nem minden az 
adatvédelemről, a személyiségi jogokról 
és GDPR-ról szólt. Ma a nyári napközi 
és az óvoda közösségi adatlapjának titkos 
csoportjában osztják meg a nevelők ret-
tegő félelemmel a gyermekek élményeit, 
minekután pár éve az volt a divat, hogy 
a szülők feljelentéssel éltek, mert az en-
gedélyük nélkül tették közzé gyermekük 
képét. Feljelentés. Egy kép miatt, amin 
a gyerek játszik. Töröljük! Senki ne lás-
sa a gyermekem nevetni! Persze olyat is 
hallottam, na nem Pétfürdőn, hogy azért 
töröltették, mert a gyerek olyan szép, 
hogy az ő képével biztosan vissza fog élni 
egy reklámügynökség. 

Kívánom minden pétfürdői gyereknek, 
hogy reklámügynökségek üldözzék őket 
óvodai képeik miatt! Bizalmatlanság, 
rosszhiszeműség, féltékenység, paranoia. 
Ez jellemzi a felnőtt társadalmat. Persze 
a közösségi háló más szolgálatba is állít-
ható, hiszen szapulja egymást mindenki, 
aki él és internete van, bírálják a telepü-
lés élenjáróit. A lakossági fórumok és a 
közmeghallgatások ezzel szemben üre-
sek. Senki sem merészkedik ki a világhá-
ló nyújtotta védettségből.

Szóval voltak évszakok, hosszúak, szé-
pek, élvezhetők. Az iskola 
első hónapjaiban jött az 
ősz, ami még megfelelt a 
játszótéri játékokhoz, is-
kolai szünetekben a kinti 
fogócskához. A levélpré-
seléshez, a gesztenyebábu 
fogpiszkálóval való meg-
építéséhez. Volt rá idő, 
mert hónapokig tartott, 
nem a hétfői rövidnadrá-
gos nyár után a csütörtöki 
nagykabátos télben kel-
lett volna megkeresni a 
gesztenyét. 

Tudja még valaki, hogy 
mikor hullik a gesztenye a 
soron? Hogy milyen színes leveleket ter-
mel a péti ősz? Én személy szerint nem, 
mert évek óta csak nyáron és télen va-
gyok anyámnál, mindegy, hogy márciust 
vagy októbert írunk. Fel kéne vennem 
a kapcsolatot egy Hősök terei lakossal, 
hogy most éppen hogy állnak a geszte-

nyefák, merthogy 32 fok van, de mind-
járt október, és kéne a húgomnak gesz-
tenyebábunak való. 
Apropó, a húgom 
nem igazán találko-
zott őszi kabáttal. 
Vannak rövidnad-
rágjai meg télikabát-
jai. Van pár pulóvere 
a kettőt összekötő 
hosszúhétvégére. 

Igaz, a hóember-
építésben sem jártas, 
nem sok havat látott 
a 10 éve alatt, de 
ment már iskolába 
mínusz 17 fokban. 
Azt meg én nem ta-
pasztaltam meg soha. 
Mígnem jellemző lett 
a mínusz 17-20 fok 
Magyarországon.

Globális felmelege-
dés van. A Föld boly-
gó pedig nem lapos. 
Ezek tények. Vannak cáfolói, de én, 25 éve 
pétfürdői lakos, aki gesztenyét keres, és kü-
lönleges színű levelekről nosztalgiázik, és 
emlékszik, hogy a kisiskolában akkora volt 
a hó, hogy a hátsó udvar lépcsőjéről úgy 
ugrottunk bele, hogy abban úszni lehetett, 
azt mondom, hogy globális felmelegedés 
van. Olyanra sem emlékszem, hogy Ma-

gyarországon forgószél lett volna, az egy 
tudományos fantasztikum volt. Pedig van, 
Pétfürdő és Berhida között is volt. Igaz, ré-
gen is lehetett, csak nem volt okostelefon, 
hogy megörökítsük. Mondjuk hangunk, 
szánk az volt, és meteorológia és TV is, 
mégsem hallottunk egyről sem, így mégis 

azt mondom, nem volt forgószél Pétfür-
dőn és úgy az országban sem.

A Föld pedig nyilván gömbölyű, kü-
lönben hogy fordulhatott volna ki eny-
nyire magából? Terrorizmus, természeti 
katasztrófák. A rasszizmus, a nők jogai-
nak porba tiprása és egyáltalán minden-
féle egyenjogúság hiánya fénykorát éli. 
Ez mind megtalálható a településen is. A 
gyerekek önutálattal, megfelelési kény-

szerek és komplexusok tömkele-
gével élnek. A település ingyenes 
pszichológusánál egymás kezébe 
adják a kilincset. A péti gyerekek. 
A szülők szintúgy tönkre mennek 
a világ adta nyomásban. Félfizetés 
egy táska, több ezer egy minősé-
gi toll, az egy-kétszázezres telefon 
alapkövetelmény, a kirándulások 
tízenezrek, a ruha, az otthoni szé-
lessávú internet. Hitel, hitel há-
tán, lakáshitel, személyi kölcsön, 
áruhitel, vagy túlóra, túlóra után, 
csak épp a családi élet haldoklik. 
A külön töltött időtől, a feszült-
ségtől, a fáradtságtól.
Amikor még volt ősz, én gyerek 

voltam. Nem emlékszem, hogy akkor a 
világnak és a szüleimnek milyen prob-
lémái voltak, bizonyára voltak. Akkor 
is azt mondom, hogy sokkal jobb volt, 
mikor még volt ősz.

Szokolai Róbert

fotó: Varga József

fotó: Varga József
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Mathias Rex
Könyvszemelvények Mátyás királyról
A középkori Magyar Királyságban ke-

vés olyan megosztó megítélésű magyar 
uralkodónk volt, mint az „igazságos” – 
népmesehős Mátyás király.

Már az őseit, származását is legendák 
szőtték körül, melyek zömét az országá-
ra ácsingózó, főként nyugati uralkodók 
híresztelték. Apját, Hu-
nyadi Jánost, akit vlahnak, 
oláhnak csúfoltak az ellen-
lábasai, Heltai Gáspár kró-
nikája szerint Zsigmond 
király nemzette (balkéz-
ről): „Sigmond királ… 
beméne Erdélybe…mon-
danák az inasok, hogy szép 
szöméllyeket láttanak vol-
na… egy igen szép leánt egy 
gazdag bojérnél. Mikoron 
elhoszták vólna a leánt és a 
királlal szömbeállana estve, 
monda a királnak: Felséges 
Uram! Én nemes leán vagyok 
az Morzsinai nemzetből való. Ha velem 
közessülni akarsz, együtt megterhessüllek 
tőlled, mint lönne annak utána magam-
nak és az én magzatomnak dolga?... Nem 
sok üdő múlva leesék a szép Morzsinai, és 
igen szép fiat szüle… És megkeresztelvén 
aszt, Jankulának nevezék őtet.”

Hunyadi Mátyás 1442. április 6-án 
született Kolozsváron, második gyerek-
ként. (Egyes történészek 1443-ra teszik 
születése időpontját.) Apja, a nándorfe-
hérvári hős 1456 augusztusában a pes-
tisjárvány áldozata lesz. Anyja, Szilágyi 
Erzsébet számos vers hősnője. Anyai 

nagybátyjáról is illik megemlékezni. 
Szilágyi Mihály volt 1456-ban Nándor-
fehérvár kapitánya. Számos összetűzése 
volt Mátyással, több esetben jogosan.

Mátyás bátyjával, Lászlóval együtt ko-
moly, humanista nevelésben részesült 
úgy, hogy közben (az írni, olvasni nem 

tudó) apjuk, Hunyadi János számos 
hadjáratba elvitte őket, miáltal a 
hadi tudományokban is jártasságot 
szereztek.

1457. november 23-án V. László 
király élete bevégeztetett. Az ország-
ban – mint oly sokszor korábban és 
később is – káosz uralkodott. A ki-
rályválasztó „országgyűlésen” Rákos 
mezején mintegy 30 000, mások 
szerint 60 000 (!) nemes gyűlt össze. 
A tömeg „Mátyás! Mátyás!” kiáltás-
sal bevonult Budára (a Duna jegén 
át). Így lett 16 éves korában király.

„Mátyás hamar rendet csinált. Aki 
nem tette, amit mondott, attól rö-
vid úton megszabadult. Nagybáty-
ját mindjárt tavasszal elküldte az 
Alföldre törököt verni. Az őt nem 
szívelő, és ezt nem is titkoló főurak 
közül egyeseket megtört, másokat 
haddal – saját és kölcsönvett kato-

nákkal – megfenyített.”(Nemere István: 
Magyarország története 294. old.) 

De a Szent Koronát III. Frigyes német-
római császár bitorolta, és ő csak 1463. 
július 24-én adta vissza. Az 1464. már-
cius 29-i koronázást így írja le Thúróczi 
János: A magyarok krónikája 447.old.  

„Eközben, miután Fri-
gyes római császár kezei 
közül nagy nehézségek 
árán visszaszerezték Ma-
gyarország szent koro-
náját, Mátyás királyt 
uralkodásának hatodik, 
az Úr testet öltésének pe-
dig ezernégyszázszázhat-
vannegyedik esztendejé-
ben, az Utolsó Vacsora 
napján, birodalma egyhá-
zi és világi méltóságainak 
és országos főnemeseinek 
jelenlétében és örven-
dezése mellett, szokásos 

módon, nagy ünnepélyességgel szeren-
csésen megkoronázták.”

Igazságos királyunk nem volt egy 
szentéletű fajta, nem vetette meg a szeb-
bik nemet. Felesége kettő volt. Az első 
Podjebrád (a cseh király leánya) Katalin, 
akitől a vitatott életű Corvin János szü-
letett. (Meghalt 1504. október 12.) A 
második felesége a sziciliai király Beatrix 
nevű leánya. (A köznép nem tudott róla, 
de volt egy köztes házassága is Ferdinánd 
nápolyi király lányával, Izabellával – Ne-
mere I. in. 307. old.

Szó szerint élete megrontója volt Beat-
rix királyné a nagy királyunknak, de erről 
később. A leendő királyné megszállt Pa-
lotán. „Annyi egészen bizonyosak tűnik, 
hogy amikor 1476-ban Újlaki Lőrinc is 
Beatrix kísérői között volt Fehérvárra, 
Mátyáshoz jöttében, akkor az Újlaki-féle 
várban szálltak meg. Sőt itt tartózkodott 
ez időben minden bizonnyal maga az 
idős bosnyák király is (Újlaki Miklós-
én), hisz ő vitte a főszerepet a fehérvári 
ünnepségen…

Mindez 1476. december első napja-
iban történt.” (Szíj Rezső: Várpalota 
1960. 53. old.)                                 

»»»

Fadrusz János: Mátyás király-emlékmű, Kolozsvár

Lebó Ferenc: Mátyás király, Győr
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»»» A házasságkötés után Mátyás király 
élete megváltozott. Egyrészt Beatrix és a 
vele érkező olasz udvaroncok befolyása 
alá került. Másrészt szinte megőrült, hogy 
(legális) fiú utódja szülessen. Corvin Já-
nost ugyanis sem a pápa, sem Frigyes 
nem fogadta el. Ezért különböző mágiák 
hatása alá került. (Lévai Anita-Potó Ist-
ván: Királygyilkosságok Magyarországon. 
2009. 98. old.)

A XV. században Magyarország a leg-
nagyobb területtel rendelkező, egységes 
királyság volt. Megvédéséhez természetes 
volt a legkülönbözőbb irányú és célú 
háborúk megvívása. Mátyás király 
32 évnyi uralkodása alatt többet ha-
dakozott, mint 100 évvel korábban 
I. (Nagy) Lajos a 40 éve folytán. 
Ezekről a csatározásokról (és azok 
okairól) a Magyar Katona (Franklin 
Társulat 1933.) 139-160. oldalán ol-
vashatunk részletesebben.

Hunyadi Mátyás volt az első euró-
pai uralkodó, aki az ország fegyveres 
erejét nem a főurak – és köznemesek 
banderiális képességére alapozta, ha-
nem saját (királyi) fenntartású zsol-
dos  hadseregére. Ez az ún. Fekete Sereg 
kb. 20-25 ezer fős, korszerű, egységes 
irányítású, jól felszerelt és ellátott gyalo-
gos, könnyű és nehézlovas, tüzér alegysé-
gekből állt. Főként a Giskra-féle huszita 
lázadókból állt. Legnagyobb hadvezérei 
közé tartozott Geréb János és Kinizsi Pál.

Mátyás király halála hasonlatos az életét 
körülszövő legendákhoz és rejtélyekhez.

A középkorban egy 48 (47) éves férfi 
már nem számított középkorúnak, mint 
ma. De azért nem kellett volna úgy ki-
múlnia, mint ahogy! Halála előzménye-
iről, körülményeiről, lefolyásáról igen 
plasztikusan tájékoztatja az utókort a Lé-
vai Anita-Potó István: Királygyilkossá-
gok a magyar történelemben (Vagabund 
2009.) c. könyv 100-126. oldalán. Ami 
tény, hogy a király 1490. április 6-án 
halt meg Bécsben. Székesfehérváron lett 
eltemetve, de Miksa római király hadai 
a sírt feldúlták, így Mátyás földi marad-
ványai más királyainkéval együtt eltűn-
tek. Sírfelirata ez volt: „E márvány alatt 
Corvin Mátyás fekszik, ki tettei után Is-
tennek tűnik, végzete azt tanúsítja, hogy 
ember volt.”

Mátyás király és a néphit. Mátyás és 
(vár)Palota

Azért kiviláglik, hogy a korabeli histo-

rikusok, mint Marzio, Bonfini (aki elég 
nyalós ember volt), Heltai, Thúróczi le-
írásai szerint Mátyás alapjaiban nem kü-
lönbözött a normálisabb magyar és eu-
rópai uralkodóktól. Okos, művelt, néha 
opportunista, vége felé magába forduló 
despota volt. Nemere István: „Nagyon 
jól megtalálta a hangot bárkivel. Hiszen 
nem királyként nőtt fel, hanem csak egy 
volt a nemesek között, akinek gyakran 
kellett szólnia parasztokkal, katonákkal, 
szolgákkal, kisnemesekkel.” Úgy gondo-
lom, ez megkönnyítette a legendák, hie-

delmek születését, melyekben nagy szere-
pe volt Heltai Gáspárnak, Tinódi Lantos 
Sebestyénnek, Zrínyi Miklós költő és 
hadvezérnek. A vele kapcsolatos igazsá-
gosság misztikája a XVIII. - XIX. század-
ban, a Habsburg elnyomás alatt erősö-
dött fel. Ilyen pl. a Magyar történelem 
titkai c. könyv 218. oldala: „Gyöngyös 
Gergely pálos történetíró jegyezte fel, 
hogy amikor Mátyás Budaszentlőrincre 
a pálos főkolostorba látogatott, egy sa-
rokba megbújva nézte végig a szerzetesek 
megostorozását. Elképedve látta, hogy a 
rendfőnök nem részesül a megtisztulás e 
nem mindennapi formájában, ezért elő-
lépett rejtekhelyéről és felelősségre vonta 
a pálosokat.

Azok megnyugtatták, hogy a rendfő-
nök mindig utoljára kerül sorra, ráadá-
sul ő kapja a legtöbb ostorütést. Mátyás 
annyira meghatódott, hogy nyomban 
kedvenc rendjének adományozta Zsám-
békot.”

Mátyás király (vár)Palotához kötődő 
mondáinak se szeri, se száma nincs

Ami tény: a XIV. században épült 
Kont-palota örököse az az Újlaki Miklós 
volt, aki a Czillei-Garai klán tagjaként 
részese volt Hunyadi László 1457-es le-
fejezésének, majd Mátyás kegyéből (!) 

bosnyák király lehetett. Tény az is, hogy 
az új Palota mellett állt még a közelében 
lévő Bátorkő vára is, valamint, hogy a 
mai Bánta területén volt egy duzzasztott 
tó a Római gát által. Az is valós, hogy Pét 
(Peth, Peyt) falu létezett még és Palota 
birtokteste volt.

Könczöl Imre nagy tudású könyvtár-
igazgató ezt írta Bátorkőről: „Később 
ezen a néven (Pusztapalota-én) említi 
néhány földrajzi könyv, és ezen a néven 
vonul be az írók és költők (Kisfaludy 
Sándor, Jókai, Mikszáth, Eötvös Ká-

roly, Móra, stb.) műveibe – 
minden történelmi alapot 
nélkülözve – Mátyás király 
váraként és vadászkastélya-
ként.” (Várpalota rövid tör-
ténete 1988. 20. old.)

Ki kell térni Könczöl Imre 
Várpalota irodalmi kistük-
re (1977.) c. könyvének 
57-77. oldalaira is, ahol 
15 mesét, anekdotát jegyez 
Mátyás királyról – palotai 
vonatkozással.
Pétfürdőiként feltétlenül 

meg kell említeni a Pétfürdői Telepü-
lésvédő és Szépítő Egyesület Fürdőnk 
története című kiadványának 4. oldalán 
leírtakat. Íme:

„Hunyadi Mátyás (1443-1490) a közeli 
Puszta-palotáról gyakorta lejött fürdeni, 
különben pedig ’kedvencz réczéző hely 
volt.’ Amikor Mátyás Király Palotát bír-
ta, ez a tó igen kedves mulató helye vala 
neki, -itt van egy kis csárdalak is.  …volt 
itt hajdan egy nagyszerű tó, amelynek töl-
tése vagy gátya csupa faragott kőből van 
csinálva, ez a tó neveztetik Kikiri tónak.”

A történelem csodálatos tudományág! 
Mondhatni véresen meseszerű. Van sze-
rencsém a saját könyvtáramban „egerész-
ve” a faximile kiadványok és a mai-modern 
történészek írásait elemezve megállapítani, 
hogy egyrészt számos mű új megvilágítás-
ban próbálja magyarázni a magyar törté-
nelmet, másrészt már-már plágiumot elkö-
vetve használja fel korábbi művek részeit. 
Ez alól kivétel az idézett Nemere István-
könyv. A leggalamblelkűbb történelemsze-
rető ember zsebében is kinyitja a bicskát. 
Igen érdemes az olvasásra!

Ez a kis írásom Mátyás király királlyá 
kikiáltása (sic!) 560. évfordulójának em-
lékévvé nyilvánítása alkalmából készült.

Gelencsér István

Bíró Lajos:  Mátyás király, Nagytárkány
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Tisztelt Ebtartó!

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járvány-
védelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A települési önkormányzat 
az összeírást az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban Átv.) 42/B. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján végzi, és jogosult kezelni az Átv. 42/A.§ (4) bekezdésében meghatározott adatokat (összeíró adatlap tar-
talmazza). 

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát, aki az ebösszeírást megelőzően a bejelen-
tésnek eleget tett, az is köteles adatot szolgáltatni.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után). 

Az Ebösszeíró adatlap beszerezhető a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C), illetve letölthető 
a www.petfurdo.hu honlapról, illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosítható.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:
Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.
Személyesen a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban
Elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formában) a petionkormányzat@upcmail.hu e-mail címre.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2018. november 15.
Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) 

Korm.rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, 
ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket szolgáltató állatorvosnál megjelöltetni.

A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója 2012. december 31-ig 
volt köteles a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A regisztrált eb adatának megváltoztatása miatt történő 
adatmódosítás díjmentes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2018. november 15-ét követően az ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás 
állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni a Pétfürdői Polgármesteri 
Hivatal részére, a változást követő 15 napon belül.

Pétfürdői Polgármesteri Hivatal

Szelektív hulladékgyűjtés házhoz menő rendszerben
Szelektív gyűjtőedény térítésmentesen

A szelektív hulladékgyűjtésnek két módja van: a házhoz menő rendszerben történő gyűjtés és a hulladékgyűjtő szigeten történő elhelye-
zés. A házhoz menő rendszerhez történő csatlakozás elősegítéséhez kitelepüléseket szerveztünk, és lehetővé tettük a szelektív gyűjtőedények 
átvételét azon lakossági partnerek körében, akik érvényes közszolgáltatói szerződéssel rendelkeztek. Aki erről lemaradt, annak továbbra is 
van lehetősége az edények díjmentes átvételére, Veszprémben, a Haszkovó u. 11/A alatti ügyfélszolgálati irodában, nyitvatartási időben. 

Választható 120 vagy 240 literes gyűjtőedény is, melyek ürítését a hónap utolsó szerdáján végezzük, és erre külön térítési díjat nem szá-
molunk fel. 

Pétfürdőn jelenleg 22 hulladékgyűjtő sziget működik, ami azonban átgondolást igényel. A házhoz menő szelektív gyűjtés elterjesztésével 
bizonyos helyeken csökkenteni lehet a szigetek számát, figyelve arra, hogy az üveggyűjtés lehetőségét meghagyjuk, hiszen a házhoz menő 
rendszerben üveg nem gyűjthető. Ennek a kialakítása van jelenleg folyamatban.
Mi kerüljön a szelektív gyűjtőedénybe?

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel a kommunális hulladéktól elkülönített edényben gyűjthető a papír és a műanyag, melyek 
újra hasznosíthatók. Fontos azonban, hogy kizárólag az edények matricáin szereplő műanyag és papírfajták helyezhetők a gyűjtőbe, ellen-
kező esetben a közszolgáltató nem szállítja el a hulladékot. Annak ellenére, hogy a kerti bútor vagy a vállfa műanyag még nem tehető a 
műanyag gyűjtőbe, mert ezek nem újrahasznosíthatók. 

A szelektív hulladék elszállításáért nem kell többletköltséget fizetni, viszont kényelmesen be lehet kapcsolódni a szelektív gyűjtésbe!
Mi legyen a szelektív edénybe nem gyűjthető hulladékokkal?

Veszprémben, a Kistó utca 8. szám alatt működő hulladékudvar a pétfürdőiek számára is nyitott és méltán népszerű lakossági körben. 
Vannak korlátozás nélkül leadható hulladékfajták és vannak olyanok, melyeket csak átlagos háztartásban keletkező mennyiségben veszünk át.
Összesen huszonkétféle hulladék helyezhető el itt a nyitvatartási időben, magánszemélyeknek térítésmentesen. Ha valaki nem tud a 

települési lomtalanítási akcióban részt venni vagy veszélyes, esetleg elektronikai hulladéka, gumiabroncsa van, netán zöldhulladéka hal-
mozódott fel, javasoljuk, keresse fel a Kistó utcai telephelyet. A nyitvatartási időről és a leadható hulladékokról bővebben itt olvashatnak 
tájékoztatást: http://www.vhkn.hu/Szolgaltatasok/Hulladekgyujto-udvar

VHK Nonprofit Kft.
www.vkszrt.hu – www.vhkn.hu
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EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP
(ebenként külön kérdőívet kell kitölteni)

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok
1. az eb tulajdonosának neve:………………………………..………………………………………..
                                      címe: …………………………………………………………………………
2. az ebtartó neve: …………………………………………………………………………………….
                    lakcíme:………………………………………………………………………………….
                    telefonszáma: ……………………………………………………………………………
                    elektronikus levélcíme: ………………………………………………………………….
II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok: 
    az eb fajtája: ………………………………………………………………………………………..
             neme:…………………………………………………………………………………………
             születési ideje:………………………………………………………………………………..
             színe:…………………………………………………………………………………………
             hívóneve:……………………………………………………………………………………..
             az eb tartási helye: ……………………………………………………………………………
III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok:
      1. a beültetett transzponder (microchip)
          sorszáma: ………….……………………………………………
          a beültetés időpontja: ……………………………………………………………………………………
          a beültetést végző magánállatorvos neve: ………………………………………………………………
                                 kamarai bélyegzője száma: ………………………………………………………….…...
       2. ivartalanított eb esetén 
           az ivartalanítás időpontja: ………………………………………………………………………………
           az ivartalanítást végző magánállatorvos neve: …………………………………………………………
                     kamarai bélyegzője száma: ………………………………………………………………
       3. kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén
 az útlevél száma: ……………………………………………………………………………………….
az útlevél kiállításának időpontja: …………………………………………………………………….. 
az útlevelet kiállító magánállatorvos neve: …………………………………………………………….
                        kamarai bélyegzője száma: ……………………………………………………………..
IV. Az eb oltására vonatkozó adatok
            az eb oltási könyvének száma: …………………………………………………………………………
            az oltási könyvet kiállító állatorvos neve, kamarai bélyegzője száma: ………………………………..
  utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja: ………………………………………………………
  oltását végző állatorvos neve: …………………………………………………………………………..
   kamarai bélyegzője száma: …………………………………………………………
 oltóanyag neve, gyártási száma: ……………………………………………………………………….
V. Egyéb adatok
a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza: …megfigyelt  ……. nem megfigyelt* 
kezdő időpontja és időtartama: ………………………………………………………………………...
          az eb veszélyessé minősítése: ………………………….igen …………………nem *………………..
ha igen, akkor a veszélyessé minősítés időpontja: ………év ……..…………hónap ………nap…..…

* a megfelelő válasz bekarikázandó                                                     ………………………………………….
              az adatlapot benyújtó aláírása

Kitöltési útmutató az ebösszeíró laphoz
Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy.
A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajel-
legek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.
A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip 
sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének 
száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállatútlevél kiállítására is.
A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.
Az V. Egyéb adatok pontjában kell a helyes válasz bekarikázásával megjelölni a veszettség szempontjából aggályos eb megfigye-
lési státuszát, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.
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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
Tájékoztató a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutak fennmaradási 

engedélyezési eljáráshoz

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (jelenleg hatályban lévő) 29. § (7) bekezdése alapján:
Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy 
engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha
  a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és
  b) az engedély megadásának feltételei fennállnak.
A tájékoztatást a fennmaradási engedélyezési eljárás lefolytatásához készítette hivatalunk.
Az engedély nélkül fúrt, illetve ásott talajvízkutakat nem bejelenteni kell, hanem engedélyeztetni, fennmaradási engedélyt kell 
beszerezni. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) korm. rendelet alapján az elsőfokú hatósági 
eljárás jegyzői jogkörbe tartozik.
A fennmaradási engedélyt az építtetőnek (tulajdonosnak) kell kérelmeznie. A kérelmet benyújthatja a fentiek által meghatalma-
zott személy vagy szervezet is.  
A jegyzői hatósági eljárás együttes feltételei az alábbiak:
– csak talajvízkút ill. partiszűrésű ásott vagy fúrt kútra vonatkozik,
– 500 m3/év vízhasználat alatt,
– csak házi ivóvízigény és háztartási célú vízigény kielégítésére szolgálhat a vízhasználat, 
– a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, 
– magánszemély a kérelmező,
– nem gazdasági célú vízigény.
Amennyiben a létesítmény nem felel meg ezen feltételeknek, akkor a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút 
fennmaradási engedélyezési eljárása.
A jegyzői hatáskörbe tartozó vízjogi engedélyezési eljárás megindításához az alábbiak szükségesek:
– kérelem benyújtása (nyomtatványt biztosítunk),
– tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentáció 

A vízkivételt biztosító vízi-létesítmények engedélyezési eljárása a jelenleg hatályos szabályozás alapján 2018. december 31-éig 
mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

Az engedélyezési eljárásba szakhatóságot csak abban az esetben kell bevonni, ha a kútból történő vízkivétel ivóvíz igény kielégí-
tésére szolgál. Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy állatitatásra szolgál 
és azt nem gazdasági célból használják, akkor nem kell a Járási Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként bevonni. A 
szakhatóság az eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratóriumi vízmintavételre kötelezi és csak megfelelő vízminőség esetén 
adja meg szakhatósági hozzájárulását.
Nyomtatvány és az eljárás részleteiről pontos tájékoztatás a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Településüzemel-
tetési Csoportjánál vagy a jegyzőtől kérhető, illetve www.petfurdo.hu honlapon található.

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Meghívó
A Magyar Vöröskereszt Pétfürdői Alapszervezete 
2018. november 23-án, pénteken 15 órától rendezi meg 
a III. Véradó ünnepségét a Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtár emeleti nagytermében. 
Fellépnek a Horváth István Általános Iskola diákjai. 
Mindenkit szeretettel várnak!
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