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Vízkereszt, vagy amit akartok, avagy 
a jövő itt van
2019-et írunk. A 21. század második évtize-

dének utolsó előtti éve. Jövőre 2020 lesz. Szinte 
hihetetlen. Futurisztikusnak tűnik, hiszen már 
azokban az években élünk, és azok felé tartunk 
továbbra is, melyekben játszódtak az egykori 
sci-fi filmek. A jóslatok nem jöttek be.

Bár a régi, jövőbe tekintő filmek szerint 
repülőautókon kéne közlekednünk, az űr- 
és időutazásnak 
mindennapinak 
kéne lennie, kap-
szulaszerű gépek-
nek kellene di-
agnosztizálnia és 
gyógyítania min-
den betegségün-
ket, és legalább 
a cipőnknek be 
kéne kötnie ma-
gát. Ezekből sem-
mi sem valósult 
meg. 

Azt, hogy mi 
magunk meny-
nyit változtunk, és fejlődtünk azóta, hogy 
ezeket az elvárásokat fektettük le a jövővel 
kapcsolatban, csak egy olyan idő felett álló 
lény ítélhetné meg, aki akkor is és most 
is szelleme teljében létezne. Az bizonyos, 
hogy a jövőre most is gondolunk, ám nem 
feltétlen megfelelően tesszük azt.

Kisebb, 20-30 ember érintő kutatásom 
kimutatta, hogy karácsony után az embe-
rek január elsején, azaz az állam által meg-
szabott piros betűs ünnepen, szabadnapon 
leszedik a karácsonyfát. Ezt azért teszik, 
mert többségük másodikán már dolgozni 
megy, és nem lesz ideje erre. Még a követ-
kező hétvégékkel sem számol, hiszen év ele-

je ide vagy oda, már az első hétvégét túlórá-
val tölti. Nincs idő a vízkeresztre.

Gondolunk tehát a jövőre. Mint sötét, 
túlórával teli kínszenvedésre, ami minden-
től elveszi időnket. Miért is tennénk más-
képp, hiszen már annyiszor elemeztük az 
oly nehéz megélhetést, amit legalább egy 
csöppet megkönnyíthetünk a túlórákkal 

és a folyamatos munkavégzéssel. Szabad-
ságunk pedig olyan kevés van, hogy éppen 
fedezi az egy évben felmerülő egyéni prob-
lémák megoldását. 

Egy pályakezdő 2019-ben 20 nap sza-
badsággal rendelkezik. Ebben az évben 
250 munkanap lesz, vagyis a szabadsá-
got kivéve 230 napot kell dolgozni egy 
fiatalnak. Tegyük fel, hogy havonta csak 
2 nap túlórát vállalt, ez esetben ehhez 
hozzájön 24 nap. Így a 364 napos évből 
110 nap marad az életre, ami kevesebb, 
mint az év harmada. Ezt az életünkre 
lebontva nagyon elkeserítő lenne kiszá-
molni.

Tehát élünk, hogy dolgozhassunk, ez tiszta 
sor. Január elsején leszedjük a karácsonyfát, 
mert máskor már nem lesz rá időnk. Ebben 
az elszomorító környezetben kéne megtalál-
nunk magunkban a lelki erőt, hogy mégis 
a pozitívumokra, önmagunk fejlesztésére, 
családunkra, élményekre is tudjunk időt 
szánni. Miután elmentünk a munkába, le-

dolgoztuk a munkanapot, 
majd hazamentünk on-
nan, boltban voltunk, főz-
tünk, mostunk, takarítot-
tunk, eleget tettünk az ezer 
társadalmi szabály által 
felállított követelménynek 
(lásd: lépcsőháztakarítás, 
szülői értekezlet stb.) még 
találjuk meg a látszólag 
nem létező időben a nem 
létező energiából azt a dol-
got, amit örömmel csiná-
lunk, ami feltölt minket.

Feltöltődés. Ez volna 
a legfontosabb, hiszen 

minden csak elvesz, leszív belőlünk. 
Szinte lehetetlen küldetés, mégis na-
gyon fontos, mert sem a pénzünk, sem a 
munkahelyen eltöltött időnk, több tucat 
végzettségünk és a szülőin összefirkált pa-
pírlapok sem lesznek velünk a legvégén. 
Ellenben az élményeink, a családunk, ba-
rátaink. Pont azok, amik a hétköznapok-
ban haldokolnak. 

Nincs könnyű dolgunk, hiszen autóink 
nem repülnek, de még a földön guruló pél-
dányaikkal is csak a gond van. Nincs az a 
gép, amibe befekhetnénk, hogy egy gyors 
szkenneléssel minden nyavalyánkból ki-
gyógyítson.                                             »»»
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A magyar kultúra ünnepe
1989 óta ünnepeljük a magyar kultú-

rát január 22-én, annak tiszteletére, hogy 
1823-ban e napon tisztázta le a Him-
nusz kéziratát Kölcsey Ferenc.

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyv-
tárban lezajlott rendezvény kezdeteként 
Módri Györgyi színművész szavalta el 
nemzeti imádságunkat.

Ezután az ünneplőket Dombi Norbert 
önkormányzati képviselő, a Humán 

Bizottság elnöke köszöntötte. Beszédé-
ben többek között a Himnusz eredeté-
ről, jelen kultúránk magjaira vonatkozó 
utalásairól beszélt. Kitért arra is, hogy 
mennyire fontos továbbadnunk a ma-
gyar kultúrát, mert nem csak tudást és 
műveltséget hordoz, hanem erkölcsöt is.

„...Tudják, mi, magyarok talán azért 
vagyunk Isten kalapján egy különös, ritka, 

szép bokréta, mert mindig álltuk az idők 
viharait, és mindig jó válaszokat adtunk 
Isten igazán fontos kérdéseire. Ez formál-
ta ilyenné legnagyobb közös kincsünket, a 
magyar kultúrát. Amely kincs megkülön-
böztet bennünket más nemzetek fiaitól és 
leányaitól. Nem tesz nagyobbá, nem tesz 
szebbé, vagy jobbá… csupán mássá. Ahogy 
első ránézésre az összes csillag egyforma az 
égen, de ha elmerengünk rajtuk, akkor las-

san szembeötlik, hogy az egyik picit 
halványabb, mint a másik. Az egyik 
ezüstösen ragyog, a másik arany-
ló, a harmadik kissé kékes, vagy 
éppen vöröses… Van, amelyik pis-
lákol, s van, amelyik gyémántként 
szikrázva tündököl. Mindegyik 
egyedi, mégis mindegyikben egy-
formán gyönyörködünk, ha az égre 
tekintünk. Ekképp tesz a kultúránk 
olyanná bennünket, amilyen senki 
és semmi más ezen a világon. Kö-
szönetet mondok mindenkinek, aki 
a magyar kultúra fennmaradásáért 
rendületlenül végzi a dolgát, nevel 
és őrségben áll. A kultúránk tart 
meg bennünket Kassától Szabad-
káig, Csíkmadarastól Pétfürdőig 
magyarnak.”

A beszéd elhangzása után ke-
rült sor a „kultúráért” kitüntetés 
átadására. Pétfürdő Nagyközség 
Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy 2019-ben Lakatos-Ézsiás 

Anitát éri ez a megtiszteltetés. Az ünnep-
ségen a következő indoklás hangzott el: 
„Lakatos-Ézsiás Anita 2001. óta dolgo-
zik a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyv-
tárban. A tanítóképző főiskola után ez 
az első munkahelye. Az intézmény meg-
határozó munkatársa. Pétfürdő kultu-
rális életének egyik alap embere. Sokol-
dalú, rendkívüli munkabírású, kreatív, 

empatikus szakember, aki remek kom-
munikátor is. Az itt eltöltött évek során 
folyamatosan magas színvonalon oldotta 
meg feladatait. Részt vett a települési 
rendezvények, az ünnepek kultúrájá-
nak, hagyományaik megteremtésében. 
Intenzív kapcsolatot ápol a civil szer-
vezetekkel. Ötleteivel gyermek és felnőtt 
programok, szakkörök sorának életre hí-
vója, mozgatórugója. A munka összetett-
ségéből adódóan a művelődési feladatok 
mellett, ha kell, újságcikket ír, televíziós 
tudósítást készít, könyvtári feladatokat 
lát el. Az intézmény jó néhány sikeres 
pályázatának precíz előkészítője és kivi-
telezője. Lakatos-Ézsiás Anita nem csak 
gyakorlati tudását, de szakmai kompe-
tenciáit is gyarapította az évek során. 
2004-ben a Napló újságíró stúdióját vé-
gezte el, 2011-ben pályázatíró tréningen 
vett részt. 2014-ben közösségi animátor, 
2015-ben pedig kulturális menedzse-
ri végzettséget szerzett. Lakatos-Ézsiás 
Anita kiemelkedően hosszú idő óta látja 
el szorgalommal, derűvel sokrétű felada-
tait. Hűséges az intézményhez, hűséges a 
településhez. Mindmáig töretlen lelkese-
déssel és szakértelemmel végzi munkáját. 
Ugyanakkor mindehhez tegyük hozzá, 
Anita nem csak a kulturális munkában 
tehetséges. A térség egyik elismert, sze-
retett és népszerű előadója. Aki sok-sok 
hangulatos, meghitt, emlékezetes percet 
szerzett már hallgatóságának, köztük a 
pétfürdőieknek is énekével.”

Zárásként egy verses-zenés összeállí-
tást láthattak-hallhattak az érdeklődők, 
melyet Módri Györgyi Latinovits-díjas 
színművész, a veszprémi Petőfi Színház 
tagja adott elő. Az ünnepségen Dencs 
Zsanett alkotásai, festményei, grafikái, 
szobrai is láthatók voltak.

Borzási Nikoletta

»»» Az időben sem vissza, sem előre 
nem tudunk utazni, hogy többet lehes-
sünk szeretteinkkel, akiket nélkülözünk. 
Az űrben sem fedeztük még fel a lassan 
teljesen kizsigerelt bolygónk utánpótlá-
sát, ahová áttelepülhetnénk. 

Ha mindez nem lenne elég csapás, még 
az önbekötő cipő sem valósult meg, így, 
ha egy életre összeadnám azt a sok-sok 
percet, amit a cipőfűzőnk masnizásával 

töltünk, abból is több hét kijönne.
Amikor a jövőbe tekintünk, jobban 

tesszük, ha megpróbáljuk magunkat po-
zitív helyzetbe képzelni. Családi körben, 
nyaralás közben, színházban, moziban, 
egy koncerten, bárhol, ahol feltöltekezhe-
tünk. Ennél többet nem tehetünk. 

Bízzunk benne, hogy a vonzás törvénye 
valóban létezik, és ezek a gondolatok va-
lósággá válnak. Lehet, hogy nem idén, 

de addig is inkább erre koncentráljunk, 
mint azokra a dolgokra, melyek rajtunk 
kívül állnak, mint a munkavégzés, és 
amik nélkülünk is bekövetkeznek, mint 
a globális felmelegedés. 

12 hónap múlva, akármennyire süp-
pedünk bele a negatív gondolatokba, 
2020. akkor is eljő, akkor meg miért is 
tennénk?                       

Szokolai Róbert

Lakatos-Ézsiás Anita
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Országos szemétszedési akció
Lippert Ferenc Tés község önkormányzati 

képviselője, a Múlttal a Jövőért Egyesület 
elnöke minden évben szemétszedésre buz-
dítja a helyieket. Idén országos szemétsze-
dési akciót hirdetett.
– Évek óta szemétszedési akcióval kez-
dik az új évet Tésen. 
– Lassan 4-5 éve szervezzük a szemét-
szedést. Szúrta a falusiak szemét az a sok 
hulladék, ami kikerült az út mellé. De 
nemcsak az út mellett találtunk szeme-
tet, hanem voltak illegális lerakók is a 
település környékén. Ezt régen az 
önkormányzat közösségi munká-
val igyekezett eltakaríttatni, majd 
idővel a közmunkások feladata 
lett. Miután a Múlttal a Jövőért 
Egyesülettel átvettük ezt a szere-
pet, azóta megint önkéntes ak-
cióként és közösségi munkaként 
folytatjuk a szemétszedési akciót 
évről évre.
– Mennyi önkéntes jelentkezett 
az eddigi akciókra?  
– Minden évben 30-50 emberrel 
tudunk szemetet szedni. Szerencsénk 
van, hogy az 50 órás közösségi program 
az iskolákban beindult, onnan nagyon 
sok gyerkőc jön. Ami nagyon fontos, 
hogy náluk már látom azt, hogy a sze-
métszedési akciókban szembesülnek az-
zal, hogy mi minden nem odavaló dolog 
kerül ki a természetbe az emberek által. 
Ő bennük már elindult egy folyamat. Ez 
egy jó út, én úgy veszem észre.
– Most új országos akcióba kezdett. 
Miben más ez, mint a kistérségi?
– Az országos akció lényege, hogy nem-
csak Tést és környékét tisztítjuk meg  
közös erővel, hanem mindenki egyen-
ként a saját lakóterületét, közösségi terét 
tudja megtisztítani. Minimum egy zsák 
szemetet szedjen össze, aki csatlakozik 
ehhez a kezdeményezéshez. Többen kér-
dezték, mi lesz, mi legyen az összegyűj-
tött szeméttel.

Nagyon egyszerű. Mindenki a saját 
kukája terhére gyűjtse a szemetet. Azt 
szokták mondani a városiak, hogy ne-
kik nincs saját kukájuk. Szerintem ott 
is apránként beleférne a közösségi nagy 
kukákba, akár az emeletes házak előtt is. 
De nálunk faluhelyen nagyon jól műkö-
dik az, hogy én elmegyek, összeszedek 

egy zsák szemetet, és 3-4 idős szomszé-
dom azt mondja, hogy nem tudnak ki-
menni a természetbe szemetet szedeget-
ni, de Ferikém, tedd bele nyugodtan a 
mi kukánkba. És van, hogy egy hónapon 
keresztül minden héten egy zsák szeme-
tet össze tudok szedni nem csak a saját 
kukám terhére, hanem mások is megen-
gedik, hogy a kukájukba rakjam.
– Mely települések csatlakoztak eddig 
az akcióhoz?
– A teljesség igénye nélkül tudom csak fel-

sorolni, de többek között az Alföldről is 
voltak települések. Baján, Miskolcon, Eger-
ben, emellett Budapesten a VIII. kerületben 
is szedték a szemetet. Több kistelepülésről, 
falvakból jelezték ugyanezt.
Elsőre nem gondoltam volna, hogy orszá-
gos kezdeményezés lesz belőle. Most már 
több mint 7 000-en osztották meg a felhí-
vásomat a facebookon, és az a legérdeke-
sebb benne, hogy több külföldi ismerősöm 
is van, akik csatlakozni akarnak. Felvették 
velem a kapcsolatot Ausztriából, Német-
országból, Portugáliából, Finnországból, 
Svédországból, Svájcból, Szlovákiából. 
– Aki részt akar venni az akcióban, an-
nak pontosan mit kell tennie?
– Az akcióról annyit kell tudni, hogy 
bármikor össze lehet kötni a kellemest 
a hasznossal. Legyen az egy romantikus 
séta a természetben, egy kutyasétáltatás 
vagy egy túrázás. Egy zacskó vagy egy ku-
kászsák elfér a kabát zsebében, és ha látok 
szemetet, miközben sétálok, felszedem, és 
hazaviszem. Innentől kezdve tettünk va-
lamit a természetért.
– Válságstáb összehívását is kezdemé-
nyezte. Kik vannak jelen egy ilyen ese-
ményen?
– Ehhez a válságstábhoz a kistérségből 

civil szervezeteket, önkormányzatokat, 
a honvédséget, kft.-ket, vállalkozókat, 
több politikust és országgyűlési képvi-
selőt is próbáltam megkeresni. Márci-
usban találkozunk. Erről még egyelőre 
többet nem tudok mondani, de bízom 
benne, hogy előrelépést fog hozni ez a 
megbeszélés a szemétlerakásokkal kap-
csolatban.
– Mi az elérendő cél?
– Az, hogy ne egy lyukas zsebet tömö-
gessünk folyamatosan. Ne az legyen a 

cél, hogy minden évben felszed-
jük a szemetet, hanem valahogyan 
megállítsuk a folyamatot, hogy rá-
vegyük az embereket, ne dobják el 
a szemetet. 
– Az élete szerves részét képezi 
az, hogy kisgyerekekkel foglal-
kozik, hiszen a környező telepü-
léseken néptáncot oktat az óvo-
dásoknak, iskolásoknak. Nekik 
is igyekszik átadni ezt a környe-
zettudatos szemléletet?
– Minden egyes intézményben, ahol 

tanítok, be szoktam építeni a néptánc ok-
tatásába valamilyen szinten ezt a „nem sze-
metelünk, szedjük össze a szemetet” témát. 
Meg szoktam beszélni az intézményveze-
tőkkel, hogy kérnék arra időt az óráimból, 
foglalkozásaimnak a számából, hogy éven-
te minimum 2-3 alkalommal tudjak erről 
beszélni a gyerekeknek. A fejekben kell 
megtörténnie a változásnak, hogy egyszer 
majd eljussunk oda, nem kell mások után 
szemetet összeszedni. 

Nagyon fontos, hogy a felnőttek is vál-
tozzanak. Mert amíg azt látja egy gyerkőc, 
hogy anya, apa, rokon, ismerős nyugod-
tan eldobja a szemetet az udvaron, a ját-
szótéren, vagy az erdőben, az a kisgyerek 
hiába látja az óvodában, iskolában a jó 
példát, valószínű mégis a szülői mintát 
követi. Csak ismételni tudom, a fejekben, 
a gondolkodásban kellene változásnak 
bekövetkeznie, és úgy 10-15-20 éven be-
lül megfordulna ez a történet. Biztos va-
gyok abban, hogy mi, a nem szemetelők 
vagyunk többen, és bármilyen ciki a mai 
világban, merjünk rászólni a szemetelők-
re, merjünk a jó ügyért tenni. Tegyünk a 
környezetünk megóvásáért minél többet!

Borzási Nikoletta

Lippert Ferenc
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Visszatekintő
2018 decemberében is ünnepi fényekben 

úszott a település és a Közösségi Ház. A 
hagyományokhoz híven meggyújtottuk a 
négy adventi gyertyát, járt nálunk a Mi-
kulás, falukarácsonyoztunk és ünnepváró 
dallamok csendültek fel a templomunk-
ban is.

A Település Védő és Szépítő Egyesület, 
valamint a Szent László Kórus tavaly is 
gyertyát gyújtott advent négy hetében. 
Az ünnepségek a Horizont mögötti té-
ren zajlottak. November 30-án, az első 
gyertyagyújtás alkalmával Szabó Vilmos 
Béla beszélt a várakozás fontosságáról. 
Második alkalommal dr. Kovácsné dr. 
Haller Annamária, az egyesület elnö-
ke mondott köszöntőt, majd Fazekasné 

Borza Andrea, Kerekes Andrea és Nagy 
Gáborné szavaltak az alkalomhoz illő 
verseket. A harmadik gyertyagyújtásnál a 
Horváth István Általános Iskola énekka-
ra szerepelt és Lukácsné Orovicz Piroska 

református lelkész 
mondott beszédet. 
A negyedik gyer-
tya meggyújtásánál 
Halmágyi Zoltán 
plébános szólt az 
egybegyűltekhez. 
Az egyesület és a 
kórus minden al-
kalommal szeretet-
vendégséggel várta 
a megjelenteket.

A Mikulás decem-
ber 5-én látoga-
tott el a Közösségi 
Házba. Érkezését 
várva ezúttal sem unatkoztak a gyerekek, 

hiszen a színházterem-
ben a Mézengúzok ze-
nekarral ünnepi dalokat 
énekelhettek. A nagy-
szakállúra tavaly is a kis 
látogatók sokasága volt 
kíváncsi, akik énekkel 
vagy verssel kedvesked-
hettek neki. Senki sem 
tért haza üres kézzel, hi-
szen a Télapó ezúttal is 
magával hozta segédjeit, 
akik édességgel lepték 
meg a gyereksereget.

Nem sokkal a Mikulás 
nálunk tett látogatása 

után, december 8-án szombaton kezdő-
dött a karácsonyi játszóház. A kreatív, 
ügyes kezű gyerekek ezúttal sem marad-
tak tennivaló nélkül, kézműves foglalko-
zások, karácsonyi díszkészítés várt rájuk. 

A kezek mellett az agy 

is járhatott, karácsonyi totó kitöltésére is 
lehetőség nyílt a könyvtárban. Egy másik 
helyiségben pedig diafilmvetítés zajlott. 

December 14-én pénteken ke-
rült megrendezésre a hagyományos 
pétfürdői falukarácsony. Az ünnepi 
díszbe öltöztetett színházterem színpa-
dán ezúttal is a helyi csoportok adták 
az ünnepi műsort. Fellépett a „Panel-
kuckó” Napköziotthonos Óvoda Sün 
Balázs csoportja, a Horváth István 
Általános Iskola 5. a és b osztálya, az 
Eszterlánc Mazsorett Együttes, a Dance 
Action SE. és a Muskátli Táncegyüttes. 
Az ünnepi beszédet Horváth Éva pol-
gármester mondta:

„... Kezdetben az volt a cél, hogy azokat 
az idős embereket hívjuk meg, akik egye-
dül vannak. Azért, hogy egy kis karácsonyi 
hangulat hozzájuk is eljusson, hogy legyen 
egy este, amikor együtt vagyunk. 

»»»

Karácsonyi játszóház

Falukarácsony: a Horváth István Általános Iskola 5.a és b osztályosai Az adventi gyertyagyújtások alkalmával a Szent László Kórus énekelt

Péten járt a Mikulás
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»»» Aztán a rendezvény népszerűsége 
egyre nőtt, és idővel úgy alakult, hogy a fa-
lukarácsony ünnepe mindenkié lett: kicsié 
és nagyé, fiatalabbé és idősebbé egyaránt. 
Minden évben azt szeretnénk, hogy ez az 
összejövetel olyan legyen, mint egy szép, csa-
ládi karácsony este…”

A karácsonyt váró települési ünnepeket 
az adventi koncert zárta a Szent László 
templomban, ahol Halmágyi Zoltán plé-
bános mondott köszöntőt. A hangver-
senyben ezúttal is minden péti énekkar 
részt vett. Énekelt a Horváth István Ál-
talános Iskola énekkara, a Napfény Női 
Kar, a Péti Férfikar, valamint a Szent 

László Kórus. Cseresznyés Zsuzsanna, 
Lovrek Károly és Szöllősi Zoltán vezényel-
tek, zongorán kísért Endl László.    Sz.R.

Adventi koncert Falukarácsony: az ovi Sün Balázs csoportja

Falukarácsony: Dance Action SE

Mézengúzok
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Kedves Könyvbarátok!
Szeretettel bíztatunk, invitálunk min-

den kedves olvasót, aki már tag nálunk, 
és azt is, aki csak tervezgeti, hogy szeretne 
könyvtártagunk lenni, hogy látogassanak 
el hozzánk, a Pétfürdői  Közösségi Ház és 
Könyvtár könyvtárába. 

Barátságos, hangulatos légkörrel, ked-
vező beiratkozási díjakkal várunk min-
denkit.

16 év alatt és 70 év felett ingyenes a 
beiratkozás, 500 Ft ellenében a nyug-
díjasok, a munkanélküliek és a 16 év 
feletti diákok iratkozhatnak be. A kere-
settel rendelkezők 1000 Ft-os, teljes árú 
tagsági díja is egy teljes évre biztosítja 
könyveink, újságjaink kölcsönzésének 
lehetőségét. 

Közel 25 000 kötet várja olvasóját pol-
cainkon: szépirodalom, szakirodalom. 
Széles a paletta: történelem, életrajzok, 
pszichológia, tudományok, hobbi állat-
tartás, ezotéria, kertészet vagy neveléssel, 
utazással foglalkozó könyveink, társalgá-
si zsebkönyvek /20 nyelven/, kétnyelvű, 
magyar-angol klasszikus szépirodalom, 
angol, orosz  ill. német nyelvű regények. 

Gyermekkönyvtárunkban az ifjabbakat 
klasszikus és kortárs gyermekkönyvek-
mesék, a meseregények mellett képregé-
nyek, gyermek-tudományos könyvek; a 
legkisebbeket lapozgatók, babakönyvek, a 
betűkkel ismerkedőket olvasást könnyítő 
sorozataink is várják. 37-féle 
újság, napilap, heti és havilap, 
5 különböző gyermekújság is 
kölcsönözhető tőlünk.

A 2019-es esztendőben is a 
könyvtári programok változa-
tos kínálatával várjuk könyv-
barátainkat. Tervezünk író-ol-
vasó találkozókat, márciusban 
Nyulász Péter lesz vendégünk. 
Tavaly már találkozhattak vele 
a nálunk a gyerekek, a nagy 
sikerre való tekintettel foly-
tatódik a mese. Októberben 
Víg Balázst várjuk, az ő meséi 
is rendkívül kedvesen, mai 
nyelven, humorosan szólnak a 
gyerekekhez. 

Minden hónapban egy-egy 
szombaton a diavetítésé lesz 
a főszerep. Tavasszal és ősszel 
a kicsiknek, ovisoknak hirde-

tünk meg szintén majd szombati napon 
egy-egy évszakokkal foglalkozó, könyves 
játékokkal tarkított könyvtári napot. Kér-
jük, sétáljanak el hozzánk gyermekükkel, 
a jó hangulat garantált!

Folyamatosan lehet bekapcsolódni 
Könyvbagoly olvasópályázatunkba. Gyer-
tek el hozzánk, a legkisebbeket is várjuk! 
Készítsd el a könyvtárosokkal, Szilvi né-
nivel, Melinda nénivel a saját könyvbag-
lyodat – minden hozzávaló alapanyagot 
biztosítunk – és kisbaglyod már költözhet 
is a gyermekkönyvtárban a fára. 

Mindenki, kicsik és nagyok is megtalál-
hatják a számukra megfelelő, játékos fel-
adatot, melyek teljesítését gyűjtjük május 
végéig (olvasás, rajzolás, színezés, könyves 
rejtvények, könyvjelzőkereső játék…). 
Terveink szerint a pályázatba bekapcso-
lódók idén is ajándékcsomaggal lehetnek 
gazdagabbak, senki sem távozik majd 
üres kézzel.

Kedves emlék maradt a tavalyi könyvtá-
ri ünnepségünk is, mellyel zártuk az első 
Könyvbaglyos olvasópályázatot, és meg-
nyitottuk a könyvtári emlékkönyvünket. 

Felnőtt olvasóinknak is tervezünk egy-
egy könyves kihívást, kortárs írók, ill. írói 
álnevek témákban. Októberben, ebben 
az évben is bekapcsolódunk az Országos 
Könyvtári Napok rendezvénysorozatba, 
lesz többek között könyvbörze, ingyenes 

beiratkozási lehetőség, Könyves Vasárnap. 
Idén is folyamatosan szervezzük a könyv-
tári órákat az alsó tagozatosoknak, ovi-
soknak. Remek, emlékezetes alkalmak, 
a gyerekek lelkesedése révén jó nekünk, 
könyvtárosoknak is továbbépítkezni, 
megerősödni abban, hogy érdemes ezen 
az úton járni. 

Emlékeztetőül: továbbra is szeretettel 
várunk a Digitális Jólét Program kereté-
ben szervezett, ingyenes az okostelefon, 
a laptop, a tablet használatával kapcso-
latos „okosító” alkalmainkra minden 
érdeklődőt, ezen eszközöket még téblá-
bolva használót. 

További információ a könyvtár nyitva-
tartási idejében Ambrus Melindától vagy 
Borbélyné Schenek Szilviától kapható. Ek-
kor kerülhet sor az időpont-egyeztetésre 
is. A 88/476-891-es telefonszámon is le-
het jelentkezni.

Fontos emlékeztető, hogy idén is mű-
ködik „Házhoz megy a könyv” szolgál-
tatásunk. A könyvtárunkba eljönni nem 
tudók, idős, otthonról már nehezen ki-
mozduló, olvasni szerető könyvbarátaink-
ról gondoskodunk továbbra is. Jelezzék 
könyvtárunkba, és házhoz visszük a kért 
könyveket, újságokat. 

A könyvtár mindenkit szeretettel vár! 
 Borbélyné Schenek Szilvia

könyvtárvezető
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Pétfürdői Csoportjának 2018. évi 
beszámolója
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Pétfürdői Csoportja 1997-ben alakult 
meg. Vezetője Boncz Lászlóné, helyet-
tese Mogyorósi Józsefné. Lelki vezetője 
pedig Halmágyi Zoltán plébános. Címe: 
8105 Pétfürdő, Fazekas Mihály utca 3. A 
kapcsolattartó e-mail-címe: kisgaga14@
gmail.com. 

Bármi egyéb megválaszolandó kérdés-
re a 06-30/977-97-69-es, vagy a 06-
88/784-028-as telefonszámon tud vála-
szolni a csoport vezetője. 

Célunk a személyi segítés. Munkatár-
saink a hétköznapok során felmerülő 
problémák megoldását hivatottak segíte-
ni, mint például a hivatali ügyek intézé-
sében történő segítségnyújtás, életviteli, 
életfenntartási szükségletek kielégítése, 
bevásárlás, gyógyszerkiváltás, gyógyszer 
adagolása, orvoshoz kísérés, beszélgetés, 
sétáltatás, rászorulókon való segítés. Cél-
kitűzésünk: a mindennapi élet megköny-
nyítése a rászorulók számára. 

Szociális munkánk során igyekszünk 
segíteni a rászorulókon. Tagjaink beteg-
látogatásra mennek havonta legalább 
egyszer a 8-10 érintetthez. Munkánkban 
2018-ban is sor került az Adni öröm 
karácsonyi gyűjtésre, amely keretében 
312 kg tartós élelmiszert sikerült össze-
gyűjtenünk. Ezeket az élelmiszercsoma-
gokat 80 család (háromnál több gyerme-
kes, vagy 1 szülős) között osztottuk szét. 
A csomagok 10 kg-osak voltak, amik 
olajat, vajat, zsírt, lisztet, rizst, cukrot, 
májkrémet, lencsét, babot tartalmaztak. 

Adományozást a csoport minden szer-
dán 14 órától 16 óráig tart a fent em-
lített cím alatt. Ilyenkor ruhát, bútort, 
ha szükség van rá, a megmaradt élelmi-
szerből is adományozunk. Az ellátottak 
köre: Pétfürdő lakosai.

Ifjúsági munkánkban helyett kapott a 
családi nap megszervezése is, ahol kis-
gyermekes családok tölthették kelleme-
sen a napjukat kikapcsolódással, beszél-
getéssel, sportolással, illetve evés-ivással. 
Ez a nap minden korcsoportnak remek 
időtöltést nyújtott. Augusztus 18-án 

rendeztük meg Pétfürdőn a plébánián. 
2018 decemberében az adventi ünnep-

ségre egész Pétfürdőről vártuk résztvevő-
ket. A rendezvényen a Szent László Kó-
rus énekelt, melyben két tag a pétfürdői 
csoporthoz tartozik. Az év végén a szo-
kásos karácsonyi szeretetebédünk el-
maradt, ehelyett élelmiszer csomagokat 
osztottunk ki a rászorulóknak.

A csoport tevékenységét aktívan segíti a 
helyi polgárőrség, az önkormányzat és a 
védőnői szolgálat is. Az év során 953 kg 
élelmiszert osztottunk ki a rászorulók-
nak, melyhez hozzájárult a SPAR gyűj-
tőakció is. Részt vettünk zarándoklaton, 
lelki gyakorlaton, augusztus 20-án pedig 
a Szent István-napi körmeneten, Buda-
pesten. 

2019-ben a céljaink közt szerepel 
továbbra is az önkormányzattal, a 
polgárőrséggel és a védőnői szolgálat-
tal való jó kapcsolat ápolása, akiknek 
nagyban köszönhetjük a segítséget és 
az adományokat. Tervben van még 
a csoport fejlesztése is, ami új tagok 
csatlakozásában fog megnyilvánulni. 

2018-ban sajnos nem bővültünk. Ve-
zetőnk észrevétele, hogy az adomá-
nyozási kedv csökken, és egyre több a 
rászorulók száma a fiatalok körében. 
Szükség van ruhákra, élelmiszerekre, 
de igényli a rászoruló szféra az iskolai 
eszközöket is. Az idősebb tagok kiöre-
gednek, ezért a csoport várja a fiatal ön-
kéntesek segítségét.

Történet az évből, ami színesíti a cso-
portunk számára az elmúlt időszakot, 
hogy a megszervezett programokon, 
rendezvényeken, ünnepségeken szép 
számmal jelentek meg a pétfürdőiek. 
2018-ban nagy sikert aratott a nyáron 
megrendezett ifjúsági mozgáskorláto-
zott tábor, ami immáron ötödször ke-
rült lebonyolításra, ahol a csoport egyik 
aktív tagja már negyedik éve képviselte 
régiónkat csapatvezetőként. Remél-
jük, hogy idén is megrendezésre kerül. 
Öröm és bánat is ért minket 2018-ban, 
de ami a legnagyobb fájdalmat okozta, 
hogy egyik tagunk, Csombó Ferencné 
Rózsika néni 84 éves korában itt ha-
gyott bennünket.

Az Ország Lisztjéből kaptunk még 
500  kg lisztet, 65 kg tésztát. Ezenkívül 
tartós élelmiszer vásárlására adott az or-
szágos hálózat 36 ezer forintot.

Boncz Lászlóné
csoportvezető
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Pétfürdő ezer arca
Nyakas Ramóna a pétfürdői állateledel 

bolt tulajdonosa. Róla is elmondhatjuk, 
hogy arcról mindenki ismeri, sőt sokan 
benézünk hozzá egy-két szóra még akkor 
is, ha nincs is kisállatunk, hiszen ő min-
dig hatalmas mosollyal vár minden beté-
rőt. Azt már kevesebben tudjuk, honnan 
is indult a sikeres bolt, hogy ki az a lány, 
aki mindezt működteti, és mik a jövőbeni 
tervei.
– Pétfürdőn nőttél fel?
– Így van, ide születtem. Itt jártam ál-
talános iskolába. Utána Veszprémben 
tanultam tovább a kereskedelemi és 
vendéglátóipari szakkö-
zépiskolában. Ezután 
még egy OKJ-képzés 
keretein belül kitanul-
tam a fodrász szakmát 
is.
– A fodrászkodás he-
lyett mégis a kereske-
delemben maradtál.
– Igen. Úgy tapasztal-
tam, hogy viszonylag ke-
vés emberre sok fodrász 
jut nálunk, ezért nehéz 
lenne ebben a szakmá-
ban boldogulni. Viszont 
Pétet sem szerettem vol-
na elhagyni. Így vissza-
gondolva, jó döntés volt, hogy a kereske-
delem mellett horgonyoztam le.
– Rögtön a boltod megnyitásával 
kezdted a munkás éveket, vagy volt ez-
előtt más állásod is?
– Mikor megnyitott a péti pékség, ott 
helyezkedtem el. Három évet dolgoz-
tam a péti boltban, kettőt a berhidaiban. 
Utána Várpalotára kerültem egy 
kisállatkereskedésbe.
– Ezután nyitottad meg a boltodat?
– Igen. Mindenképpen saját vállalkozás-
ba szerettem volna kezdeni. A saját főnö-
kömnek lenni, a magam idejét beoszta-
ni. Amúgy is más komolysággal csinálja 
az ember, ha a sajátjáról van szó.
– Miért pont állateledel? A 
kisállatkereskedésből jött az ötlet vagy 
felismerted a hiányt?
– Egyrészt nagy ihletet adott a kisállat 
bolt is. Másrészt mindig is állatokkal sze-
rettem volna foglalkozni. Az állatorvosi 
egyetem volt az álmom, és ezzel valame-

lyest közelebb kerülhettem hozzá. Nem 
utolsó sorban pedig igen, felismertük a 
hiányt. Egyre nőtt a pétfürdői állattartók 
száma, az ellátásukhoz való kellékeket 
pedig csak korlátozott kínálatban érhet-
ték el helyben. Kifejezett szakbolt nem 
létezett.
– Mikor nyitottad meg végül a boltot?
– 2019 márciusában lesz négy éve.
– Ezek szerint kereslet és kínálat meg-
találta egymást. Négy év eltelte után 
már nem mondható, hogy beálltál a 
tiszavirág életű helyi próbálkozások 
sorába.

– Az első év katasztrófa volt, bár vállal-
kozói körökben azzal nyugtattak, ez a 
jellemző, nem kell izgulni. Kitartottam, 
és a második évtől javult a helyzet. 
– A kritikus első évben megfordult a 
fejedben, hogy feladod?
– Hogyne. Nagyon nehéz volt végigél-
ni. Mostanra viszont teljesen kiforrta 
magát. Megvan a fix vásárlói köröm, és 
folyton jönnek újak is, akik vagy új állat-
tartók, vagy a boltnak adnak egy esélyt.
– Nő a pétfürdői állattartók száma?
– Amikor megnyitottam, a nyuszi-, 
hörcsög-, tengerimalac-tartók voltak so-
kan. Ezt az eladásokból figyeltem meg. 
Az utóbbi két évben viszont a kutya- és 
macskaeledeleket keresik egyre többen. 
– Vannak Péten olyanok, akik egzotikus 
állatokat tartanak? Érkeznek hozzád 
különleges igényű vásárlók?
– Ismerek kígyó- és tarantulatulajdono-
sokat. Előfordulnak különféle hüllők. 
Például gekkó is él Pétfürdőn, illetve 

nagy divat lett a szárazföldi teknős tar-
tása. Az efféle állatok etetésének igényeit 
nem feltétlen tudom kiszolgálni, hiszen 
élő eledelt, egeret, szöcskét nem tartok.
– Vannak saját kisállataid?
– Több is van. A boltban lévő nyuszi 
és tengerimalac az enyémek. Otthon is 
van egy nyuszi, egy 13 éves befogadott 
cica, egy 18 éves pirosfülű ékszerteknős, 
és Molly, a 13 éves West highland white 
terrier.
– A vásárlóköröd kikből tevődik össze?
– Leginkább a fiatalok és a középkorú-
ak térnek be. Előfordul az idősebb kor-

osztály is, de ritkábban. 
Nyilván a bolt elhelyez-
kedése miatt is, hiszen 
sok lépcsőt kell meg-
mászni. Ezt igyekszem 
kiküszöbölni a házhoz-
szállítással. Az idősebb 
vásárlóknak, akiknek 
gondot okoz, hogy fel-
jöjjenek, illetve a törzs-
vásárlóknak házhoz vi-
szem az eledelt.
– Ezt máshol nem te-
szik meg.
– Legalábbis nem in-
gyen. Úgy gondoltam, 
hogy én viszont ezzel 

tudom segíteni a település lakóit, a 
vásárlóimat. Nálam amúgy sem egy 
gyors kiszolgálásból áll az eladás. Nem 
csak a vevőimet, hanem a kisállataikat 
is név szerint ismerem, és persze az igé-
nyeiket is.
– Tervezed a bolt bővítését?
– Magát a boltot nem bővíteném. A kí-
nálatot viszont folyamatosan formálom, 
nyitok az új dolgok felé. Egyre inkább 
előtérbe kerülnek a prémiumtermékek.
– Az eledelen kívül már egyéb kelléke-
ket is lehet nálad kapni.
– Hihetetlen dolgok kaphatók a nagy-
kerekben. A kutyaruházat már rég nem 
számít extrém dolognak az olyanok mel-
lett, mint a kutya-babakocsi. Ilyeneket 
nem szerzek be magamtól, inkább leülök 
az érdeklődő vásárlóval, fellapozunk egy 
katalógust, és azt hozom, amit ő választ, 
hiszen az ilyen „nagyvilági” dolgok nem 
biztos, hogy elmennének Pétfürdőn.

»»»

Nyakas Ramóna üzletében
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»»» – A „nagyvilági” dolgokból is fogy 
azért?
– A kutyaruha fogyogat, de ez a maxi-
mum. Sokan próbálkoznak internetes 
rendeléssel, de ez esetben nagyon fél-
re lehet nyúlni a méretezéssel. Ezért 
ebből is csak pár alapdarabot tartok a 
méretek és formák miatt, amit felpró-
bálhatnak a kisállatra. Mikor megvan 
a méret, szintén együtt választunk a 
katalógusból, és megrendelem a tetsző 
terméket.
– Ezek szerint állatbarát a bolt?
– Természetesen minden kisállatot szíve-
sen látok.
– Próbálod a vásárlókat terelgetni, ha 
tudsz jobbat, mint amihez ők ragasz-
kodnak?
– Ha kikérik a véleményem, akkor szí-
vesen segítek. Az évek alatt beletanul-
hattam a márkák közötti minőségi isme-
retekbe, vagy a kutyusok ételallergiáiba. 
Nagyon gyakori például a csirkehús-al-
lergia a kutyáknál, aminek egyértelmű 
tünetei vannak. Ha ilyenről számol be 
egy vásárló, igyekszem rábeszélni, hogy 
próbáljunk ki egy csirkehúsmentes készít-
ményt, és figyeljük meg az eredményt.
– Kaphatók nálad állatgyógyászati ké-
szítmények is?
– Ezek tartásához külön engedélyre volt 
szükségem, de fontosnak tartottam, 
hogy ez is elérhető legyen. Bolhairtó ké-
szítmények, samponok, féreghajtók, vi-
taminok, különféle gyógykészítmények 
kaphatók. Igyekszem ezekről is a lehető 
legteljesebben tájékoztatni a vásárlókat. 
Amiről nincs információm, arról saját 
magam tájékozódom a forgalmazótól 
vagy az állatorvostól.
– Milyenek a visszajelzések?
– Hála istennek nagyon jó visszajelzé-
seket kapok. Én is péti lévén, munka 
után az utcán is elkapnak a vásárlóim, 
és a kedvenceikről mesélnek. Mást le-
het, hogy zavarna, de én szívesen hall-
gatom bármikor. Azt gondolom, hogy 
másképp történne, ha nem lennének 
elégedettek. Ugyanakkor a boltnak 
van online felülete is a közösségi mé-
diában, ahol az elérhető minősítési 
felületen is jó pontszámai vannak a 
boltnak.
– A minőségi termékeken és a ked-
ves kiszolgáláson kívül is próbálsz 
tenni pluszban az elégedett vásárló-
kért?

– Szoktam ajándékokat küldeni a ked-
venceknek, amit nagyon szeretnek a 
vásárlók. Ezt is meg tudom tenni „sze-
mélyre szabottan”, hiszen ahogy emlí-
tettem, már a kisállatok kedvenceit is 
ismerem. Utoljára tavaly mikuláskor 
küldtem ajándékcsomagot az álla-
toknak a kedvenc jutalomfalataikkal. 
Ezenkívül gyakran csinálok akciókat 
is. Keresem a vásárlóim és a kedvenceik 
kegyeit.
– Gyakran látni a bolt ajtajában egy 
dobozt, teli konzervekkel.
– A bolt megnyitása óta kapcsolatban 
vagyok az Alex Állatvédő Egyesülettel. 
Számukra gyűjtöm az adománydoboz-
ban elhelyezhető dolgokat, illetve a pul-
ton kihelyezett pénzgyűjtő dobozban a 
pénzbeli felajánlásokat.
– Az adománydobozba mit lehet elhe-
lyezni?

– Gyakorlatilag bármit. Száraztápot, 
konzerveket, plédeket, játékokat.
– Sok adomány érkezik?
– Igen, alapvetően mindig kerül valami 
az adománygyűjtő dobozba. Kimagaslók 
az ünnepnapok és a téli időszak. A pén-
zes doboz is gyarapodik, már csak azért 
is, mert én a borravalónak itt hagyott 
visszajárót mindig bedobom.
– Ha csak rajtad múlik, meddig csiná-
lod a boltot?
- Ameddig csak lehet. Annyira szeretem, 
hogy jelenleg azt mondom, bármeddig 
csinálnám. Sokan mondják, hogy ebből 
nem fogok meggazdagodni, de nem is ez 
volt a célom, és most sem az. Szeretettel 
jövök be dolgozni, közel vagyok az ott-
honomhoz és elértem, hogy a magam fő-
nöke legyek, és ez nekem elég. Szívesen 
mennék innen nyugdíjba.

Szokolai Róbert

Minden hónap 3. hetének szerdáján 
termálfürdőbe mentünk, és így tervez-
zük 2019-ben is. Késő ősszel és télen 
inkább Tamásit választjuk, ahol több-
medencés, különböző hőfokú termálvíz 
van. Belépővel együtt csoportos étkezé-
si lehetőséget is kapunk. Nyáron Igalba, 
Sárvárra járunk fürdeni. Amikor több-
napos kirándulásunk volt, azt is úgy 
terveztük, hogy mindig legyen benne  
fürdés. 

A hónap első hétfőjén tartottuk mind-
annyiszor összejöveteleinket a Közös-
ségi Ház emeleti termében július és 
augusztus kivételével, akkor szünetünk 
volt. Fehérasztalos összejövetelre hívtuk 
nyugdíjas tagjainkat március első hétfő-
jére, a nőnapra és május első hétfőjére, 
anyák napjára. Ilyenkor a vendéglátás 
mellett műsorral is várjuk az érdeklő-
dőket. Az idősek napját október elején 
a Közösségi Ház rendezte. December 
első hétfőjén tartottuk az év utolsó ösz-
szejövetelét, ami szintén fehérasztalos és 
műsoros volt.

Régebben mindig úgy kezdtük az évet, 
hogy kint az erdei pihenőhelyen forralt 
boros, zsíros kenyeres baráti találkozót 
rendeztünk, majd kisétáltunk a tányér-
fenyőhöz. Nem is tudom, hogy miért, 

de évekig nem került erre sor. 2018-ban 
viszont újra kezdtük, reméljük, hogy 
lesz folytatása idén is.

Áprilisban Budapestre szerveztünk 
kirándulást. A Vajdahunyad várával 
kezdtük a napot, majd a Zsinagógát lá-
togattuk meg, végül a Vendéglátóipari 
múzeumot néztük meg.

Májusban egy napos külföldi utat 
szerveztünk Stájerországba, a Melki 
apátságba és Máriazellbe. Júniusban egy 
9 napos, csodálatosan szép kiránduláson 
vettünk részt Montenegróban és kör-
nyékén. Júliusban egy 3 napos túra ke-
retében felkerestük Pécset, Mezőhegyest, 
fürödtünk Makón, a Hagymatikum ter-
málfürdőben, majd a 3. napot aradi vá-
rosnézéssel töltöttük. Augusztusban is 3 
napos kiránduláson vettünk részt. Észak-
Magyarország volt az úti célunk. Tisza-
dobra, Tiszalökre utaztunk, a szállásunk 
Nyíregyházán volt. Másnap Máriapócsra 
Mátészalkára, Sonkádra, Csarodára, Túr-
istvándiba, Szatmárcsekére látogattunk, a 
3. napon Hajdúnánáson fürödtünk. Ok-
tóberben 2 napos utazáson vettünk részt, 
a villányi borfesztiválon és a szigetvári ter-
málfürdőben voltunk.

Keresztes Pálné
klubvezető

A Nitrogénes Nyugdíjas 
Klub tavalyi programjairól
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Ez történt 2018-ban a Péti Nyugdíjas 
Klubban
2018. év elején elkészítettük a progra-

mot, amit igyekeztünk az év során meg-
valósítani.

Tavaly a létszámadatok a következő-
képpen alakultak: 2017-ben 109 fő volt 
a taglétszám. 2018-ban 9 fő különböző 
okból nem újította meg a tagságát, de 15 
új belépőnk volt. Így tavaly 115 volt a 
klubtagok létszáma.

Minden hónap első csütörtökén tartot-
tuk a klubnapot, és ez ebben az évben is 
így lesz.

Vannak állandó programjaink, pl. min-
den hónap második hétfőjén fürdés a 
siófoki Galerius Fürdőben, vagy az Inotai 
Retro Színház előadásainak látogatása 5 
alkalommal. 2017-ben beadtunk egy pá-
lyázatot az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma által kiírt Csoóri Sándor-programra, 
amelyen 1  000  000 Ft-ot nyertünk. Ezt 
az összeget népviseletre, fellépőruhákra 
költhettünk el. Az önkormányzat Humán 
Bizottságához is benyújtottunk két pályá-

zatot. Az elsőre kaptunk 497 000 Ft-ot, 
amelyből 77 000 Ft-ot működésre, 370 
000 Ft-ot útiköltségre használtunk fel. A 
Muskátli Néptánccsoport 10 éves évfor-
dulójának megünneplésére 50 000 Ft-ot 
költöttünk el. A második pályázatban a 
szüreti felvonulás és bál megrendezésére 
125 000 Ft-ot kértünk.

Rendszeresen részt veszünk a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtár rendezvénye-
in:
– a magyar kultúra napi ünnepségen
– a Pogácsafesztiválon, ahol 7 fő sütött 
pogácsát,
– a Madarak és Fák napján, ahol állo-
mást állítottunk,
– a Péti Nyáron, ahol az információs sá-
tornál tevékenykedtünk,
– a Szépkorúak Szabadegyeteme rendez-
vénysorozaton, valamint
– az idősek-napi ünnepségen.

Kirándultunk Keszthelyre, Balaton-
szentgyörgyre a Csillag várba, Budapest-

re a Liszt Ferenc 
repülőtérre, a 
Velencei-tó kör-
nyékére, (ahol 
hajókirándulás, 
a dinnyési Vár-
park, Velencén 
a Bence-hegyi 
kilátó, a pákoz-
di emlékpark, 
Székesfehérvá-
ron a Bory-vár 
megtek intése 
volt a program). 
A következő 
utunk Tatára, 
O r o s z l á n y b a 
a bányamúze-
umba vezetett 
(hazafelé termé-
szetesen megáll-
tunk Zámolyon 
Pedro kocsmá-
jánál).

2 0 1 8 - b a n 
két alkalom-
mal tartottuk 
a klubnapot az 
Albert pihenő-

nél főzéssel egybekötve. (Egyik alkalom-
mal a fiúk, másik alkalommal a lányok 
főztek). Május elsejét Selmeczki Béla 
pincéjénél ünnepeltük. Négy táncos-
zenés délutánt-estét töltöttünk együtt, 
a farsangi bált, a szüreti bált, az évzáró 
vacsorát és a szilvesztert.

Megrendeztük az „Életet az Éveknek” 
Nyugdíjas Szövetség Veszprém megyei 
szervezetével és a Közösségi Házzal kö-
zösen a nyugdíjas néptánc-találkozót és a 
tekeversenyt. Részt vettünk az „Életet az 
Éveknek” Nyugdíjas Szövetség Veszprém 
megyei szervezete által megvalósított 
rendezvényeken: Alsóörsön a nyugdíjas 
majálison, Budapesten az országos teke-
versenyen, Ajkán a saját vers- és próza-
mondó találkozón.

Sok program kötődött a klub Muskátli 
Néptánccsoportjához. 2018-ban 18 fel-
lépésük volt. 4 alkalommal Pétfürdőn 
táncoltak. Voltak fellépni Várpalotán, 
Sármelléken, Balatonfüreden az Orszá-
gos Nyugdíjas Művészeti Fesztiválon, 
Keszthelyen az Országos Nyugdíjas KI-
MIT-TUD döntőjén a Balaton Szín-
házban, Litéren az Országos Szenior 
Néptánctalálkozón. Szerepeltek Nádasd-
ladányban, Csetényben a falunapon és 
Berhidán.

2018. november 24-én gálával ünne-
pelte a néptánccsoport megalakulásának 
10. évfordulóját. A másfél órás műsor-
ban 8 táncot mutattak be. Az eltelt 10 
évről készítettek egy tablót is, amely az 
aulában volt látható. Ezután az emeleti 
nagyteremben látták vendégül a fellé-
pőket és vendégeket. Köszönet a klub-
tagoknak a rengeteg finomságért, amit 
sütöttek.

A klub sok figyelmet fordít a saját vers- 
és prózaírók tevékenységére is. 2018-ban 
6 tagunk munkáját küldtünk el. 5 fő el-
ment Ajkára, és megosztotta más klubok 
tagjaival versét és prózáját.

A néptánccsoportot a fellépéseire sok 
klubtag is rendszeresen elkíséri, amit kü-
lönböző látványosságok megtekintésével  
kötünk össze, hogy még több helyet is-
merjünk meg hazánkból.

 Borbándi Ambrusné
elnök
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Házunk Tája
Szervezeti élet

Az idén 19 éves egyesületünk létszáma 
23 fő. Támogatói tagdíjat fizető magán-
személy és szervezeti támogatónk nincs. 
A tárgyév során sajnos az egyesületbe 
senki nem kérte a felvételét. Közgyűlést 
egy, elnökségi ülést nyolc alkalommal 
tartottunk. Immár hagyományosnak 
mondható programunk a negyedik al-
kalommal megrendezésre került óév-bú-
csúztató, amelynek a helyszíne a nyug-
díjas pihenőben volt, és a meghívott 
vendégek 60%-a megtisztelte jelenlé-
tével egyesületünket. Részt vettünk a 
VMPSZ tisztújító küldött-értekezletén, 
melyet első ízben Pétfürdőn tartottak 
meg, és a családi napon Balatonkenesén, 
ahol Terbócs Csaba elismerésben része-
sült az elvégzett munkájáért. 

A Várpalota járási polgárőr értekezleten 
a Várpalotai Rendőrkapitányságon 11 
alkalommal, a különböző témájú (civil, 
bűnmegelőzési, gyermekvédelmi stb.) 
települési és városi fórumokon négy al-
kalommal vettünk részt. A helyi Gondo-
zási Központ esetmegbeszélésein tíz al-
kalommal voltunk jelen. Október 25-én 
a Helyi Esélyegyenlőségi Program meg-
beszélésén is képviseltettük magunkat.
A kamerarendszer figyeléséből kapott 
összegből márciusban négy napos, há-
rom éjszakás kirándulást szerveztünk 
Harkányba, amin családtagokkal együtt 
vettünk részt.

Saját szervezésben immár tizenegyedik 
alkalommal rendeztük meg április 11-én 
a Járási Rendvédelmi Diákvetélkedőt.
A közösségi televízióban három alkalom-
mal voltunk stúdióbeszélgetésen. A Pét-
fürdői Krónikában rendszeresen teszünk 
közzé egyesületünk életéről híreket. A 
tárgyév során szolgálati idő alatt baleset, 
saját hibából eredő rendkívüli esemény 
nem történt. Pétfürdő Képviselő-testü-
lete előtt május 31-én számoltunk be a 
2017-es évről. A Képviselő-testület a be-
számolót egyhangúlag elfogadta.
Szolgálati tevékenység

2018-ban 2 677 óra szolgálatot tel-
jesítettünk, ebből a rendőrséggel kö-
zösen 375 órát, míg a katasztrófavéde-
lemmel 53 órát. Várpalota Járásban 9 

polgárőregyesület van (Berhida, Inota, 
Jásd, Ősi, Öskü, Pétfürdő, Várpalota, 
Vilonya), és köztük a második legtöbb 
szolgálatot tejesítettünk.
Az alapként működő járőrtevékenységen 
túlmenően: 
– kamionforgalom biztosítása 3 alka-
lommal 48 ó.,
– halottak napja körüli időkben 2 eset-
ben 80 ó.,
– önkormányzat és intézményeinek ren-
dezvényét 8 alkalommal,
– rendőrséggel közös szolgálat 8 alka-
lommal,
– katasztrófavédelemmel 4 alkalommal,
– sportrendezvények (foci, futás, kerék-
pár, iskolai) 18 alkalommal,
– elektronikai hulladékgyűjtés, lomtala-
nítás 1-1 alkalommal,
– Péti nyár, Berhidai napok 1-1 alkalom-
mal 120 ó.,
– Máltai Szeretet Szolgálat munkájának 
segítése 3 alkalommal,
– VMPSZ tisztújító választási nagygyű-
lés 1 alkalommal,
– Horváth István Általános iskola alsós-
felsős farsangi bál biztosítása.
A kiskertekben több alkalommal jár-
őröztünk, ebből egy alkalommal a rend-
őrséggel együtt körözött személyek elfo-
gása történt.
A gyanús rendszámokat rendszeresen el-
juttatjuk a rendőrségnek ellenőrzésre.
– civil szervezésben Mozdulj Pét! 1 alka-
lommal,
– Fekete dió ünnepség 1 alkalommal,
– Május 15-én a Nitrogénművek Zrt.-
ben tűzeset, értesítve a polgármester, be-
avatkozás nem történt,
– Május 18-án Sólyon sajnálatos gyerekhalál,
– Május 26-án gyereknap,
– Bakonykarszt Zrt. családi nap biztosí-
tása 3 alkalommal 90 ó.,
– Szüreti felvonulás 1 alkalommal,
– Sajnálatos esemény – temetés okt. 10.,
– Várpalotán futóverseny biztosítása        
1 alkalommal,
– Adventi gyertyagyújtás 4 alkalommal,
– Temetés Berhidán segítség 1 alkalommal.
Lakossági bejelentést 14 alkalommal fo-
gadtunk, ebből 2 alkalommal valószínű-
leg emberélet sikerült megmentenünk. A 

többi eset nagy hányada az Ifjúsági-tó-
nál a horgászok feltűnésével, a szemetes 
kukák tóba való dobásával, a PMTE-
sporttelep közelében történt gyújtoga-
tással volt kapcsolatos.
Kapcsolattartás

A rendőrséggel, a katasztrófavédelem-
mel továbbra is kitűnő a kapcsolatunk. 
Ugyanez mondható el a Polgármesteri 
Hivatallal, az intézményekkel, a telepü-
lésrendészettel (közterület-felügyelet) 
való munkákra.
Polgárőrségünknek az alábbi hatóságok-
kal, szervezetekkel van élő együttműkö-
dési megállapodása:
Veszprém megyei Rendőr-főkapitány-
ság, Veszprém megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Pétfürdő Nagyközség Önkor-
mányzati Képviselő-testülete, Péti Munkás 
Testedzők Egyesülete, Horváth István Ál-
talános Iskola, Várpalotai Bányász Sport-
kör, Palotamentő csoport, Máltai Szeretet 
Szolgálat Pétfürdői Csoportja.

A civil szervezetek rendszeresen igény-
lik részvételünket a saját szervezeti mun-
kájukhoz (nyugdíjas klub, Marathon 
Tömegsport és Környezetvédő Egyesü-
let, Bakony Bike Kerékpáros Egyesü-
let, FutaPét Tömegsport Egyesület stb.) 
vendégek, járművek érkezése eligazítása 
területén.

Elérhetőségünk rendszeresen megje-
lenik a helyi médiában (minden hónap 
első szerdáján van fogadónapunk 17 
órától az irodában). A tavalyi évben saj-
nálatosan egyszer sem kerestek meg ben-
nünket.

A járási polgárőr egyesületek közül a 
szomszéd településeken, Berhidán, Ös-
kün, Ősiben, Vilonyán tevékenykedők-
kel alakult ki egymást segítő jó kapcso-
latunk. Várpalotával a kapcsolat sajnos 
hosszú idő után sem valósult meg.

Polgárőrségünk elsősorban a település 
élhetőségét, a lakosság biztonságérzetének 
javulását törekszik elősegíteni. Úgy érez-
zük, hogy az itt élőknek szükségük van egy 
közvetlen partnerre, és nekünk is fontos az 
ő segítségük. Ezt jelzi a 14 bejelentés is.

 
Lujber Tibor, 

a Polgárőrség elnöke

Pétfürdő Polgárőrségének 2018. évi tevékenységéről
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Kéziratot nem adunk vissza. Lapzárta minden hónap 5-én.

Hírek, közlemények, programok
Február 19-én, kedden 15-től 
18 óráig a Magyar Vöröske-
reszt Pétfürdői Alapszervezete 
véradást szervez a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtár 
emeleti kamaratermében.

• • •
Február 21-én, csütörtökön 
16 órától Pétfürdő Nagyköz-
ség Képviselő-testületének 
Humán Bizottsága fórumot 
rendez a pétfürdői civil szer-
vezetek számára a Közösségi 
Ház emeleti nagytermében. 

• • •
A Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtár február 23-án, szom-
baton 9-től 11 óráig diavetítéses 
mesedélelőttre várja az érdek-
lődőket, kicsiket és nagyokat. 
Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak!

• • •
A Péti Nyugdíjas Klub febru-
ár 23-án, szombaton 15 órától 
tartja farsangi bálját a Pétfür-
dői Közösségi Ház és Könyvtár 
emeletén. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak!

• • •
Március 2-án, szombaton 10 
órakor kerül megrendezésre a 
49. Schmidt Ferenc Péti Te-
repfutó verseny a Marathon 
Tömegsport és Környezetvé-
dő Egyesület szervezésében. 
800 méteres, 5 és 10 kilomé-
teres távokban lehet nevezni. 
Rajt és cél az Albert Pihenő-
parkban lesz.

• • •
Március 2-án, szombaton 15 
órától kerül sor a XI. Péti Po-
gácsafesztiválra a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtár-
ban. Minden érdeklődőt szere-
tettel várnak! 

• • •
Pétfürdő Nagyközség Ön-
kormányzata március 7-én, 
csütörtökön 17 órától közmeg-

hallgatást tart a Pétfür-
dői Közösségi Ház és 
Könyvtárban. 

• • •
Pétfürdő Nagyközség 
Önkormányzata, vala-
mint a Pétfürdői Kö-
zösségi Ház és Könyvtár 
március 15-én, pénteken 
15 órától tartja az 1848-
49-es forradalom és sza-
badságharc tiszteletére 
rendezett ünnepségét. 
Helyszín a Közösségi 
Ház színházterme, majd 
a Hősök terei emlékmű.

• • •
Március 19-én, kedden 
kerül megrendezésre a 
„Tiszán innen, Dunán 
túl” Országos Népdal-
éneklési Verseny minő-
sítő területi fordulója 
a Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtárban.

• • •
Kedves jelenlegi és le-
endő Könyvbagoly tu-
lajdonosok! A Pétfür-
dői Közösségi Ház és 
Könyvtár könyvtára to-
vábbra is várja a kicsiket 
és nagyokat újabbnál 
újabb, érdekes feladvá-
nyokkal. Gyűjtsétek a 
teljesített feladatokat! A 
pályázat vége: 2019. má-
jus 31., péntek.

• • •
A Digitális Jólét Program ke-
retén belül 2019-ben is vár-
ják a számítástechnikával, 
okostelefonokkal és egyéb esz-
közökkel ismerkedni vágyók 
jelentkezését a Pétfürdői Kö-
zösségi Ház és Könyvtárban. 
Figyelem! A program nem csak 
a fiatalok számára elérhető, sőt, 
kifejezetten várják az idősebb 
korosztály jelentkezését is!
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