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A képviselő-testület elfogadta 
a település 2019-es költségvetését
A február 28-ai tanácskozáson 5 igen 

és 1 nem szavazat mellett elfogadta a 
képviselő-testület Pétfürdő Nagyközség 
Önkormányzatának 2019. évi költség-
vetését 1 milliárd 715 millió 181 ezer 
forint bevételi főösszeggel, 1 milliárd 
715 millió 181 ezer forint kiadási főösz-
szeggel, hiány nélkül.

A költségvetés többek között 1 mil-
liárd 61 millió 500 ezer forint közha-
talmi bevétellel (építményadó, kom-
munális adó, helyi iparűzési adó stb.), 
34 millió 46 ezer intézményi működési 
bevétellel, 171 millió 592 ezer forint 
támogatási előirányzattal (például 
önkormányzatok egyes köznevelési 
feladatainak támogatása, önkormány-
zatok szociális és gyermekjóléti felada-
tainak támogatása, egyéb támogatások, 
kiegészítések), illetve 25 millió 
977 ezer forint átvett pénzesz-
közzel kalkulál.

A kiadási oldal tervezett elő-
irányzata 1 milliárd 715 millió 
181 ezer forint. Ebből működé-
si kiadás 1 milliárd 140 millió 
43 ezer forint: a személyi jutta-
tás 477 millió 671 ezer forint, 
a dologi kiadás 317 millió 847 
ezer forint, a felhalmozási ki-
adás 475 millió 424 ezer forint. 
Az általános tartalék 39 millió 
663 ezer forint, a céltartalék pe-
dig 60 millió 51 ezer forint.

A költségvetés tárgyalását 
egyéb témák is követték az 
ülésen, mint például a Pétfür-
dői Közösségi Ház és Könyvtár 
2019. évi szakmai munkaterve, 

melyet 6 igen szavazattal fogadott el a 
grémium.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal 
elfogadta a 2018. évi szociális és gyer-
mekvédelmi ellátásokról szóló beszá-
molót. A múlt év során 161 esetben 
nyújtottak be segélykérelmet a Humán 
Bizottsághoz, ebből 141 esetben állapí-
tottak meg támogatást az illetékesek. A 
polgármesteri hatáskörbe tartozó szociá-
lis ellátások keretében 175-en részesültek 
lakhatási támogatásban, 60-an létfenn-
tartási támogatásban. Rendkívüli telepü-
lési támogatást 59 esetben, beiskolázási 
támogatást 38 gyermek vonatkozásában, 
gyermekszületési támogatást 24 esetben 
állapítottak meg. A jegyzői beszámoló-
ból kiderült, hogy 2018-ban havonta 
átlagosan 6 fő ápolási támogatásban, 

17-en rendszeres települési gyógyszertá-
mogatásban részesültek, rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre pedig átla-
gosan 65 érintett gyermek jogosultságát 
állapították meg.

Az óvodai beíratás időpontjának meg-
határozásáról 6 igen szavazattal döntött 
a képviselő-testület. A beiratkozás idő-
pontja április 23-án, kedden 8-tól 16 
óráig, illetve április 24-én, szerdán 8-tól 
16 óráig lesz.

Jóváhagyásra került 6 igen szavazattal 
a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal igaz-
gatási szünete a nyári időszakban 2019. 
július 22-étől augusztus 25-éig, a téli 
időszakban pedig december 23-ától ja-
nuár 5-éig. A zavartalan ügyfélfogadás 
az igazgatási szünetben is biztosított lesz.

Szokolai Róbert

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

Pétfürdői Polgármesteri Hivatal



XVII. évfolyam 166. szám

       Pétfürdői Krónika

2

Megemlékezés március 15-én
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata, 

valamint a Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtár közös szervezésében idén is meg-
emlékeztünk az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharcról.

Az ünnepi műsor a hagyományok-
hoz hűen a Közösségi Ház színház-
termében kezdődött a „Panelkuckó” 
Napköziotthonos Óvoda Katicabo-
gár csoportjának és a Horváth István 
Általános Iskola hetedik osztályosai-
nak előadásával. Az óvodás csoportot 
György Mónika és Udvardi Ilona készí-
tette fel. Az iskolások előadását Kucsera 
Károlyné Kovács Szilvia, Ácsné Sebestyén 

Éva és Járási Adrienn 
állította össze, és ta-
nította be.

A színháztermi elő-
adás után Rónaszéki 
Virág, a Horváth Ist-
ván Általános Iskola 
hetedik osztályos ta-
nulója mondott verset 
a Hősök terei emlék-
műnél.

Ezt követően koszo-
rúzással tisztelegtek a 
jelenlévők a márciusi 
ifjak és a szabadságharcban elesettek emléke előtt. Koszorút helyezett el 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata, 
a Jobbik Magyarországért Mozgalom, 
a Magyar Szocialista Párt pétfürdői 
szervezete, a Napfény Női Kar, a Pét-
fürdői Diáksport Egyesület, a Pétfür-
dői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, a 
Pétfürdői Kolping Katolikus Szakkö-
zépiskola, Szakiskola és Kollégium, a 
Péti Férfikar, a Péti Nyugdíjas Klub, a 
Szent László Kórus, a Peytu Íjász Ha-
gyományőrző Egyesület, a Pétfürdői 
Polgárőrség és a Horváth István Álta-
lános Iskola.

A Horváth István Általános Iskola 7. osztályosai

A „Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda Katicabogár csoportja
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Keringőző végzősök

Az ölelő szó
A pétfürdői Kolping Iskola 22. szalagava-

tó ünnepsége március 7-én zajlott a helyi 
Közösségi Ház és Könyvtárban. 

Ötvenkilenc végzőse van ebben a tan-
évben a Pétfürdői Kolping Katolikus 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégi-
umnak, akik bensőséges ünnepség ke-
retében kapták meg osztályfőnökeiktől 
a jellegzetes, fekete-narancssárga színű 
szalagot.

„A szalag egy olyan szövetség jele, amely 
összeköt minket az Úrral és egymással. 
Anyagába beleszövődik az együtt töltött 
idő, az egymás felé küldött mosoly, bele-
szövődnek a közösen megélt élmények és 

fellélegzések. Három-négy éve egymás-
hoz sodort minket az élet, hogy döntsük 
el, mit akarunk, hogy dolgozzunk érte, 
hogy legyünk kitartóak, és közben pró-

báljunk ki minél több jó dolgot... Ma 
már egyre simább kavicsot hord a 
szeretetfolyó a szívünkben” – osz-
totta meg ünnepi gondolatait a je-
lenlévőkkel Fodor Tamás, az iskola 
címzetes igazgatója.

A szobafestő/virágkötő osztály ta-
nulóinak Kaszinec József és Tóthné 
Tunyogi Gyöngyi osztályfőnök, a 
famegmunkáló/vendéglátó-eladó 
osztály végzőseinek Nemes Gábor 
és Gáspár-Várhegyi Katalin osztály-
főnök, a szakképzési HÍD-program 
osztálynak Benkó József osztályfőnök 
és Simonfalvi Julianna szakoktató, 
a vendéglátó-eladóknak Sebestyén 
Istvánné osztályfőnök, az asztalos/
szakács osztály diákjainak pedig 

Bognárné Nagy Tímea osztályfőnök, az 
intézmény igazgatója tűzte fel a szalagot. 
A fiatalokhoz intézett egy-egy személyes 
mondatuk, kézfogásuk a közeli búcsú-

zást jelezte, és egyben biztatást az év végi 
nekirugaszkodásra.

A szalagavató legizgalmasabb pillanata 
természetesen a fiatalok látványos kerin-
gője volt. A főként szülőkből, rokonság-
ból álló közönség örömmel és büszkeség-
gel tapsolta meg a fehér tüllruhás-fekete 
öltönyös párok előadását. Az alkalmi ko-
reográfiát, ahogyan az előző években is, 
Kustos Lászlóné tanította be.

A műsort a vendéglátó-eladó osztály 
vidám árnyjátéka, Nagy László rap-pro-
dukciója, valamint Kardos Bence zon-
gorajátéka színesítette. A kollégisták a 
Földvári György–Őszi Zoltán: Tücsök az 
óceánon című meséjének feldolgozásával 
ajándékozták a végzősöknek. Sallai Zsa-
nett 11. osztályos szakácstanuló éneke, 
a Kell még egy szó című dal emlékezetes 
lezárása volt az ünnepségnek.

Ladányi Ibolya
tanár

A Pétfürdői Gondozási Központ 
feladatairól
Papp Alexandrát, a Pétfürdői Gondo-

zási Központ intézményvezetőjét kérdez-
tük a település szociális ellátásairól.
– Milyen tagintézményei vannak a 
Pétfürdői Gondozási Központnak?
– A Gondozási Központhoz tartozik a 
Védőnői Szolgálat. Ezalatt értjük a Te-
rületi és az Iskolai Védőnői Szolgálatot 
is. A bölcsőde, a házi segítségnyújtás, a 
szociális étkeztetés és a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat. Tehát a Gon-
dozási Központ a település szociális ellá-

tásait fogja össze. Magzati kortól egészen 
az időskorig jelen vagyunk a település 
lakóinak életében.
– A Gondozási Központ új épületén 
belül milyen szolgáltatások zajlanak?
– Több telephelyünk van. Más-más te-
lephelyen található a Területi és Iskolai 
Védőnői Szolgálat és a bölcsődei ellátás 
is. Konkrétan a Gondozási Központon 
belül a házi segítségnyújtás, a szociális 
étkeztetés és a Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat működik.

– Kik és milyen szakképzettséggel lát-
ják el a feladatokat?
– Minden kollégánk rendelkezik a jog-
szabályban előírt szakképzettségekkel. 
De én úgy gondolom, hogy nem csak a 
képesítés határozza meg a munkavégzés 
minőségét, hanem a lelkiismeretesség, a 
becsületesség, és vannak bizonyos hely-
zetek, amiket azonnal le kell reagálni 
az idősellátásban, a családsegítésben, a 
gyermekvédelemben. 

»»»

Szalagtűzés után
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»»» Tehát a kreativitás nem csak a kéz-
ügyességet jelenti, hanem azt is, hogy 
egy ember tud-e rögtönözni. Erre is 
nagy szükség van. A családsegítés és 
a gyermekjólét tekintetében hárman 
látjuk el a feladatot. A szociális étkez-
tetést egy fő végzi, a házi segítségnyúj-
tásban négyen dolgoznak.
– Milyen az ellátottakkal való kom-
munikáció? Hiszen sok esetben akár 
az adott személlyel kapcsolatos prob-
lémákat kell kivesézni a segítő folya-
mat során.
– Az esetek többségében könnyen tu-
dunk együtt dolgozni az ellátottakkal 
minden szakterületen. Vannak kirívó 
esetek, amikor konfliktus alakul ki, de 
nekünk ezt is kezelnünk kell, hiszen a 
mi feladatunk a segítés, és nem a szá-
monkérés. A kialakult helyzetekben arra 
kell törekednünk, hogy az 
adott szituáció orvosolva 
legyen, és lehetőleg ne is-
métlődjön meg.
– Mik az alapvető prob-
lémák?
– A gyermekvédelmen és 
családsegítésen belül ál-
talános probléma például 
a kapcsolattartás a szülők 
különválása esetén. Ott 
van még az elhanyago-
lás, ami lehet fizikai és 
érzelmi. Ritkább esetben 
vannak bántalmazások. 
Itt kiemelném, hogy már az érzelmi 
bántalmazás is bántalmazásnak számít. 
Minden bántalmazás esetén rendőrségi 
feljelentést kell tennünk. A szociális ét-
keztetés és házi segítségnyújtás alapvető 
problémái az ellátottak korából, egész-
ségügyi állapotából fakadnak. Idős kor-
ban megoldhatatlanná válhat akár egy 
könnyebb takarítás, egy csekk feladása 
vagy az ebéd megfőzése is, de előfordul-
nak súlyosabb esetek, amikor fekvőbe-
teghez kérik a segítségünket.
– Ezekről a problémákról milyen úton 
értesül a szolgálat?
– Vagy a jelzőrendszeren keresztül, vagy 
lakossági bejelentés során értesülünk. 
Előfordulhat, hogy egy, már a látókö-
rünkben lévő családnál fedezünk fel to-
vábbi gondokat.
– Ha problémát tapasztalunk a kör-
nyezetünkben, hogyan lehet bejelen-
tést tenni?

– A jelzés minden esetben anonim. 
Nyitvatartási időben bárki befáradhat 
hozzánk, és név nélkül elmondhatja ag-
gályait.
– Mi az a szociális étkeztetés?
– Ugyanúgy, mint a házi segítségnyúj-
tás, a családsegítés, a gyermekjólét, ez is 
kötelező önkormányzati ellátás. A szoci-
ális étkeztetés célja a napi egyszeri me-
leg étel biztosítása. A 65 év felettieknek 
orvosi igazolás nem kell, azonban 65 év 
alatt csak a lakcím nélkülieknek, illetve a 
mozgásukban korlátozottaknak és azok-
nak jár, akik krónikus vagy akut megbe-
tegedésük miatt nem, vagy részben tud-
ják magukat ellátni. 
Igényelheti még, aki fogyatékossági tá-
mogatásban vagy emelt összegű családi 
pótlékban részesül, pszichiátriai beteg 
vagy szenvedélybeteg. 65 év alatt orvo-

si, illetve szakorvosi igazolás szükséges. 
Minden esetben megadjuk a teljes tá-
jékoztatást és a segítséget a Gondozási 
Központban, útbaigazítást adunk a szük-
séges iratokról, tennivalókról, biztosít-
juk a kötelező nyomtatványokat. Igény 
szerint házhoz is megyünk az ügyintézés 
miatt, ha valamilyen okból a szolgálta-
tást igénylő nem tud hozzánk bejönni. A 
szolgáltatásról magáról pedig fontos tud-
ni, hogy lehet kérni házhoz szállítást, de 
helybe is lehet jönni az ételért. Helyben 
fogyasztásra nincs lehetőség. Az ebédet 
éthordókban szállítjuk, és azokban adjuk 
ki. Az éthordók tisztántartására a köve-
telményeknek megfelelő konyha áll ren-
delkezésünkre. A kiadás és a kiszállítás is 
megtörténik ebédidő előtt. A kiszállítás 
ingyenes, magának az étkeztetésnek a 
díja pedig az igénylő anyagi bevételétől 
függ, lehet akár ingyenes is, ezt helyi 
rendelet szabályozza. Minderről már az 

adott személy egyéni körülményei isme-
retében tudok bővebb tájékoztatást adni 
itt, a Gondozási Központban.
– A házi segítségnyújtás?
– A házi segítségnyújtás menete meg-
egyezik a szociális étkeztetésével. A 
szolgáltatás nyújtásához háziorvosi vagy 
szakorvosi igazolás kell. A házi gondozás 
célja, hogy az igénybe vevő személy saját 
lakókörnyezetében, otthonában kapjon 
segítséget az önálló életvitel fenntartása 
érdekében. Az igénylés a Gondozási Köz-
pontban kérhető, de külön igény esetén 
házhoz is tudunk menni, tájékoztatni a 
lehetőségekről. A szolgáltatás díja ebben 
az esetben is az igénylő egyéni anyagi 
körülményeitől függ a helyi rendelet 
szerint. Az idősgondozást nyitvatartási 
időben végezzük. A segítségnyújtás na-
gyon sokrétű. Van, ahol csak bevásár-

lásban, takarításban van 
ránk szükség. Más eset-
ben az orvosi, gyógyszer-
tári, postai ügyintézés a 
feladatunk. A hétköznapi 
teendőikben segítjük az 
igénybevevőt. Sajnos van-
nak komolyabb ellátást 
igénylők is, ezekben az 
esetekben beszélhetünk 
pelenkázásról, fürdetés-
ről. Fontos tudni, hogy a 
házi segítségnyújtás nem 
egészségügyi szakápolás, 
így olyan feladatokat, 

mint sebellátás, katéterezés, kötözések és 
hasonlók, nem láthatunk el!
– Milyen a kapcsolat a település többi 
intézményével?
– A jelzőrendszer tagjai a bölcsőde, az 
iskola, az óvoda. Így velük napi szinten 
kapcsolatban állunk. Jó a kapcsolatunk a 
polgárőrséggel és a rendőrséggel is. Oda-
vissza él a jelzési kötelezettség, de azt 
gondolom, hogy ezt egyik fél sem kö-
telezettségnek éli meg, mert nagyon jó 
viszonyt ápolunk. Erre nagyon jó példák 
az esetmegbeszélő ülések a Gondozási 
Központban, ahol mindig szép szám-
ban képviseli magát minden intézmény. 
Kapcsolatban vagyunk a Máltai Szere-
tetszolgálat Pétfürdői Csoportjával. Bi-
zonyos rendezvények kapcsán összeköt-
tetésben vagyunk a Közösségi Házzal is, 
ahol minden ötletünkkel, kérésünkkel 
kapcsolatban nyitottan és segítőkészen 
állnak hozzánk.                                 »»»

Gondozási Központ
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»»» – Idén milyen rendezvények várhatók 
a Gondozási Központ rendezésében?
– A családi napot tervezzük a további-
akban is minden évben megrendezni. A 
gyermekek táboroztatása megtörtént a 
tavalyi nyár folyamán. Ezt a tábort min-
den második nyáron szervezzük a rászo-
ruló gyermekek részére. Legyen ez nehéz 
anyagi körülmények között élő család-

ból származó gyermek, vagy, akit lelki-
leg megterhelő környezetből próbálunk 
kis időre kiszakítani. Idén is szeretnénk 
megrendezni a jótékonysági gálát, de er-
ről még nem tudok bővebb információt.
– Milyen plusz szolgáltatásai vannak 
még a Gondozási Központnak?
– Pszichológusi ellátás zajlik nálunk heti 
12 órában. A várakozási idő egy-másfél 

hónap. Ügyvédi fogadóóra is van havon-
ta egyszer. A pszichológus és az ügyvéd 
ritkább esetekben az igénybevevő ottho-
nában is nyújt szolgáltatást, de csak azok-
nál, akik mozgásukban korlátozottak.  A 
szolgáltatásokat minden pétfürdői la-
kos ingyen igénybe veheti. Időpontot a 
Gondozási Központban lehet kérni.

Sz. R.

Biztonságban az interneten
A Várpalotai Rendőrkapitányság munka-

társai egy héten át általános és középiskolás 
tanulóknak tartottak bűnmegelőzési elő-
adásokat. Többek között a Horváth István 
Általános Iskolában is jártak.

A Biztonságos Internet Naphoz kötő-
dően a rendőrök felhívták a fiatalok fi-
gyelmét az internethasználat veszélyeire. 
A foglalkozásokon a diákok elsajátíthat-
ják azt a képességet, mellyel felelősség-
teljesen kezelhetik, és irányíthatják saját 
online-identitásukat, és tiszteletben tud-
ják tartani mások információ- vagy kép-
megosztó döntését.

A Várpalotai Rendőrkapitányság mun-

katársai február 4. és 8. között négy 
oktatási intézményben tartottak tájé-
koztatást az internet veszélyeiről. Ezen 
alkalmakkor az előadó ajánlásokat fogal-
mazott meg arról, miként előzhető meg, 
hogy jogsértés elkövetőjévé, vagy áldo-
zattá váljon valaki.

Fontos, hogy a betartsuk és betartas-
suk a biztonságos internetezés szabályait. 
Ebből néhány:

– ne töltsenek fel magukról vagy is-
merőseikről, barátaikról olyan képe-
ket, amelyekkel méltatlan helyzetbe 
hozzák saját magukat, vagy ismerőse-
iket;

– a közösségi oldalakon létrehozott 
profilokon a lehető legkevesebb infor-
mációt adjuk meg magunkról;

– számos olyan program van, amely 
védelmet biztosít, és biztonságos böngé-
szést tesz lehetővé;

– a szülők meghatározhatják, hogy a 
gyermekek milyen oldalakat látogathat-
nak meg, vagy mennyi időt tölthetnek a 
„neten”.

Ne feledjék, az internet nem csak ve-
szélyeket rejt magában, hanem számos 
lehetőséget is!

Bartók Judit
rendőr százados
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Kedves Szüleim!
Épségben és egészségben megérkeztem 

hozzátok, ahol sok mindent szeretnék 
megélni és megtanulni Tőletek, hogy fel-
nőttként büszkék lehessetek rám!

Szeretném, ha támaszaim lennétek, 
példát mutatnátok, hogy felnézhessek 
rátok, és biztonságban érezzem ma-
gam. Szeretném, ha az erőtöket és a 
figyelmeteket rám fordítanátok, hogy 
érezzem a törődéseteket, és élő szóval 
megtapasztalhassam, és megtanuljam 
az emberi kapcsolatok alakulását, hi-
szen az érzéseket először rajtatok ke-
resztül élem meg.  

Legyetek határozottak, és ne hagyjátok, 
hogy én döntsek olyan dolgokban, ami-
ben nincs választási lehetősége egy gyer-
meknek. Legyetek határozottak, hogy 
kiszámíthatóvá váljanak a mindennapi 
dolgok körülöttem. 

Ne a barátaim legyetek, hanem a szü-
leim! Ne osszatok meg velem olyan tör-
ténéseket, érzéseket, amik Titeket gyö-
törnek, mert azzal csak nehéz helyzetbe 
hoztok. Olyankor azt fogom érezni, 
hogy segítséget vártok tőlem, azonban 
én még nem értem a felnőttek világát, 
így segíteni sem tudok. Ezzel csak azt 
éritek el, hogy nem a támaszt látom ben-
netek, hanem megkérdőjelezem, vajon 
nehéz helyzetben, ha nekem lesz rátok 

szükségem, mellettem tudtok-e majd 
állni? 

Amikor együtt leszünk, szeretném, ha 
rám figyelnétek, ne a telefont nyomkod-
játok. Próbáljatok meg türelmesek lenni, 
hiszen én még csak kicsi vagyok, és fel-
nőtt koromra meg kell tanulnom türel-
mesen intézni a dolgaimat. 

Kérem, hogy sokat játsszunk, ne en-
gedjétek, hogy órákig a tévé előtt üljek, 
vagy a telefont nyomkodjam. A játékok-
ból sokat tanulok, attól kitartó, türelmes 
és szabálykövető leszek. 

Ne szidjatok meg, ha összepiszkolom 
magam, adjatok rám olyan ruhát és ci-
pőt, amit nem sajnáltok. Biztos meg-
kóstolom a homokot vagy a szemembe 
szórom, összesarazom magam, elesek, és 
kiszakad a ruhám, de a jövőbeni talp-
raesettségemhez kellenek ezek az élmé-
nyek.   

Ha rosszat teszek ne veréssel büntesse-
tek! Beszélgessetek velem, érezzem, hogy 
fontos vagyok nektek, és érdekel titeket 
az örömöm és a bánatom. Mondjátok el 
a véleményeteket, hogy megtanuljam, a 
velem történteket meg lehet oldani. Mu-
tassatok irányt!

Biztos lesz olyan időszak, amikor 
valami miatt hisztizek, toporzékolok, 
makacskodom, de ti akkor is legyetek 

kitartóak, és ne engedjetek. Meg kell 
tanulnom, hogy nem lehet mindig az, 
amit én szeretnék, mivel a felnőtt éle-
tem minden mozzanatát sem élhetem 
úgy, hogy körülöttem forog a világ. 

Tanítsatok meg a felnőttek tisztele-
tére! Ha arra bíztattok, hogy rossz az 
óvónő és a tanár, vagy a felnőtt embe-
rek nem normálisak, később nagyobb 
koromban én sem foglak benneteket 
tisztelni. 

Segítsetek abban, hogy legyenek cél-
jaim! Meséljetek a múltról, a nagyszü-
leimről, magatokról, hogy érezzem, 
hová tartozom. 

Ha külön költöztök, ne bántsátok 
egymást előttem. Ne akarjátok, hogy 
bármelyikőtöket is jobban szeressem! Ne 
használjatok egymás bosszantására! Ne 
csapjatok be felesleges ígéretekkel, és ne 
húzzátok el előttem a mézesmadzagot!

Érzelmi iránymutatást adjatok, hi-
szen az lesz az én örökségem, azt vi-
szem magammal felnőtt koromra! Et-
től fog függni, hogy milyen ember lesz 
belőlem! 

Kitartó, türelmes, figyelmes szeretnék 
lenni, mint Ti velem. 

Köszönettel:
A Ti Gyermeketek

(lejegyezte: Papp Alexandra)

Írósarok
Vági Istvánné Szatmári Julianna: Önéletrajzi részletek
Régóta tervezem, hogy életem szá-

momra érdekes történéseit leírom. Erre 
Erika lányom is bíztatott, gondolom 
azért, hogy ne kelljen századszor is meg-
hallgatni azokat…

Gyermekkorom első emlékei Pötölle 
pusztához kötődnek. Mint egy filmrészlet, 
gyakran lepereg emlékezetemben az első 
utazás a tanyára. Lovas kocsival mentünk, 
apám hajtotta a lovakat, anyu mellette ült. 
Mi, Annuskával, a nővéremmel, a kocsi 
hátulján kucorogtunk… Indult a kocsi 
Fehérvár Öreg utcáján, a volt játszótársa-
ink futottak a kocsi után, és azt kiabálták: 
– Mennek a konteszek! (kontesznek hívták 
annak idején a földbirtokosok lányait). Ez-
zel kezdődött a Szatmári család új élete.

Mielőtt Pötölle pusztáról mesélek, 
mely emlékeimben egy csodálatos hely 
volt, előbb szüleimről is írok néhány 
dolgot: apám, Szatmári István, született 
az 1903. évben, anyám Hufnágel Mag-
dolna, született az 1910. évben. Mind-
ketten parasztok voltak. 1930-ban kö-
töttek házasságot. A közös életüket igen 
szerény anyagiakkal kezdték. Anyám és 
apám is kaptak szüleiktől egy-egy búza-
földet, amely együtt 5 kataszteri holdat 
tett ki. Anyám kapott még egy tehenet, 
apám egy lovas fogatot teljes felszere-
léssel. Ilyen alapokkal kezdődött közös 
életük. Elmúlt 10 év. Rengeteg munká-
val, takarékossággal, jó gazdálkodással 
megtízszerezték vagyonukat, és megvet-

ték Pötölle puszta egyharmad részét, 56 
kataszteri hold szántóterületet, egy nagy 
gazdasági épületet és egy termő szőlőt.

Ezek az emlékek azért is nagyon ér-
dekesek számomra, mert felidézik azt, 
ahogy és amikor szüleim elmondták 
vőlegényemnek és nekem mindezt az 
eljegyzésünk után egy héttel kedvenc 
helyünkön, a fehérvári Öreghegyen a 
család régi szőlőjében. Elmesélték fia-
talságuk történetét, mintegy útravalóul 
számunkra, kezdődő közös életünkhöz.

Folytatom Pötölle ismertetését. A má-
sik két tulajdonos apám öccse, János és 
apám unokahúga, Mária, Fister Istvánné 
voltak.   

 »»»
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»»» János nagybátyámnak egy gyerme-
ke volt, Anna, de Csöpinek hívták. A 
Fister családban is egy lány volt, Mária. 
A három család hol békében, hol kisebb 
nézeteltérésben élt egymás mellett. Mi, 
gyerekek azonban nagyon jól megvol-
tunk. A tanyán élt még egy család, akik 
juhászok voltak, és Fisteréknek volt egy 
bérlőjük.

Most arról szeretnék írni, hogy emlé-
keimben milyen is volt Pötölle puszta. 
Szerintem csodálatos volt. Volt ott erdő, 
főleg akácos, halastó, voltak állatok, me-
lyek nekem nagyon jó barátaimmá lettek. 
Különösen emlékszem egy kis bárányra, 
amelyik mindenhova követett, bárhova is 
mentem, így a lakásba is, ahol időnként 
otthagyta apró kis fekete bogyóit, amiért 
anyukám nagyon haragudott. Nem volt 
sehol sem kerítés, sem kapu. Szóval cso-
dálatos nagy szabadságban éltünk.

Egy kedves kis történetet is elmesélek, 
amely apámmal kapcsolatos. Apám a ta-
nya közelében dolgozott, éppen egy ló-
val kukoricát ekézett. Anyukám néhány 
tojásból rántottát készített, a tojást egy 
tányérba tette, mellé tett egy jó szelet 
kenyeret, az egészet bekötötte egy sza-
kajtóba.

A szakajtót a kezembe fogtam, és kivit-
tem a kukoricaföldre. Apukám örömmel 
fogadott, és közösen megettük a sültto-
jást. Egy falat nekem, egy falat neki, és 
ez így folytatódott, míg el nem fogyott 
az egész. Kis idő múlva apám folytatta a 
munkát. Nekem nem volt kedvem haza-
menni, így ott futkároztam apám körül, 
míg egyszer csak eszembe jutott, hogy 
felülhetnék az eke szarvára. 

Addig könyörögtem, míg apám felül-
tetett, de az utazás nem tartott sokáig, 
mert egyszer csak valami miatt megin-
gott az eke, és én leestem róla. Ráadásul 
még meg is sérültem, az ekevas elvágta a 
lábam, de szerencsére nem volt komoly a 
sérülésem. Befejeztük a munkát, és em-
lékszem, hazafelé menet apám csak azt 
mondogatta, hogy „Jaj, mit kapok én 
anyádtól!”. Amikor ez történt, még nem 
jártam iskolába, kb. 6 éves lehettem. 
Ilyen és hasonló dolgok tették felejthe-
tetlenné a pusztán töltött éveket.

Gyorsan elmúlt a gondtalan kisgyer-
mekkor, és elkezdődött az iskolába járás. 
Iskola a tanyán nem volt, így Székesfe-
hérváron kezdtem el az első osztályt. A 
nővéremmel együtt a nagynénémnél lak-

tunk, aki a keresztanyánk is volt. Erre az 
időre nagyon jó szívvel gondolok vissza. 
Keresztanyám meleg szeretettel és gon-
doskodással vett körül bennünket. Fi-
gyelemmel kísérte az iskolai munkámat, 
így az első osztályt kitűnő eredménnyel 
végeztem.

A második osztályt a háború mi-
att nem kezdhettem el. A háború úgy 
alakult, hogy a front megközelítette 
otthonunkat, Pötölle pusztát, így me-
nekülnünk kellett Székesfehérvárra, 
a Királykút utcába, nagyszüleinkhöz. 
A Szatmári nagyszülők fogadtak be 
bennünket. A következő idő a háború 
borzalmaival telt el, de erről most nem 
írok, hisz ezen kis írásomnak célja gyer-
mekkorom Pötölle pusztán töltött cso-
dálatos éveinek felidézése volt...

A péti könyvtár felhívása
Okosodjunk okos-eszközökön!
Szeretettel várunk minden érdek-

lődőt, bizonytalankodót. Segítünk 
eligazodni a számítógép, a tablet, az 
okostelefon egyszerű használatában. 
Ha nincs türelme, nem ér rá párja, 
gyermeke, unokája, de tanulni szeret-
ne, jöjjön el könyvtárunkba. A DJP 
- Digitális Jólét Program keretében 
segítünk ebben az útvesztőben eliga-
zodni, az alapokkal megismertetni. 
Nem probléma, ha nem rendelkezik 
számítógéppel, okostelefonnal, keres-
sen bennünket időpont-egyeztetés-
re a könyvtár nyitvatartási idejében 
személyesen vagy telefonon (88/476-
891/2 mellék).
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Télbúcsúztató pogácsakavalkád
A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 

2019-ben 11. alkalommal rendezte meg 
a Télűző Péti Pogácsafesztivált március 
2-án. A megjelenteket Angeli Katalin, a 
Közösségi Ház igazgatója köszöntötte: 

„Ez a program, ez a rendezvény ha-
gyományosan Pétfürdő télbúcsúztató és 
tavaszt köszöntő programjai közé tarto-
zik. Ilyenkor mi, pétiek felvesszük a szép 
ruhánkat, és eljövünk ide ünnepelni… 
Egyszer egy ismerősöm azt mondta, ő 
már nagyon unja ezeket a rendezvénye-
ket, mert mindig ugyanazok vannak itt, 
és mindig az ovisokat, az iskolásokat, 
meg a táncosokat látja… Úgy vélem, 
rosszul gondolkodik az, aki így viszonyul 
ehhez a rendezvényhez, ezekhez az ün-
nepekhez. 

Mert az igaz, hogy mi napról napra, 
hétről hétre találkozunk egymással. De a 
hétköznapokon mindnyájan a munkánk-
kal, a családunkkal, a gondjainkkal és a 
bajainkkal vagyok elfoglalva. Az ilyen 
ünnepi alkalmak azok, amikor egy kicsit 
egymás felé fordulhatnánk, egymás szemé-
be nézhetnénk, koccinthatnánk, beszélget-
hetnénk.

Ezek az ünnepek a közösség összetarto-
zásáról szólnak. És igenis, minden évben 
nézzük meg az ovisainkat, és nézzük meg 
az iskolásainkat, mert a mi gyerekeink. 
Mindnyájunké. Minden pétié. És legyünk 
büszkék arra, hogy évről évre ügyeseb-
bek, szebbek és bátrabbak. És arra is le-
gyünk büszkék, hogy szépkorú táncosaink 
ugyanolyan tűzzel és lelkesedéssel ropják a 
táncot, mint tavaly vagy tavalyelőtt. Mert 
ez adja a mi erőnket. 

Ezt, kérem, mondják el azoknak is, akik 
most nincsenek velünk... Megmaradá-
sunk záloga, hogy megtanuljunk szere-
tettel és szolidárisan fordulni egymás felé. 
Ettől fontosabb feladatunk nem lehet ma 
Magyarországon…”

Az idei évben jótékonysági pogácsa-
sütésre lehetett jelentkezni. Bármilyen 
formájú, nagyságú és ízesítésű pogácsát 
szívesen fogadtak a szervezők. A színpadi 
produkciók előtt megajándékoztak min-
den önzetlen pogácsasütőt. Idén 42-en 
46-féle pogácsát sütöttek.

Név szerint: Baranyai Lászlóné, 
Bednárszky Ferencné, Bokor Lászlóné, 
Borbándi Ambrusné, Borzási Nikoletta, 

Cseh Zsuzsanna, Dócs Zoltán és Domján 
Vivien, Domokos Dóra, Drebálné Barta 
Katalin, a FutaPét Tömegsport Egyesü-
let, Gárdonyi Andrea, Grüll Éva, Hor-
váth Ferencné, Horváth Lászlóné, Kissné 
Sáfrán Katalin, Kovács Szabina, Lujber 
Tiborné, Molnár Gyula László, Nagy 
Andrásné, Nagy Virág, Parádi Veroni-
ka, Sánta Bianka, Simák Alinka, Simák 
Larina, Simák Rebeka, Simákné Tremmel 
Alinka, Stéger Endréné, Süle Erika, a Sün 
Balázs csoport, Székely Istvánné, Szigeti 
Frigyesné, Szokolai Róbert, Szuper Judit, 
Szűcs Zoltánné, Tetzl Réka és Máté, Tóth 
Lászlóné, Tóthné Sebestyén Zsuzsanna, a 
Tulipán csoport, Varga Károlyné, Varos 
Violetta, Winter Istvánné, valamint Zsóri 
Lászlóné.

A XI. Télűző Pogácsafesztivál első fel-
lépője a „Panelkuckó” Napköziotthonos 
Óvoda Méhecske csoportja volt, akik 
egy sütős-főzős, vidám, verses-mondó-
kás műsorral készültek. Majd a Horváth 
István Általános Iskola két diákja, Simák 
Larina 4. a osztályos és Sebestyén Emma 
Alma 7. a osztályos tanuló szavalt el egy-
egy verset. Kujber Vivien 8. b osztályos 
tanuló pedig Ede Poldini: Valse-bonbon 
című darabját adta elő zongorán. Az 
Eszterlánc Mazsorett Együttes Jázmin-
mini formációja két számmal készült erre 
az alkalomra. Elsőként a gyerekek köré-
ben nagyon közkedvelt Zootropolis című 

rajzfilm főcímdalára készített koreográ-
fiát mutatták be, majd egy új tánccal 
is meglepték a színházteremben helyet 
foglalókat. Természetesen a Dance Acti-
on SE tagjai is színpadra léptek. Először 
Kovács Hanna Zoé egy szólószámot adott 
elő, majd a junior show-csapat mutat-
ta be Believer című, országos bajnoki 
koreográfiáját,ezután a seniorok keleties 
hangvételű, Nagin című számát élvez-
hette a közönség. A helyi erők produk-
ciói mellett a TIT Váci Mihály Irodalmi 
Színpad tagjai – Sz. Csordás Éva, Hor-
váth Imre és Felföldi Gábor – által előa-
dott három vidám jelenet is színesítette 
a programot. A Muskátli Táncegyüttes 
örökifjú tagjai két tüzes produkcióval 
lepték meg a közönséget.

A Közösségi Ház idén is áruba bocsá-
totta a pogácsákat. A befolyt 81 500 
Ft-ot a Panelkuckó Alapítványnak aján-
lották fel. Az összegyűlt vendégsereg a 
pogácsákat és a zsíros kenyeret ebben az 
évben is a Várpalota-Pétfürdői Kertbarát 
Kör által szervírozott forralt és hidegbor-
ral, teával öblíthette le.

A falatozás után a 10 éves Mézengúzok 
Gyermekzenekar farsangi, interaktív 
koncertjével segített megmozgatni a leg-
kisebbeket, de vidám, talp alá való zené-
jükkel sikerült az idősebb korosztályt is 
táncba invitálniuk.

Borzási Nikoletta

A Pogácsafesztivál önkéntes 
segítői voltak:

Ambrózi Sándorné, 
Bóna Sándorné, 
Borzási Dániel, 
Gáspár Imréné, 
Gerendai Alexandra, 
Keresztes Pálné, 
Makai Józsefné, 
Nagy Jánosné, 
Németh Jánosné, 
Parádi Ildikó, 
Pór Lászlóné, 
Sipos Lászlóné, 
Szilágyi Ilona

Köszönjük munkájukat!
Angeli Katalin igazgatónő köszöntője után... »»»

A fesztivál képes beszámolója
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JANUÁR

Baráti találkozó Várpalota-Pétfürdői Kertba-
rát Kör, Péti Nyugdíjas Klub Közösségi Ház

Szépkorúak Szabadegyeteme      
1. előadás

Közösségi Ház Közösségi Ház

Dance Action Gála Dance Action SE Közösségi Ház

Véradás Magyar Vöröskereszt 
Pétfürdői Alapszervezete Közösségi Ház

Civil szervezetek fóruma Humán Bizottság Közösségi Ház

Farsangi bál Péti Nyugdíjas Klub Közösségi Ház

Különleges gyümölcsök 
termesztése a kertben 

– Maternik Zsolt előadása

Várpalota-Pétfürdői 
Kertbarát Kör Közösségi Ház

Gyermekvédelmi tanácskozás Pétfürdői Gondozási 
Központ Közösségi Ház

Rendezvény Szervező Helyszín

1.

4.

16.

19.

21.

23.

25.

26.

Dátum

A Pétfürdő Nagyközség rendezvény- és 
eseménynaptára 2019. (tervezet)

FEBRUÁR

Zenés disznótor Várpalota-Pétfürdői 
Kertbarát Kör Közösségi Ház

A magyar kultúra napja önkormányzat, 
Közösségi Ház Közösségi Ház

12.

22.

MÁRCIUS

XI. Péti Pogácsafesztivál Közösségi Ház Közösségi Ház

49. Schmidt Ferenc Péti 
Terepfutóverseny

Marathon Tömegsport és 
Környezetvédő Egyesület Albert pihenőpark

Nőnapi fehérasztalos
összejövetel Nitrogénes Nyugdíjas Klub Közösségi Ház

2. 

2.

4.



Pétfürdői Krónika

Szalagavató ünnepség
Pétfürdői Kolping Katolikus 

Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium

Közösségi Ház

Nőnapi összejövetel Péti Nyugdíjas Klub Közösségi Ház

Nemzeti ünnep önkormányzat, 
Közösségi Ház

Közösségi Ház, Hősök terei 
emlékmű

IX. Tavaszköszöntő 
Örömíjász Verseny

Peytu Íjász Hagyományőrző 
Egyesület Szabadtéri melletti liget

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

Közösségi Ház, 
Székesfehérvári Pedagógiai 

Oktatási Központ
Közösségi Ház

Megyei borverseny és bál Várpalota-Pétfürdői 
Kertbarát Kör Közösségi Ház

III. Schmidt Ferenc emlékút Fezosport Turista Egyesület Rajt – cél: Horváth István 
Általános Iskola

IX. Pétfürdői Tavasz 
kerékpáros és gyalogos 

teljesítménytúra
Fezosport Turista Egyesület Rajt – cél: Horváth István 

Általános Iskola

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

Alma zenekar koncertje „Panelkuckó” 
Napköziotthonos Óvoda Közösségi Ház

7.

7.

15.

16.

19.

23.

23.

23.

25.

27.

Rendezvény Szervező HelyszínDátum

ÁPRILIS
Szépkorúak Szabadegyeteme      

2. előadás Közösségi Ház Közösségi Ház

Föld - víz világnapja Közösségi Ház Közösségi Ház

XX. Pétfürdő Kupa 2019. 
amatőr tekebajnokság 

önkormányzat, Pétfürdő 
Sportjáért Alapítvány PMTE tekepálya

Szakmai vetélkedő
Várpalota-Pétfürdői 

Kertbarát Kör
Közösségi Ház

Stéger László Károly szerzői 
estje Közösségi Ház Közösségi Ház

Költészet napja - Ady Endre 
halálának 100. évfordulója - 

irodalmi összeállítás 

Település Védő és Szépítő 
Egyesület Közösségi Ház

XII. Kistérségi Rendvédelmi 
Vetélkedő Pétfürdő Polgárőrsége Szabadtéri melletti liget

1.

2.

5.-6.-7.

5.

5.

9.

10.
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Horváth István Napok Horváth István Általános 
Iskola

Horváth István Általános 
Iskola

Költészetnapi versdélután Közösségi Ház Közösségi Ház

Húsvéti játszóház Közösségi Ház Közösségi Ház

Nyusziváró futás FutaPét Tömegsport 
Egyesület Szabadtéri melletti liget

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

XII. Pétfürdő Díj 2019. 
amatőr tekebajnokság

önkormányzat, Pétfürdő 
Sportjáért Alapítvány PMTE tekepálya

Weöres Sándor Országos 
Gyermekszínjátszó Találkozó 

megyei fordulója

Közösségi Ház, 
Magyar Drámapedagógiai 

Társaság
Közösségi Ház

XIX. Péti Nagydíj Kerékpáros 
Verseny Bakony Bike KE Pétfürdő

Véradás Magyar Vöröskereszt 
Pétfürdői Alapszervezete Közösségi Ház

10–17.

11.

13.

14.

17.

26.-27.-28.

27.

28.

29.

Rendezvény Szervező HelyszínDátum

MÁJUS

„Életet az éveknek” megyei 
néptánctalálkozó

Muskátli táncegyüttes, 
Közösségi Ház Közösségi Ház

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

Anyák napi ünnepség „Panelkuckó” 
Napköziotthonos Óvoda Közösségi Ház

Ballagás
Pétfürdői Kolping Katolikus 

Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium

Közösségi Ház

3.

6.

6.-, 7.-, 8.-, 9.

10.
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Rendezvény Szervező HelyszínDátum

Madarak és fák napja Közösségi Ház, 
civil szervezetek Péti erdő

Cini-cini muzsika      
hangszerismertető interaktív 

zeneóra alsósoknak
Közösségi Ház Közösségi Ház

Anyák napi ünnepség Település Védő és Szépítő 
Egyesület Közösségi Ház

Tvrtko: 
Túl minden határon-est Közösségi Ház Közösségi Ház

11.

13.

14.

17.

Ügyes kezű pétiek
kézimunkakiállítás

Közösségi Ház Közösségi Ház

A népszavazás évfordulója önkormányzat, Közösségi 
Ház Közösségi Ház

Lendületben                
 beszélgetés Kása Andrással, 

az Exatlon Hungary 
versenyzőjével

Közösségi Ház Közösségi Ház

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

Hősök napja                                   
megemlékezés

Település Védő és Szépítő 
Egyesület pétfürdői temető

Pedagógusnap önkormányzat, 
Közösségi Ház Közösségi Ház

19.

19.

25.

26.

31.

JÚNIUS

Négylábú pszichológia           
Nyakas Gábor kutyatréner 

és -coach interaktív előadása 
nemcsak kutyásoknak

Közösségi Ház Peytu mezeje

Nemzeti összetartozás napja  Zalai György Polgári Kör, 
Közösségi Ház Templom tér

1.

2.
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Rendezvény Szervező HelyszínDátum

Környezetvédelmi világnap         
megemlékezés 

Település Védő és Szépítő 
Egyesület Közösségi Ház

Nevesincs Gyermekszínház Közösségi Ház Közösségi Ház

Megemlékezés 
a péti bombázásról Közösségi Ház Közösségi Ház, 

Hősök terei emlékmű

Tanévzáró, ballagás Horváth István 
Általános Iskola központi iskola

Péti Nyár önkormányzat, Közösségi 
Ház

Szabadtéri melletti liget, 
Közösségi Ház

11.

14.

15.

28.-29.

JÚLIUS

Semmelweis-, 
köztisztviselői nap és 

a szociális munka napja

önkormányzat, 
Közösségi Ház Közösségi Ház

III. Bognár István 
emlékverseny

Peytu Íjász Hagyományőrző 
Egyesület Szabadtéri melletti liget

Félmaraton futóverseny FutaPét 
Tömegsport Egyesület Pétfürdő-Öskü

Ligeti zenés piknik Közösségi Ház Peytu mezeje

2.

6.

14.

19.

AUGUSZTUS

Állami ünnep önkormányzat, 
Közösségi Ház Szent István tér

Nyárbúcsúztató koncert Közösségi Ház Horizont mögötti tér 

20.

30.

Szépkorúak Szabadegyeteme      
3. előadás Közösségi Ház Közösségi Ház

8. Térségi kispályás focibajnok-
ság általános iskolások számára

Pétfürdő Sportjáért 
Alapítvány alapítványi pályák

3.

7.
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Rendezvény Szervező HelyszínDátum

SZEPTEMBER

Szépkorúak Szabadegyeteme      
4. előadás Közösségi Ház Közösségi Ház

Véradás Magyar Vöröskereszt Pétfür-
dői Alapszervezete Közösségi Ház

Népi kismesterségek napja Közösségi Ház Közösségi Ház

Bakony ’93 Kerékpáros 
Verseny

Bakony Bike KE Pétfürdő

Szüreti mulatság
Péti Nyugdíjas Klub, 
Várpalota-Pétfürdői 

Kertbarát Kör

Pétfürdő utcái, 
Közösségi Ház

Cini-cini muzsika   
hangszerismertető interaktív 

zeneóra alsósoknak
Közösségi Ház Közösségi Ház

Sakkverseny PMTE sakkszakosztálya, Pét-
fürdő Sportjáért Alapítvány Közösségi Ház

2. 

2.

14.

21. 

29.

OKTÓBER

Függetlenség Napja  önkormányzat, 
Közösségi Ház

Közösségi Ház, 
Szabadtéri melletti liget 

Író-olvasó találkozó          
vendég: Vig Balázs író Közösségi Ház, könyvtár Közösségi Ház

IX. Őszi Íjászat 
Peytu erdejében

Peytu Íjász Hagyományőrző 
Egyesület Szabadtéri melletti liget

1.

4.

5.
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Rendezvény Szervező HelyszínDátum

Könyvtári nap, könyvbörze 
az Országos Könyvtári Napok 

keretén belül
Közösségi Ház, könyvtár Közösségi Ház

Idősek napja önkormányzat, 
Közösségi Ház Közösségi Ház

Harmóniában önmagunkkal          
– nőkről nőknek – Közösségi Ház Közösségi Ház

Író-olvasó találkozó          
vendég: Dragomán György író 

és Szabó T. Anna költő
Közösségi Ház, könyvtár Közösségi Ház

Feketedió ünnep Település Védő és Szépítő 
Egyesület Közösségi Ház

A forradalom ünnepe önkormányzat, Közösségi Ház Közösségi Ház

Pétiek kincsei - kiállítás önkormányzat, Közösségi 
Ház Közösségi Ház

6.

7.

19.

23.

25.

NOVEMBER

Előkészületek az őszi 
munkákhoz című előadás

Várpalota-Pétfürdői 
Kertbarát Kör Közösségi Ház

Szépkorúak Szabadegyeteme       
5. előadás Közösségi Ház Közösségi Ház

Jótékonysági gála Közösségi Ház, Pétfürdői 
Gondozási Központ Közösségi Ház

Márton-napi vigadalom Település Védő és Szépítő 
Egyesület Közösségi Ház

Márton-napi 
bál

Várpalota-Pétfürdői 
Kertbarát Kör Közösségi Ház

Nevesincs Gyermekszínház Közösségi Ház Közösségi Ház

Itthon vagyunk
a péti civil szervezetek, mű-

vészeti csoportok összejövetele, 
bemutatkozása

Közösségi Ház Közösségi Ház

4.

4.

9.

12.

16.

23.
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Rendezvény Szervező HelyszínDátum

DECEMBER

Mikulásváró játszóház Fanyűvők Játszóház, FutaPét 
Tömegsport  Egyesület Szent István tér

Fehérasztalos 
évzáró összejövetel Nitrogénes Nyugdíjas Klub Közösségi Ház

Évzáró összejövetel Péti Nyugdíjas Klub Közösségi Ház

Itt a Mikulás Közösségi Ház Közösségi Ház

Adventi gyertyagyújtás 2. Település Védő és Szépítő 
Egyesület Horizont mögötti tér

Egyed Viktória és Süle Szabina 
festménykiállítása Közösségi Ház Közösségi Ház

Adventi gyertyagyújtás 3. Település Védő és Szépítő 
Egyesület Horizont mögötti tér

Véradás Magyar Vöröskereszt 
Pétfürdői Alapszervezete Közösségi Ház

Falukarácsony önkormányzat, 
Közösségi Ház Közösségi Ház

Adventi koncert énekkarok, Közösségi Ház, 
Horváth István Ált. Iskola római katolikus templom

Adventi gyertyagyújtás 4. Település Védő és Szépítő 
Egyesület Horizont mögötti tér

Karácsonyi játszóház Közösségi Ház Közösségi Ház

Családi piknik Pétfürdő Polgárőrsége Albert pihenőpark

Szilveszteri bál Péti Nyugdíjas Klub Közösségi Ház

1.

2.

5.

6.

6.

12.

12.

13.

15.

19.

21.

28.

31.

2020. JANUÁR

A magyar kultúra napja önkormányzat, 
Közösségi Ház Közösségi Ház22.

28.

29.

30.

„Üvegképek”                      
Wimmer Sándorné kiállítása Közösségi Ház Közösségi Ház

Adventi gyertyagyújtás 1. Település Védő és Szépítő 
Egyesület Horizont mögötti tér 

Dance Action Gála Dance Action SE Közösségi Ház
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»»»

a jótékonysági pogácsasütés ajándékainak 
átadására került sor.  Az ünnepi műsort a Méhecske csoport ovisai nyitották meg.

Simák Larina 4. a osztályos tanuló,
majd Sebestyén Emma Alma 7. a osztályos 

tanuló szavalt el egy-egy verset.
Őket Kujber Vivien 8. b osztályos tanuló 

követte zongorajátékával.

A Váci Mihály Irodalmi Színpad tagjai vidám jeleneteket adtak elő  Az Eszterlánc Mazsorett Együttes Jázmin csoportja után »»»
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a Dance Action lépett színpadra. 
Kovács Hanna Zoé szólóját a junior showcsapat,  végül a seniorok produkciója követte.

 A Muskátli Táncegyüttes hölgy tagjai először feleseltek,  majd a férfiakkal kiegészülve Szatmári táncot mutattak be.

  Idén a Mézengúzok zenekar szórakoztatta a közönséget. Kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat.

 A műsor után hamar elkeltek a pogácsák a vásárban.
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„Tiszán innen, Dunán túl...”
Idén is megrendezésre került a „Tiszán 

innen, Dunán túl” országos népdaléneklési 
minősítő verseny Veszprém megyei fordulója 
a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban 
március 19-én.

A diákok három korcsoportban nevez-
hettek. Az első az 5.-6., a második a 7.-8., a 
harmadik csoport pedig a 9.-12. évfolyam 
tanulóiból állt. A nagy érdeklődésre való 
tekintettel a verseny palettájára került egy 
fiatalabb korcsoport, a 2.-4. osztályosok. 

A korcsoportokon belül három 
kategóriában indulhattak: szólóénekben, 
énekegyüttesben, mely maximum három 
főből állhatott, és kisegyüttesben, melybe a 
háromnál több főből álló csapatok jelent-
kezhettek.

A Pétfürdőn megrendezett forduló ítészei 
Vakler Anna népdalénekes, népzenetanár, 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem Népzene Tanszékének Népi ének 
szakirányvezetője, Királyné Molnár Rita 
énektanár és Németh István népzenegyűjtő, 
szerkesztő, a Magyar Tudományos 
Akadémia Zenetudományi Intézet 
Népzenei Archívumának nyugalmazott 
vezetője voltak.

A verseny pluszmezőnyébe az alsósok 
közül 4 szólóénekes nevezett. Az első kor-
csoportban 8 szólóénekes, 3 kisegyüttes és 
4 énekegyüttes indult. A második korcso-
portban 8 szólóénekes, 3 kisegyüttes és 3 
énekegyüttes vett részt. A harmadik kor-
csoportban 4 szólóénekes volt. Így összesen 
17 iskolából, 16 felkészítő pedagógussal 75 
gyermek versenyzett a sokat jelentő minő-
sített helyezésekért, és az országos döntőbe 
való továbbjutásért.

A verseny napján a Közösségi Ház összes 
zeg-zugát belakták az énekesek. Az alagsor-
tól az emeletig minden teremben volt le-
hetőség beéneklésre, átöltözésre, és egy kis 
feltöltődésre pogácsa, ásványvíz és mento-
los cukorka kíséretében. A könyvtárban 
pedig könyvismereti foglalkozás is várta a 
gyerekeket.

A verseny délelőtt 10 órakor kezdődött 
egy közös bemelegítő, egymásra hangoló-
dó énekléssel. Ezután az alsósok és az első 
korcsoport produkciói következtek. Kis 
szünet után mérettettek meg a második és 
harmadik korcsoport versenyzői, majd a 
zsűri visszavonult. 

Idén sem vártak hiába az eredményhirde-

tésre az énekespalánták, minden versenyző 
minősítéssel térhetett haza. Az ítészek 16 
kiemelt arany, 8 arany, 9 ezüst és 4 bronz 
minősítést osztottak szét.

A május 18-án, Érden tartandó országos 
fordulóra az első korcsoport szólistái kö-
zül Dávid Eszter és Nagy András Miklós, 
kisegyüttesei közül Dörnyei Luca, Hamar 
Borbála és Kardos Lujza triója, énekegyüt-
tesei közül pedig a Gyöngyörgetők és a 

Pápai Kurjantók jutottak tovább. A má-
sodik korcsoport szólóénekesei közül Bácsi 
Johanna és Freund Ágnes, a kisegyüttesek 
közül Kalmár Petra, Kiss Johanna, Lajos 
Léna triója, valamint a Bazsarózsa és a 
Dudóló énekegyüttesek mehetnek az érdi 
versenyre. A harmadik korcsoport szólistái 
közül Milus Lilla és Tóth Julianna jutottak 
tovább.

Szokolai Róbert

Bácsi Johanna, 2. korcsoport szólóének, 
kiemelt arany, továbbjutó

Dávid Eszter, 1. korcsoport szólóének, 
kiemelt arany, továbbjutó

Freund Ágnes, 2. korcsoport szólóének, 
kiemelt arany, továbbjutó

Milus Lilla, 3. korcsoport szólóének, kiemelt 
arany, továbbjutó

A zsűri tagjai: Királyné Molnár Rita, Vakler Anna, Németh István voltak
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Nagy András Miklós, 1. korcsoport szólóének, 
kiemelt  arany, továbbjutó 

Tóth Julianna, 3. korcsoport szólóének, 
kiemelt arany, továbbjutó 

Bazsarózsa énekegyüttes, 2. korcsoport énekegyüttes, kiemelt arany, továbbjutók 

Dörnyei Luca, Hamar Borbála, Kardos Lujza, 1. korcsoport kisegyüttes, kiemelt arany, továbbjutók

Dudoló énekegyüttes, 2. korcsoport énekegyüttes, 
kiemelt arany, továbbjutók

Gyöngyörgetők, 1. korcsoport énekegyüttes, kiemelt arany, továbbjutók

Kalmár Petra, Kiss Johanna, Lajos Léna, 2. korcsoport kisegyüttes, 
kiemelt arany, továbbjutók

Pápai Kurjantók, 1. korcsoport énekegyüttes, kiemelt arany, továbbjutók
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Báthory Csilla, 2. korcsoport szólóének, 
ezüst minősítés Ódor Kamilla, Sós Henrietta, Sülle Andrea Eszter, 1. korcsoport kisegyüttes, ezüst minősítés

A közönség
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Az RC modellezés „péti atyja”
Az RC modellezés a rádióval távirányí-

tott modellekkel való foglalatosság. Szinte 
minden elképzelhető típusú közlekedési 
eszköznek van RC modell megfelelője, 
beleértve az autókat, hajókat, repülőket, 
egészen a helikopterekig és a vasútmo-
dellekig. A hobbinak pétfürdői követői is 
vannak. Egyikük, Majoros Zsolt avat be 
minket e szenvedély rejtelmeibe.

– Mit jelent pontosan az RC model-
lezés?
– Az RC modellezés rádió kontroller 
irányítású járműveket foglal magában 
több kategóriában is. Földi, vízi, légi és 
már víz alatti eszközök is léteznek.
– Ön melyik kategóriában próbálta 
ki magát?
– Én maradtam a földnél és a víznél. A 
repülés nem az én szakterületem. Az egy 
sokkal komplexebb, komolyabb szaktu-
dást igénylő sportág modellezés 
tekintetében is.
– A használt modellek pontos 
másai a létező járműveknek, vagy 
a képzelet szüleményei?
– Ez változó, mindkét verzió létezik. 
Általában méretarányos modellekről 
beszélünk 1:5, 1:8, 1:10, 1:12, 1:16 
stb. arányban. Ezek legtöbbször a 
valódi példányok pontos másai, de 
természetesen léteznek olyanok is, 
amelyek a képzelet szüleményei.
– Készen vásárolhatjuk a mo-
delleket, vagy a hobbi része az 
összeszerelés is?
– Vásárolhatjuk őket készen, fél-
készen, motorral, motor nélkül. 
Sima, szabadtéri játékra teljesen megfe-
lel a készen vásárolt modell is. A másik 
megoldás, amikor úgynevezett KIT-

ként vásárlunk járművet. Ebben az eset-
ben mi döntjük el, milyen elektronikát, 
milyen akkumulátort építünk bele. Ez 
magasabb ismereti szintet követel, ami-
hez több év kell.
– A modellek építése az autószerelés-
hez hasonló tudást igényel?
– Akkora tudást nem igényel, mint egy 
autószerelő szakemberé, de a fizika és 

az elektronika 
világában fontos 
otthon lenni.
– Milyen jár-
művek vannak 
a hajókon és 
autókon kívül?
– Földi jármű-
veket is megkü-
lönböztetünk. 
On-road au-
tók, amikkel 
aszfalton köz-
lekedünk, az 

off-roadok pedig, melyekkel földes, 
sziklás terepen megyünk. Ott van még 
a buggy kategória, ami laposabb, mint 
egy terepjáró. A képességeiben hasonló, 
viszont sokkal gyorsabb. A hajókat is 
megkülönböztetjük több kategóriában. 
Vannak a nagyon gyors típusok, melyek 
több, mint 100 km/óra gyorsaságra ké-
pesek. Vannak jachtok, versenyhajók. 
Gyakorlatilag, ami valaha úszott a ví-
zen, azt megcsinálták modellben is, ha 

mégis akad olyan, ami még nem létezik, 
arra mindig van egy jelentkező szakem-
ber, aki megépíti. Beszélhetünk már víz 

alatti technikáról is, amikor tengeralatt-
járók modelljeiről beszélünk. Vannak 
repülök, drónok is.
– Az autómodelleknél mekkora az el-
érhető legnagyobb sebesség?
– Kötött pályás modellek 200 km/óra 
feletti sebességet is elérhetnek. Saját 
járműveinkkel vannak 140 km/órás ta-
pasztalatink. 15 km/órától a sugármeg-
hajtásig bármilyen sebesség megtalálha-
tó a modellek között.
– Engedélyköteles a járművek hasz-
nálata közterületen?
– A földi és vízi modellek esetében 
nincs engedélykérési kötelezettség, de 
jó, ha megteszi az ember. Magánterü-
leten pedig természetesen a tulajdonos 
beleegyezésére van szükség. Önkor-
mányzati területeken rendezvényeket 
csak az önkormányzat beleegyezésével 
tartunk. Azonban, ha páran lemegyünk 
a parkolóba, arra nem kell engedélyt 
kérnünk. Más kérdés a robbanómoto-
ros járművek kérdése, hiszen ott már 
fennállhat a lakosság zavarása.
– Drága ez a hobbi?
– A modellnek tekinthető kezdő ka-
tegória 60 000 forinttól indul. A felső 
határ a csillagos ég. Tudok olyan példát, 
mint az egymillió forintos repülőgép-
modell- alkatrész, amelytől még nem 
repül a modell.
– Ez egy felnőtt elfoglaltság, vagy 
ajánlaná gyermekeknek is?

– Én 1986-ban kezdtem megismer-
kedni a modellezéssel. Akkor még én is 
gyerek voltam.                                 »»»

Majoros Zsolt átveszi a kupát
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»»» Azóta sokat kihagytam, de a fiam 
miatt visszatértem az RC modellek vilá-
gába, mert ő is szerette volna kipróbál-
ni. Úgy gondolom, hogy ezzel a hobbi-
val a szabadban eltöltött idő többet ér, 
mint a számítógépezés a szobában. 
Azóta különben a kislányom is elkez-
dett érdeklődni ez iránt a hobbi iránt. 
5 éves korában kapta meg első autóját.
– Mekkora rajongótábora van ennek 
a hobbinak Pétfürdőn és környékén?
– Miután elkezdtük a modellezést, sok 
megkeresést kaptunk a környékbeliek-
től. Azóta egy közösségi oldalon meg-
alakult a modellkedvelők csoportja is. 
Közel tízen vagyunk csak Pétről.
– Hol tudnak gyakorolni a hobbiso-
főrök Pétfürdőn?
– Szerencsére több lehetőségünk is van 
gyakorlásra itt Péten. Vannak nagy 
parkolóink, amiknek bár nem a legtö-
kéletesebb a talaja az on-road autózás-
ra, de megteszi. Peytu mezején pedig 
off-road kategóriában már megren-
dezésre került az első péti RC modell 
találkozó is. A cseri kanyarban is gyak-
ran játszunk. A tavon pedig kitűnően 
gyakorolható a hajózás.
– Említette az első pétfürdői RC ta-
lálkozót. Tervez további eseménye-
ket szervezni Pétfürdőn?
– Igen, mindenképp szeretném folytat-
ni a találkozót, hiszen már 5 éve újra a 
modellezők körében mozgok, és a már 
említett online csoport is 600 tagú, így 
bőven lenne kit meghívni. Arról nem 
is beszélve, hogy országos kapcsolata-
ink is vannak, például Miskolccal, Sze-
geddel, Debrecennel.
– Kinek ajánlja ezt a hobbit?
– Bárki belevághat. Rengeteg időt 
igényel, és a pénztárcánkat is elő kell 
venni hozzá. Attól függ, hová szeretne 
eljutni az ember. Egy alapmodell árát 
már említettem, de a versenyzés egyéb 
költségekkel is jár. Közeli pálya híján 
minden verseny a nevezési díjon felül 
tetemes útiköltséget is jelent.
– Tervezi a hobbi terjesztését Pétfür-
dőn, növelni a csoport létszámát, be-
vonni akár a helyi gyermekeket?
– Terveim közt szerepel akár egy he-
lyi pálya megépítése is. A fiatalok és a 
felnőttek bevonásával pedig akár egy 
rendszeres szabadidős és oktató prog-
ramsorozatot is szívesen csinálnék.

Szokolai Róbert

49. Pétfürdői Schmidt 
Ferenc Terepfutóverseny
A várpalotai Marathon Tömegsport és 

Környezetvédő Egyesület rendezésében ke-
rült lebonyolításra a 49. Péti Terepfutóver-
seny március 2-án.

A verseny egyedülálló, hisz megszakí-
tás nélkül, időjá-
rástól függetlenül, 
azonos terepen és 
távokon minden 
korosztály számára 
biztosít versenyzési 
lehetőséget. A kel-
lemes, igazi futó-
időben közel szá-
zan regisztráltak. 
Három táv közül 
lehetett választa-
ni és kilenc kategóriában hirdettünk 
eredményt.
FIÚK
700 méter
8-10 év
1. Lábas Áron Pétfürdő
2. Molnár Tamás Pétfürdő
5 km
11-13 év
1. Szigetfy Dominik Veszprém 
2. Herter Noel Várpalota
14-17 év
1. Ludszky Tamás Várpalota
2. Pinkora Bence Várpalota
70 év felett
1. Martos Péter Várpalota
2. Varga László Tatabánya
VÁLTÓ
1. Forgács Kornél/Rédli György Várpa-
lota 55’06”
2. Nagy Tibor/Resz András Várpalota 
57’09”
3. Szemán János/Németh István Vesz-
prém 57’26”
10 km
18-39 év
1. Bátor Péter Várpalota 42’19”
2. Ludszky Zsolt Várpalota 53’15”
3. dr. Kiss Balázs Várpalota 59’04”
40-54 év
1. Varga Gyula Berhida 58’50”
2. Pintér András Pétfürdő 59’35”
3. Nagy György Székesfehérvár 65’19”
55-69 év

1. Somogyi Károly Székesfehérvár 
62’35” 
2. Simon László Várpalota 68’55”
3. Bata Balázs Székesfehérvár 72’49”
LÁNYOK

700 méter
5-7 év
1. Szemán Dorka Veszprém
2. Sándor Zselyke Pétfürdő
5 km
11-13 év
1. Szemán Kata Veszprém
2. Németh Dóra Veszprém
3. Rédli Johanna Várpalota
14-17 év
1. Szemán Kitti Veszprém
10 km
18-39 év
1. Pózna Anna Zalaegerszeg 63’04”
2. Venczel Virág Várpalota 78’41”
40-54 év
1. Eiserle Judit Várpalota 57’33”
2. Szőkéné Ursinyi Beatrix Várpalota 
83’03”
55-69 év
1. Kovács Lászlóné Székesfehérvár 72’44”
2. Fazakas Margit Várpalota 76’29”
3. Söjtöri Elvira Szombathely 67’29”

A helyi résztvevőkön túl sokan jöttek 
Veszprémből, Tatabányáról és Székesfehér-
várról. A helyezettek érem és kupa díjazás-
ban részesültek. Az abszolút versenyt Eiserle 
Judit és Bátor Péter nyerte. A résztvevők 
befutóéremmel gazdagodtak, illetve ener-
giaszeletet kaptak. A rendezők mindenkit, 
még a kísérőket is vendégül látták teával, 
forralt borral, zsíros kenyérrel, üdítővel, 
édességgel és gyümölccsel.

Méreg József
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Hírek, közlemények, programok
Április 9-én, kedden 16 órá-
tól a Település Védő és Szé-
pítő Egyesület irodalmi ösz-
szeállítását hallgathatják meg 
a Költészet napja alkalmából 
a Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtárban.

• • •
A XII. Kistérségi 
Rendvédelmi Vetélkedőt 
szervezi Pétfürdő Polgár-
őrsége április 10-én 
Pétfürdőn, Peytu mezején.

• • •
Húsvéti játszóházba várja 
a gyerekeket április 13-án, 
szombaton 9 órától a Közös-
ségi Ház. 

• • •
XI. Nyusziváró Gyerek Futó-
verseny
A FutaPét Tömegsport Egye-
sület április 14-én, vasárnap 
15 órától rendezi meg futó-
versenyét a Szabadtéri mel-
letti ligetben.
Nevezni a helyszínen lehet 2 
és 15 éves kor között 13:45-
től 14:45-ig. Távok: 50 mé-
tertől 3000 méterig. Az első 
150 beérkező ajándékot kap. 
4 éves kortól pedig a dobogós 
helyezettek az ajándék mellé 
érmet is kapnak!
Kísérőrendezvények: 
Fanyűvők játszóház és airsoft 
célbalövés

• • •
Április 27-én, szomba-
ton 10 órától a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtár 
a Magyar Drámapedagógiai 
Társasággal közösen rende-
zi meg a XXVIII. Weöres 
Sándor Megyei Gyermek-
színjátszó Találkozót a Kö-
zösségi Ház színháztermé-
ben.

• • •
Április 28-án, vasár-
nap a XIX. Péti Nagydíj 

Kerékpáros Versenyre kerül 
sor a Bakony Bike KE 
szervezésében.

• • •
Április 29-én, hétfőn 15-től 
18 óráig a Magyar Vörös-
kereszt Pétfürdői Alapszer-
vezete véradást szervez a 
Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtár emeleti kamarater-
mében.

A Péti Férfikar köszöni, 
hogy 2018-ban adójuk 
1%-ával támogatták a kó-
rust. 
Az együttes 2019-ben is 
várja szíves támogatásu-
kat.

Adószám: 19263061-1-19

Kedves Olvasóink!

2019. március 1-jétől a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyv-
tár könyvtárának nyitvatartása az alábbiak szerint módo-
sult:
– hétfőtől- csütörtökig: 13-18 óráig
– pénteken: 10-18 óráig
– minden hónap első szombatján 10-14 óráig.
Várjuk kedves olvasóinkat!

Kedves Sporttársak!
Az előző évhez hasonlóan 
most is arra kérünk tisz-
telettel benneteket, hogy 
személyi jövedelemadó-
tok 1%-ával támogassá-
tok egyesületünket, a Péti 
MTE-t!
Péti Munkás Testedzők 
Egyesülete
Adószám: 19900726-1-19

Neked csak 1%, de ne-
künk a világbajnokságon 
való részvétel. Kérünk, 
hogy adód 1%-ával tá-
mogasd a Dance Action 
Sportegyesület lelkes tag-
jait, hogy újra a világbaj-
noki dobogóra állhassa-
nak fel!
Adószám: 18757185-1-19
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