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A remény hírnökei
Kidugta egy hóvirág a fejét a kertben. 

Először csak egyetlen árva szál, majd egyik 
a másik után. Akkoriban, mikor hosszú, 
már-már kegyetlennek tűnő telek után 
bukkantak elő a fagyos földből, kétségtelen 
reményt nyújtottak sokak számára. Jelez-
ték, hogy lassacskán véget érnek a dermesz-
tő napok, s eljön a rég várt tavasz. Ma 
már a telek korántsem mondhatóak olyan 
fagyosnak-kopogósnak, mint régen, mégis 
a kis fehérfejű virágokra nagyobb szüksé-
günk van, mint valaha. Mert 2021-ben 
nem csupán a hideg évszak végét várjuk. 

Nem túlzás akár a földkerekség min-
den egyes emberének nevében is el-
mondani, hogy a várakozás a min-
dennapjaink meghatározó részévé 
vált. S majd mindenki ugyanarra 
vár. A korlátozások feloldására, a 
karanténidő leteltére. Várjuk egy 
szabadabb, korlátoktól mentes élet 
visszatértét. Várjuk, hogy végre ki-
süssön a nap. 

S miközben ki reménnyel telve, ki 
utolsó leheletébe kapaszkodva vár, 
mindannyiunk mellett elmennek 
vissza-visszatérő, netán megismé-
telhetetlen pillanatok, események, 
napok és hetek. Nem dobbannak 
már meg a szívek, mikor kint hatal-
mas pelyhekben hullani kezd a hó. 
Nem vidít fel minket egy ismerős 
melódia. Nem ösztönöznek korábbi 
tervek, elképzelések. Nem halljuk meg 
a jó, a dicsérő szót. A gépies várakozás a 
jobbra, az újra, kiöli a lelkekből a jelen 
megélésének legapróbb csíráját is. Nincs 
már időnk és türelmünk órákat állni egy 
helyben, s szinte pislogás nélkül bámulni 
valamit, ami megragadta a figyelmünket.

Leginkább a mögöttünk álló eszten-
dőnek köszönhetően (vagy sokkal in-
kább neki felróhatóan), a bennünket 
ért egészségügyi, mentális és nem utol-
sósorban anyagi megpróbáltatások után 
elveszítettük gyermeki lelkesedésünket, 
s a képességet, hogy lássuk a láthatat-
lant. Elveszítettük komoly próbatétel elé 
állított, korábban feltétlen hitünket. 

Pedig előbb-utóbb mindennek eljön 
az ideje. Évről évre előbújik a hóvirág 
is a hosszabb-rövidebb tél után, s jelzi, 
hogy nincs már olyan messze a tavasz. 
Makulátlan szépségével nagy dolgok el-

jövetelére hívja fel a figyelmünket. Mert 
nem számít, milyen hosszú, milyen ke-
mény és hideg, vagy mennyire szürke 
a tél, a tavasz – még ha olykor várat is 
magára – végül megérkezik. Felolvasztja 
a dermedt talajt, és napfénnyel tölti meg 

az átfagyott szíveket. Visszaadhatja a 
színeket, az illatokat, az ízeket s a sza-
badságot, amire oly régen várunk. 

F. H. Burnett kertésze így szól A titkos 
kert egyik fejezetében: „A virágoskertben 
sok kicsi élet indul el lenn, a sötétben. A 
nap melengeti őket. Hamarosan láthatja 
majd, hogy parányi zöld szárak bújnak ki 
a fekete földből. (...) Krókusz, hóvirág és 
sárga nárcisz. (...) Ezek nem nőnek meg 
egy éjszaka alatt. Várni kell rájuk. Itt is 
nőnek egy kicsit, ott is kijjebb dugják a kis 
fejüket, kibontanak egy levelet az egyik 
nap, és egy másikat másnap.”

Számunkra sem maradt hát más, mint 
megtépázott hittel, de kitartóan bízni 
abban, hogy véget érnek a bezártságban 
töltött hetek, megint felragyog a nap, és 
egy teljesen új élet szökken szárba. 

Bóna-Monok Petra

fotó: Bóna-Monok Petra
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Hirdetmények
Tájékoztatás gépjárműadóztatással kapcsolatos változásról

Az önkormányzati adóhatóság tájékoztatja az adóalanyokat arról, hogy 2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos 
adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el (NAV).
A 2021. évtől kezdődő időszakra járó gépjárműadót a NAV számlájára kell megfizetni, a gépjárműadó első részletét 2021. 
április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig. Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő 
adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.
2022. évtől már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi élet-
kora, és emiatt a fizetendő gépjárműadó összege csökkent.
A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szü-
neteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.
A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt gépjárműadó kötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel tovább-
ra is az önkormányzati adóhatósághoz lehet fordulni. 
A 2020. december 31-éig terjedő időszakra eső gépjárműadófizetési kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzati adó-
hatóság jár el.

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Tisztelt Lakosság!
A 7207 sz. országos közútburkolat-felújítási munkáit társasá-
gunk, a Strabag Általános Építő Kft. végzi.
A felújítást érintő szakasz 21+640-24+348 km szelvények kö-
zött (Fazekas Mihály utca csatlakozása–Cseri út OPAL Zrt. 
bejáró)
A munkák kezdési időpontja: 2021.02.22.
Várható befejezés: 2021.05.30.
A munkák a közúti közlekedést jelentősen befolyásolják, ami-
hez kérjük a lakosság megértését.
A napi munkavégzés ideje alatt, 7–16.30 között, munkatársa-
ink és munkagépeink a munkaterületen dolgoznak.
Az ideiglenes forgalomterelésre tervet készítettünk.
Az ideiglenes forgalomterelés főbb szakaszai, jellemzői:
– teljes pályás forgalomzár nem lesz,
– a munkaterületen forgalomcsillapítás van érvényben 24 órában,
– a munkák félpályás terelésben történnek            
        – burkolatmarás (2021.02.23.–2021.02.26.)
        – aszfaltozás (2021.03.01.–2021.03.09.)
          – hídfelújítás a péti patak felett (2021.03.08.–2021.04.30-)
A burkolatmarás és az aszfaltozás jelzőőrös irányítás mellett 
történik.
A hídfelújítás során az egyik oldal mindig rendelkezésére áll a 
gyalogosoknak!
Megköszönve türelmüket.
Tisztelettel:

CZINTULA Róbert
STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPITŐ Kft.

HH Direkció BB Terület
8200 Veszprém, Litéri Keverőtelep 0224hrsz.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közszolgálati tisztviselők-
ről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése 
szerint a Képviselő-testület – a Kormány ajánlásának fi-
gyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazga-
tási szünetet rendelhet el. 
A Kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők mun-
ka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a köz-
szolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes 
kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szó-
ló 30/2012.(III.7.) Korm. rendelet 13.§-a tartalmazza, 
mely szerint az igazgatási szünet időtartama nyáron 
öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át 
közvetlenül követő vasárnapig tart, télen két egybe-
függő naptári hét, amely a január 1-jét közvetlenül 
követő vasárnapig tart.  

A fentieket figyelembe véve Pétfürdő Nagyközség Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete 13/2021.(I.19.) szá-
mú határozatával a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal-
ban igazgatási szünetet rendelt el 2021. július 19-étől 
augusztus 22-éig. 

A Kormányrendelet tartalmazza azt is, hogy az igazga-
tási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem 
adott szabadság teljes egésze kiadható. A szabadságot az 
igazgatási szünet alatt úgy kell kiadni, hogy biztosítsa a 
zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a la-
kossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a 
folyamatos feladatellátást. A Hivatalban ügyfélszolgálat 
nincs, de a zavartalan ügyfélfogadás biztosított. 
 

Polgármesteri Hivatal
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Tisztelt Lakosság!

2021. február 22-én kihirdették a Magyar Közlönyben a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. 
törvényt. A törvény értelmében az országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
Kormányrendelet hatályát 2021. május 23. napjáig meghosszabbítsa.
A Kormány 85/2021. (II.27.) rendelete értelmében március 16. napjáig változatlanul fenntartja a második ütemben meghozott 
védelmi intézkedéseket, azaz:
Este 20 óra és reggel 5 óra közötti kijárási tilalom (kivételt képez a munkavégzési cél, munkába járás; egészségkárosodással, 
életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet fennállása; életvédelmi cél; továbbá versenysportolók számára edzésen, sport-
rendezvényen való részvétel).
Közterületen, nyilvános helyen általános gyülekezési, csoportosulási tilalom.
Általános rendezvénytartási tilalom (pl. zenei rendezvények, kulturális és sportesemények tilalma; kivétel: sportrendezvények nézők 
nélkül, zárt körülmények között megtarthatók, vallási közösség szertartásai a vallási közösség döntései szerint tarthatók meg).
Magán- és családi rendezvények tartása 10 főig továbbra is megengedett.
Temetés legfeljebb 50 fővel tartható.
Esküvők lakodalom nélkül tarthatók meg, az esküvőn csak az alábbi személyek vehetnek részt: a szertartás vezetője, illetve az 
anyakönyvvezető; a házasulók, a házasulók tanúi, a házasulók: szülei, nagyszülei, testvérei, gyermekei.
Közterületen, nyilvános helyen, szabadtéri sportpályákon az egyéni szabadidős sporttevékenység megengedett (pl. futás, gyalog-
lás, kerékpározás); csapatsportok (pl. labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, stb.) gyakorlása csak a versenyszerűen sportolók számára 
megengedett).
Kötelező maszkviselés 
Üzletekre, vendéglátóüzletekre vonatkozó védelmi intézkedések (üzletek este 19 óra és reggel 5 óra közötti zárva tartási köte-
lezettsége – kivéve gyógyszertár, benzinkút –; éttermek, vendéglátó üzletek vendégeket nem fogadhatnak, ott vendég csak az 
étel elvitelének idejére tartózkodhat; egyéb szolgáltatók pl. fodrász, kozmetikus, masszőr a szokott rendben működhet a kijárási 
tilalom szabályai mellett).
Szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések (szálláshelyek turistákat nem fogadhatnak, csak oktatási, üzleti, gazdasági tevé-
kenység céljából érkező személyeket).
Szabadidős létesítményekre vonatkozó védelmi intézkedések (szabadidős létesítmények látogatása tilos pl. mozi, színház, uszoda, 
edzőtermek, jégpálya, közfürdő, állatkert, vidámpark, kalandpark, játszóház, könyvtár, közművelődési intézmények).
Muzeális intézmény, könyvtár, közművelődési intézmény, közösségi színtér, valamint az integrált kulturális intézmény a felnőtt-
képzésről szóló törvény vagy a szakképzésről szóló törvény szerinti képzés megtartása céljából látogatható, ott a képzés időtarta-
ma alatt a képzésen résztvevők és az oktatók tartózkodása megengedett.
Bölcsődék, óvodák, általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak.
Középfokú oktatás a 9. osztálytól, valamint az egyetemek, főiskolák digitális munkarendben működnek.
A védelmi intézkedések betartását a rendőrség továbbra is a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. Szigorodtak a vé-
delmi intézkedések be nem tartásának jogkövetkezményei.
A veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is hatályban maradnak az alábbi rendelkezések:
Ingyenes parkolás (a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, 
terek, parkok és egyéb közterületek, valamint az országos közutak, továbbá az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem 
zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek vonatkozásában).
Kereskedelmi célú parkolási létesítményekben az ingyenes parkolási idősáv este 7 órától reggel 7 óráig terjedő időszakban bizto-
sított.
A veszélyhelyzet ideje alatt a magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányok – ide-
értve a gépjármű műszaki érvényességi idejét is – a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek.  
A digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedések értelmében a digitális oktatásban részt vevő, középfokú iskolával 
jogviszonyban álló tanulók részére március 16-ig biztosított a helyhez kötött ingyenes internetszolgáltatás.
A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a teljes belső határon 2021. március 16. napjáig továbbra is fennmarad.
A Kormány kéri az állampolgárok együttműködését a rendkívüli intézkedések betartásában.

Szabóné Czifra Melinda
jegyző
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Napsugár Alapítvány a Gyermekekért
A Horváth István Általános Iskola né-

hány pedagógusa a település tenni akaró 
polgáraival együtt 1992-ben alapítványt 
hozott létre Napsugár Alapítvány a Gyer-
mekekért elnevezéssel. 

Az alapító tagok voltak: Barcsik Károly-
né, Bogdányi Józsefné, 
Czaltik Endréné, Csővá-
ri János, Földes Veroni-
ka, Heizer Ágnes, Hepp 
József, Horváth Tiborné, 
Kerekesné Schönléder 
Márta, Magyarósi József-
né, Medvéné Nagy Mar-
git, Molnár Lászlóné, 
Mónos Miklósné, Nagy-
né Szabó Zsuzsa, Nyitrai 
Józsefné, Osztotics Mik-
lósné, Rácz Zsigmond, 
Törzsök Károly, Tuza 
Pálné, Vajda Miklósné, 
Zugor Józsefné.

Az alapítókat a névvá-
lasztásban az vezérelte, 
hogy a pétfürdői gyer-
mekek életét vidámabbá, 
nyugodtabbá tegyék úgy, 
ahogy a nap sugarai élte-
tően hatnak a Földre. Az alapítvány létrejöt-
tének elsődleges célja a pétfürdői gyermekek 
szociális helyzetéből adódó hátrányok eny-
hítése, a tehetségek megsegítése, kulturális 
alapképességek elsajátításában való segítség-
nyújtás, az iskolai élet humanizálása.

Megalakulása óta az alapítvány – kü-
lönböző versenyek, rendezvények támo-
gatásán túl – közreműködött az osz-
tálykirándulások, erdei iskolák, nyári 
táborok finanszírozásában, kifizette a 
hátrányos helyzetű gyermekek színház-

látogatásait. Támogatást nyújtott a ki-
váló tanulmányi eredményt elért, példás 
szorgalmú és magatartású tanulók tan-
év végi jutalmazásához, az emelt szintű 
nyelvoktatás programjaihoz, a térítési 
díjas nyelvvizsgák megszerzéséhez, a 

szintén térítésidíj-köteles Európai Szá-
mítógép-használói Jogosítvány (ECDL) 
megszerzéséhez.

Az elmúlt nehéz időszakban sem ma-
radt el a segítő támogatásuk. A 2020. 
október 22-én rendezett tehetségna-

punk díjait, jutalmait szin-
tén a Napsugár Alapítvány 
a Gyermekekért biztosítot-
ta. Ezeket alsó és felső tago-
zatban egyaránt a karácsony 
előtti díjátadón kapták meg 
tanulóink.

Ez év végén laptopokat 
vásárolt az alapítvány a rá-
szoruló tanulók digitális 
oktatásának támogatásá-
ra, valamint a Hősök terei 
épületünkben kialakítan-
dó informatika terem szá-
mítógép-á l lományának 
bővítésére. Mindez nem 
valósulhatott volna meg 
az önkormányzat és a ma-
gánszemélyek felajánlásai 
nélkül.

Kérjük, támogassa adója 
1%-ával a Napsugár Alapít-

vány a Gyermekekért civil szervezetet!
Napsugár Alapítvány a Gyermekekért
8105 Pétfürdő, Berhidai u. 54.
Adószám: 19263762-1-19
Számlaszám: 11748076-20010977-
00000000

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Pétfürdő Nagyközség Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete 7/2021.(I.14.) szá-
mú határozatával a Bölcsőde (Pétfürdő, Iskola u. 10.) 
nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint hagyta 
jóvá:
„A Bölcsőde 2021. június 1. és 2021. augusztus 31. kö-
zötti munkanapokon az alábbiak szerint tart nyitva:
június 1. és augusztus 8. között: 5.30 órától 16.00 
óráig;
augusztus 9. és augusztus 22. között: nyári karban-
tartási munkálatok miatt zárva;
augusztus 23. és augusztus 31. között: 5.30 órától 
16.00 óráig.”

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Pétfürdő Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 8/2021.(I.14.) számú határo-
zatával a „Panelkuckó” Napközi Otthonos Óvoda (Pétfürdő, 
Liszt Ferenc út 17. sz.) 2021. évi nyitvatartási idejét az alábbiak 
szerint határozta meg:
„Az Óvoda 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti 
munkanapokon az alábbiak szerint tart nyitva:
január 4. és augusztus 8. között: 5.30 órától 16.30 óráig;
augusztus 9. és augusztus 22. között: nyári karbantartási 
munkálatok miatt zárva;
augusztus 23. és december 22. között: 5.30 órától 16.30 óráig
december 23. és 2022. január 01. között: zárva”
 

Polgármesteri Hivatal
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Panelkuckó Alapítvány

A Pétfürdő Értékei Alapítványról
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A Panelkuckó Alapítvány 2000-ben 
alakult a Panelkuckó Napközi Otthonos 
Óvoda – akkor még Nitrogénes Óvoda 
– dolgozóinak kezdeményezésére.
Célunk az óvodánkba járó gyerekekre 
kiterjedően:
– az egészséges életmódra nevelés,
– a kultúrával való ismerkedés,
– a tehetséggondozás,
– a mentálisan hátrányos helyzetű gye-
rekek fejlesztéséhez szükséges feltételek 
javítása,
– a felsoroltakhoz szükséges eszközök 
biztosítása.

Az évek során vásároltunk számos 
udvari és fejlesztő játékot. Támogat-
juk a nagycsoportosok úszásoktatását. 
Minden évben – 2008 óta – a gyerekek 
Mikulás csomagját az alapítvány bizto-
sítja. 

2007-ben létrehoztuk a sószobát, 
melynek működtetése azóta is felada-

tunk. Az egész óvoda volt Zircen ki-
rándulni, illetve időközönként színházi 
előadást is támogatunk. Az óvodában 
működő tehetséggondozás anyagi fel-
tételeihez nyújtunk segítséget.

Bevételeink az adó 1%-ából, önkor-
mányzati támogatásból és a minden 

évben megrendezésre kerülő Mikulás-
bálok bevételeiből származnak.
Adószámunk: 18931006-1-19
Számlaszámunk: 11748076-20023797

Mindenkinek köszönjük az eddigi tá-
mogatást, és ha céljainkkal egyetértenek, 
továbbra is várjuk azt!         Kuratórium

Kimondani is furcsa, hogy a Pét-
fürdő Értékei Alapítvány immár a ti-
zenegyedik évébe lépett. Pedig tény, 
hogy a Veszprém Megyei Bíróság 2010 
nyarán jegyezte be a szervezetet. Az 
alapítványt ifj. Wimmer Sándor vál-
lalkozó és Erdélyi Attila akkori ön-
kormányzati képviselő hozta létre, 
miután megkerestem őket ezzel az 

ötletemmel. A szervezet elnöke jóma-
gam, Budai László lettem, a kuratóri-
um tagjai pedig Erdélyi Attila, Sanda 

Gábor, Szegény Sándor és az azóta el-
hunyt Schmidt Ferenc lettek.

A szervezet elsődleges céljaként azt ha-
tároztuk meg, hogy közreműködjünk 
Pétfürdő identitásának fejlesztésében, 
illetve, hogy kibeszéljük és kutassuk a 
„pétfürdőiség” mibenlétét. Ennek mód-
ját széles lehetőségmezőben képzeltük el, 
ezért az alapító okiratban célkitűzésként 

Pétfürdőt, illetve a törté-
netét népszerűsítő kiadvá-
nyok kiadása, kiállítások 
szervezése, ismeretterjesztő 
rendezvények, előadások 
tartása mellett az idegenfor-
galom, a különleges sport-
ágak (sportlövészet, futsal, 
stb.) népszerűsítése, sőt még 
a digitális írástudásban való 
segítségnyújtás is szerepelt. 
Minden olyan téma bekerült 
tehát, amiről úgy gondoltuk, 
erősítheti a kötődést, a szere-
tetet Pétfürdőhöz, mint ott-

honunkhoz, lakóhelyünkhöz, és érzésünk 
szerint fejlesztésre is szorul. 

Erdélyi Attila az alapítás céljáról ezt 

nyilatkozta: „Pétfürdő újkori története 
százéves. Ez még nem történelem, de az 
emberi emlékezet behatárolja ezt a kort. 
Vannak, akik itt kezdték az iskolát, itt 
sportoltak, itt alapítottak családot, és van-
nak, akiket ide kötnek felmenőik. Célunk, 
hogy segítsük az emlékezést, bárhol legye-
tek a világban.”

Ezt a megfogalmazott célt egy ala-
pítványi Facebook-oldal létrehozásával 
gondoltuk annak idején a legkönnyeb-
ben kivitelezhetőnek. És valóban, a mai 
napig ezen keresztül tartjuk a kapcsolatot 
a Pétfürdőtől messzire sodródott elszár-
mazottakkal, akik érdeklődnek egykori 
otthonuk iránt. Ezen az oldalon tettük/
tesszük közzé a hozzánk került, vagy a 
helytörténeti kutatások során előbukka-
nó képanyagot. Főleg a fotók kerülnek ki, 
hiszen e közösségi médiában ezt a doku-
mentumtípust lehet leginkább terjeszteni 
és kevésbé a száraz szövegeket, pedig ab-
ból is jócskán lehetne mit közreadni.

Az alapító okirat céljai közül ugyan 
azóta sem sikerült minden témával ma-
radéktalanul foglalkoznunk, de összessé-
gében nem vagyunk elégedetlenek.  ›› ›› ››

fotó: SZPD
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›› ›› ›› Évről-évre gyarapítottuk a releváns 
dokumentumaink számát, fotógyűj-
teményünket, folyamatosan szerezzük 
be – visszamenőleg is – a Pétfürdővel 
foglalkozó könyveket, tanulmányokat, 
újságcikkeket, valamint a képeslapo-
kat. Megkezdtük a pétfürdői vonatko-
zású anyakönyvi bejegyzések feltárását, 
amely szintén fontos adalékokkal szol-
gál a helytörténethez. 

Mindezen gyűjtések révén 
odáig jutottunk, hogy össze-
állt egy helytörténeti könyv 
kézirata, amely a tavaly Vár-
palotán kiadott „Inota olva-
sókönyvhöz” hasonlóan gaz-
dagon illusztrált formában 
akár kiadásra is kerülhetne. 
Egyelőre várjuk rá a pályá-
zati forrást.

Az elmúlt évek folyamán 
több rendezvénnyel igye-
keztünk a település életében 
részt venni: fogadtunk el 
meghívást a Szent László-
napi főzőversenyre, megemlékeztünk 
dr. Szíj Rezsőről, Hősök napi rendez-
vényen tartottunk ismeretterjesztő 
előadást, az emlékévében megemlé-
keztünk a településünk védőszentjének 
tekinthető Szent László királyról, az 
1956-os forradalom pétfürdői esemé-
nyeiről, a reformáció kezdetének 500. 
évfordulójáról. A reformáció félévezre-
des jubileuma kapcsán más események 
(kirándulás, helytörténeti vetélkedő) 

mellett megszerveztük Varga József 
„Jagger” fotókiállítását, amit azért is 
szeretnék kiemelni, mert ez a fotóanyag 
végül nemcsak itthon, Péten aratott si-
kert, hanem megjárta a környéket is. 
Pétfürdő után Várpalotán, az Inotai 
Közösségi Házban és Berhidán is sike-
res tárlatot szerveztünk.

Évekkel ezelőtt kezdeményeztük a 
helyi értéktár létrehozását, amelynek 

néhány lehetséges értékéről a jelen lap 
oldalain is írtunk cikket. Ebben a té-
mában van talán a legfájóbb hiányér-
zetem, hiszen településünknek a mai 
napig nem sikerült ehhez az országos 
mozgalomhoz kapcsolódnia, miköz-
ben más következménnyel nem járna a 
csatlakozás, mint újabb lehetőségek (pl. 
pályázati lehetőség) kinyílásával. Ettől 
függetlenül előretekintünk, és szorgal-
masan szedjük össze azokat a helyi érté-

keket, amelyek egy leendő értéktárban 
majd helyet kaphatnak. 

Büszke vagyok arra, hogy jó kap-
csolatot ápolunk a Veszprém Megyei 
Levéltárral is. Munkatársai több eset-
ben is megkerestek már telefonon, ha 
pétfürdői témában segítséget szerettek 
volna kapni.

Tevékenységünk örök aktualitását 
jellemzi az a múlt évben történt megke-

resés, amikor Benke Fe-
renc dédunokája kért meg 
minket, hogy segítsünk 
felkutatni a dédapa ki-
végzésének pontos helyét, 
illetve segítsünk a témára 
vonatkozó összes publi-
kált információt össze-
gyűjteni. A II. világhábo-
rú idején péti csendőrök 
által megölt Benke Ferenc 
feltételezhető sírhelyét te-
repbejárással igyekeztük 
minél pontosabban be-
határolni, és a péti hely-

történet-kutatók, illetve idősebb pétiek 
segítségét is igénybe véve minden meg-
tudható ismeretet – beleértve a szóbeli 
közléseket, egykori pletykákat – össze-
gyűjtöttünk számára. 

Végül ezúton is szeretnénk köszö-
netet mondani a Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtár munkatársainak azért 
a sok segítségért, amit a munkánkhoz 
nyújtottak. 

Budai László 

A pétiek értékei
A minap részt vehettem hosszú idő 

után egy közösségi összejövetelen, ami 
igazán örömömre szolgált. A Képvise-
lő-testület bizottsági kültagjai vélemé-
nyezhették a település 2021. évi költ-
ségvetés-tervezetét.

Amellett, hogy az ördög a részletek-
ben rejtőzködik, megítélésem szerint 
összességében teljesíthető tervezet szü-
letett, a település nem fog tönkre men-
ni. A részleteket meg majd nagyjaink, a 
képviselők kellően kivesézik.

Azért egy hiányérzetem volt a terve-
zettel kapcsolatban, igaz, nem először a 
23 év alatt. A HELYI kultúra érzékel-
hető, kézzel fogható megjelenítésének 

költséghelye, vagy legalább óhaj erre. 
Joggal kérdezi az Olvasó; miért nem 
hoztam fel?

Mert nem akartam újabb kudarcot, 
megvárom, míg a helyzet kiforrja ma-
gát, és akkor talán...

Mit értettem ezen mondatok alatt? 
Nincs faluházunk, nincs (benne) hely-
történeti gyűjteményünk, nincs helyi 
értéktárunk, de még erre képződött bi-
zottság sincs. 

Miért, miért, miért? A válasz elsősor-
ban a döntéshozóink fejében volt, van és 
lesz!

Sok-sok évtizede járatom a NAPLÓ-t 
(politikai mazochizmus?), hétről hét-

re olvasom benne a pár száz lelkes kis 
falvak önbizalommal teli (jogos) di-
csekvéseit a saját helyi értékeikről, a 
HUNG-2020 pályázati eredménye-
ikről. Ilyenkor kinyílik a képzeletbeli 
bicska a zsebemben.

És újra a (költői) kérdés, miért, miért, 
és itthon miért nem?

Annyira ne tartsanak oktondinak, 
hogy magam nem tudom a választ, de 
azt is szeretném, ha egy-két lehurrogó, 
netán megorroló reakció érkezne e ked-
venc újságom lapjain. Hátha én is tanu-
lok belőlük.

 
Gelencsér István



Pétfürdői Krónika

7

ALAPÍTVÁNYOK • ALAPÍTVÁNYOK • ALAPÍTVÁNYOK • ALAPÍTVÁNYOK • ALAPÍTVÁNYOK • ALAPÍTVÁNYOK

Az alapítványt a Veszprém megyei 
Bíróság 7.Pk. 60.213/1991/8. számú 
határozatával jegyezte be a cégbíróság, 
mint közhasznú alapítványt. Az alapí-
tók a Nitrogénművek Zrt. képvisele-
tében Harsányi Imre vezérigazgató, a 
pétfürdői Sportbarát Egyesület, vala-
mint 7 magánszemély (Tránszky Lász-
ló, id. Ács Imre, Balogh Tibor, Medve 
József, Csapó Gyula, Simon Ferenc, ifj.
Tránszki László) voltak. 

Az alapítók célja a nehéz körülmények 
között levő sportegyesület, a Péti MTE 
megmentése volt. Az alapítványon ke-
resztül történő vállalkozói támogatások 
után a vállalkozások a jogszabályoknak 
megfelelően adókedvezményt kaptak. 
A támogatók között nem csak vállal-
kozások, hanem sok magánszemély is 
volt. Nagyon sok nitrogénes dolgozó a 
fizetése 1%-át rögtön átutaltatta támo-
gatásként. 

Az alapítói cél maximálisan teljesült, 
hiszen a Péti MTE minden szakosztálya 
életben maradt, sőt az egyesület 2022-
ben ünnepli alapításának 90. évforduló-
ját.

A tömegsport támogatása miatt bér-
be vettünk a Nitrogéntől egy kb. 1,6 

hektáros gondozatlan „dzsungelt” a Su-
gár út mellett.

1993-ban kialakítottunk a területen 
egy élőfüves, nagypályás labdarúgó-
pályát, melyen a tömegsport igényei 
mellett 4 alkalommal felnőtt bajnoki 
mérkőzést is játszottak. Elmondható, 
hogy ezen a pályán veretlen maradt a 

Péti MTE. A pályán diákolimpiai ver-
senyeket, kispályás gyermek- és felnőtt 
bajnokságok mérkőzéseit rendezik meg. 
Ezenkívül természetesen sportcélok-
ra bárki ingyenesen 
igénybe veheti.

1995-ben ismét 
szintet léptünk, 
hiszen elkészült a 
kétjátékteres te-
niszpályánk. A pá-
lyákon teniszverse-
nyeket bonyolítunk 
le. Emellett bárki 
– csekély össze-
gért – használhatja 
a pályát április-
tól novemberig. A 
sportcentrum terü-
letére beszereztünk egy konténerbó-
dét, mely irodaként és raktárként is 
funkcionál.

22 éve határozta el a kuratórium, 
hogy országos amatőr tekeversenyt ren-
dez. A verseny 3 napos lett, a helyszín 
a PMTE tekecsarnoka. Az óriási siker 
után minden évben megrendezzük a 
Pétfürdő Kupa tekeversenyt. Egy hét-
végén átlagosan 40-45 csapat vesz részt 

rajta. Őket díjaz-
zuk egyéni, pá-
ros és csapatver-
senyben, a nőknél 
és a férfiaknál 
egyaránt. 13 éve a 
verseny 2. fordu-
lóját is megren-
dezzük Pétfürdő 
Díj néven. A ver-
senyek népszerű-
ségére jellemző, 
hogy a 22 év alatt 
az ország minden 
megyéjéből ér-
keztek már hoz-
zánk csapatok.

A focipályánkon 8. éve megrendezzük 
a Térségi Általános Iskolák Kispályás 
Focitornáját.

Pétfürdő önállóvá válásának évfordu-
lóján Függetlenség napi sakk- és teke-
versenyt rendezünk.

A kuratórium minden iskolai tanév 
végén – a tanárok javaslata alapján– 

jutalmazza a Horváth István Általá-
nos Iskola „jó tanuló-jó sportolóját”.

A önkormányzat október 1-jei ünnep-
ségén díjazzuk a Pétfürdő sportéletéért 

kiemelkedően teljesítő felnőtteket, illet-
ve vállalkozásokat.

A helyi civil szervezeteknek – anyagi 
lehetőségeink függvényében – támoga-
tást nyújtunk céljaik eléréséhez.

2011-ben együttműködési megállapo-
dást kötöttünk a helyi önkormányzat-
tal, melynek lényege, hogy az alapítvány 
végzi az önkormányzat tömegsport-jel-
legű feladatait. Az önkormányzat tá-
mogatja az alapítványt ezen feladatok 
elvégzésében.

Az idei évben szeretnénk folytatni 
a vállalt rendezvényeink megtartását, 
valamint pályáink alkalmassá tételét a 
sportolásra.

Ehhez kérjük az esetleges támogatáso-
kat.
Bankszámlaszámunk: 11748076-
20010238 (OTP Bank Zrt.)
Adószámunk az 1% felajánlásához: 
19262462-1-19

Természetesen lehetőséget tudunk kí-
nálni más civil szervezeteknek, ameny-
nyiben támogatót találnak maguknak. 
Ekkor a támogatóval ún. céltámogatási 
szerződést kötünk. Az alapítványon ke-
resztül kapja meg a támogatást a civil 
szervezet, de ekkor a támogató a támo-
gatási összeget jóváírhatja az adóalapjá-
ból.

Tránszki László
elnök

A Pétfürdő Sportjáért Alapítvány

Pályakarbantartás

Térségi focitorna
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Magyar kultúra napja
Mit jelenthet? Egy kipipálandó jeles 

nap, egy kötelező program? Gondol-
juk át, nekünk mit jelenthet? Nekem 
sok minden eszembe jutott… Versek, 
prózák, népzene, épületek, népmesék, 
filmek, néptánc, festmények, népszoká-
sok…

Kulturális értékeink, hagyományaink 
megőrzése, az élők emlékezetének átörö-
kítése az utánunk jövő nemzedékekre, 
becses, nehéz feladat…

Kodály Zoltán, 
Bartók Béla, József 
Attila, Vörösmar-
ty Mihály, Petőfi 
Sándor, Ady End-
re, Semmelweis Ig-
nác, Szent-Györgyi 
Albert, Teller Ede, 
Molnár Ferenc, 
Szabó Magda, Ybl 
Miklós, Pollack Mi-

hály, Körösi 
Csoma Sán-
dor, Kertész 
Imre, Jan-
csó Miklós, Szabó István, Kos-
suth Lajos, Deák Ferenc, Bene-
dek Elek…

Vagy a Balaton, a Dunaka-
nyar esetleg a csodaszarvas, a 
turulmadár, a tokaji bor, a Ru-
bik-kocka, az Aranycsapat…

Ha olvasunk, hallunk egy ver-
set, látunk egy képet, ahogy fel-
tűzzük a kokárdát, ránézünk a 
lyukas magyar zászlóra, ha meg-
csodálunk egy szőttest, egy kerá-
miát, egy nádtetős kis házat, ha 
sétálunk egy történelmi emlék-
helyen, betérünk egy templomba, 
ha felhangzik a Himnusz... – az a 
szívdobbanás, az a mosoly, tiszte-
let őseink felé, értékeink felé, sze-
rintem mind a magyar kultúra. 

1823. január 22-én Szatmárcsekén 
Kölcsey Ferenc pontot tesz a Himnusz 
kéziratára. 1989. január 22-e óta ün-
nepeljük a magyar kultúra napját, és 
végül még egy meghatározó dátum: 
2003-ban született egy határozat itt 
Pétfürdőn, miszerint 2004 óta minden 
évben e napon településünk megköszö-
ni azoknak a munkáját, elhivatottsá-
gát, akik itt őrzik, átörökítik kultúránk 
egy-egy szeletét.

A Pétfürdői Közösségi Televízió mun-
katársai készítettek egy kétrészes össze-
állítást az eddig díjazottakról, melyet a 
Pétfürdői Közösségi Televízió youtube-
csatornáján megtekinthetnek. 

Köszönjük!
Borbélyné Schenek Szilvia

könyvtárvezető

Moccanj ki!
A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár facebook-oldalán hívtuk játszani december végén, a téli szünetben a kimoccantható, 

kis nyomozásra kapható vállalkozó kedvűeket.
A kihívás során négy, apró rejtvény segített beazo-

nosítani településünk négy helyszínét, ahol arra kér-
tük a próbatételt vállalókat, hogy készítsenek egy-egy 
szelfit, rögzítve, hogy a helyszínen jártak, és küldjék 
be nekünk. A küldetést szép számmal teljesítették, sok 
fotó érkezett. A megérdemelt kis ajándékcsomagok át-
adására a Közösségi Ház előtt került sor, melyet mi is 
megörökítettünk.

Játékunk nem titkolt célja, hogy községünk jellegze-
tes, szépségeket, emlékeket, élményeket rejtő színtereit 
a középpontba helyezzük. 

Köszönjük, hogy velünk játszottak!Már tervezzük a 
folytatást!
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A Horváth István Általános Iskola 
életéből
Újabb sikeres ECDL-vizsgát tett néhány általános iskolai tanuló

Sajnos az idei tanév nem a megszo-
kott mederben folyik, amint azt már 
megtapasztalhatták a szülők, tanu-
lók, pedagógusok egyaránt. Ennek 
ellenére sikerült felkészülni néhány 8. 
osztályos tanulónak egy újabb ECDL 
(Európai Számítógép-használati Jogo-
sítvány) vizsgára a Szövegszerkesztés 
modulból Barták Péter intézményve-
zető-helyettes irányításával. Decem-
ber 15-én Bécs Gergely, Kovács Zoltán, 
Sarusi Kiss Balázs, Simándi Emma és 
Viniczai Adél részt vehettek a székesfe-
hérvári I. István Szakgimnáziumban a 
vizsgán, amelyet Erdélyi Andrea igaz-
gatóhelyettes felügyelt. A vizsgához 
szükséges regisztráció költségét (amely 
4 évre szól) a Napsugár Alapítvány a 
Gyermekekért elnevezésű szervezet 
korábban már befizette, és a sikeres 
vizsga díját is biztosította. Mivel a 
középiskolák digitális munkarendben 

dolgoznak, az épületben a vizsgázókon 
és vizsgabiztosokon kívül nem tartóz-
kodott senki. Különlegesség volt az is, 
hogy új rendszerű, automatizált vizs-
gázást próbáltak ki, amelynek során 
a feladatok kiadását és a megoldások 
javítását is egy előre programozott 
szoftver végezte valós időben, tehát 
a vizsga befejeztével azonnal lehetett 
tudni annak eredményességét. Mindez 
nem ment egészen problémamentesen, 
de a kezdeti zökkenők után mindenki 
eljutott a feladatsor végéig. Végül az is 
kiderült, hogy a vizsga mind a 6 ta-
nulónak sikeres volt. Tavasszal ismét 

Középiskolai jelentkezések
Harminchét tanuló végez idén Pétfürdőn az általános iskolában. Közülük vala-
mennyien középfokú iskolában folytatják tanulmányaikat, amennyiben sikeresen 
lezárják ezt a tanévet. Januárban megfelelő járványügyi körülmények között 18 fő 
központi írásbeli felvételi vizsgát is tett, hogy a kiválasztott középiskolába nyerjen 
felvételt.

Versenyek, pályázatok
Az iskola érdeklődő tanulói januárban 
részt vettek a Titok Arany János nyelv-
tanversenyen, valamint készülneka a 
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei 
helyesírási versenyre és országos olvasó-
pályázatra is magyar nyelv és irodalom 
tanáraik vezetésével. A korábbi hagyo-
mányoknak megfelelően az angol nyel-
vet emelt szinten tanulók beneveztek a 
London Bridge tesztmegoldó verseny 
következő fordulójára is. 

sor kerül a 7. és 8. osztályosok újabb 
ECDL-vizsgáira.

Iskolai megemlékezés a magyar kultúra napjáról
Az idén, a koronavírus-járvány veszé-

lyeire tekintettel, intézményünk intéz-
kedési tervét betartva, kicsit másképp 
emlékeztünk meg a magyar kultúra 
napjáról. A hagyományoktól eltérően 
nem tartottunk közös, iskolai szintű ün-
nepséget, nem szavaltunk és 
énekeltünk együtt. Viszont 
azt sem akartuk, hogy akár 
egy évre is feledésbe merül-
jön a hagyományunk, ezért 
műsoros összeállítást készí-
tettünk néhány 7. osztályos 
diák bevonásával, amit ja-
nuár 22-én az iskolarádión 
keresztül hallgathattak meg 
osztályonként a diákok.

A magyar kultúra napját 
1989 óta ünnepeljük meg 
január 22-én, annak emlé-
kére, hogy – a kézirat tanú-
sága szerint – Kölcsey Fe-
renc 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag 
részeként és jelölte meg dátummal Cse-
kén a Himnusz kéziratát.

A megemlékezést, zenés-verses össze-
állítást Völgyi Gábor tanár készítette. A 
jeles nap eredetéről Huják Eszter (7. a) 
beszélt, és elmondta Radnóti Miklós 
Nem tudhatom... című versének részle-
tét. Kedves Dorina (7. b) Kölcsey Ferenc 

Töredék című verséből szavalt. Win-
ter Levente a Himnusz első versszakát 
mondta el. Az összeállítás szerkesztésé-

ben Barták Péter intézményvezető-he-
lyettes segített, Szabó Balázs Bandája 
Bájoló című számának és Erkel Ferenc 
zenéjének felhasználásával.

A Horváth István Általános Iskola 
tanulói és tanárai is részt vettek a Pét-

fürdői Közösségi 
Televízió rendhagyó 
műsorában, melyben 
a hazai kultúra kin-
csestárából válogatva 
készítettek egy össze-
állítást, megyénkbeli 
és helyi szereplők 
előadásait felidéz-
ve. Verset mondott 
Barták Péter, Bizony 
Istvánné Balogh Klá-
ra, Borszukné Kropf 
Ilona, Kucsera Károly-
né Kovács Szilvia és 
Lendvai-Frikkel Atti-
la, az iskola tanárai. 

A tanulók közül Börczi Barnabás, Lukács 
Barbara, Ódor Kamilla, Pleszinger Virág 
és Sós Henrietta szavalt.
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Kosárpalánta bajnokság

Iskolai farsang a vírus- és télűzés jegyében
Az idei farsang más volt, mint a korábbi-

ak. Elmaradt a közös készülődés, jelmezes 
felvonulás, műsoros bemutató, tombola, 
büfé, zenés mulatság. Sajnos az 
elhúzódó járványhelyzet nem 
tette lehetővé hogy a megszokott 
keretek között tartsák meg alsó 
és felső tagozatban a farsangot. 
Ennek ellenére igyekeztek az in-
tézményben vidámmá és emlé-
kezetessé tenni az osztályonként 
megrendezett foglalkozásokat. 

Február 12-én az alsó tagozat 
három évfolyamának hat osztá-
lyában játékos, tréfás foglalko-
zásokon készültek az álarcok, 
jelmezek, plakátok. A tanító 
nénik vezetésével többféle közös játé-
kot is kipróbálhattak a gyerekek. Volt 
olyan osztály is, ahol tombolasorsolást 
tartottak, másutt ügyességi vetélkedő 
zajlott. Szinte mindegyik osztály tanulói 
jelmezt öltöttek ebből az alkalomból, ta-
nító nénijükkel együtt.

A Berhidai úti épületben a Valentin-
naphoz közeledve egész héten lehetett 
üzeneteket küldeni Bizonyné Babu néni 

leveles ládájának segítségével, az isko-
larádión keresztül. Rengetegen küldtek 
fotókat és videót az otthoni fánksüté-
sükről is. A pénteki foglalkozásokon ál-
arc-, plakát- és jelmezversenyt is rendez-
tek osztályonként. A bírálatot Bizonyné 
Balogh Klára és Völgyi Gábor tanárok 

vállalták magukra, jelmezben keresve 
fel a benevezett osztályokat. Volt olyan 
osztály, a 7. b, amelyik a tanáraikat be-

mutató tréfás műsorral 
is készült, Oláh Viktória 
osztályfőnök vezetésével. 
Mások szintén beöltöztek 
és így játszottak, tréfál-
koztak. 

A versenyek nyertesei 
a Szülői Munkaközösség 
ajándékait kapták.
Fánksütő verseny fotói 
és videója: Ács Barnabás, 
Bálint Liza és Bálint Lot-
ti, Csaplár Erika, Varga 
Jázmin, Réger Tímea, Se-

bestyén Mia Málna, Simák Larina, Végh 
Etele és Végh Milán.
Jelmezverseny egyéni: Gombos Gabriel-
la, Bálint Liza, Börczi Barnabás
Csoportos: 7.b, 4.a
Plakátkészítő verseny: minden beneve-
zett osztály elismerésben részesült.

Február 6-án tartották a Kosárpalánta 
bajnokság második fordulójának mér-
kőzéseit Székesfehérváron a Széna téri 
Sportcsarnokban. A 4. osztály versenyén 
a Horváth István Általános Iskola csa-
pata is részt vett. Bár létszámhiányosak 
voltak, de a gyerekek nagyon ügyesen 
játszottak. A zárt körű fordulón mind-
össze 2 ponttal maradtak le a dobogóról.

Együtt egy jobb internetért – Negyedikesek sikeres pályázata
A Biztonságos Internet Nap 2021 – 

Együtt egy jobb internetért pályázat meg-
mozgatta az iskola néhány 4. a osztályos 
tanulójának fantáziáját, és el is küldték 
alkotásaikat Keskeny Miklósné osztályfő-
nök támogatásával. A pályázatra a Pét-
fürdői Közösségi Ház és Könyvtár, mint 
Digitális Jólét Program Pont hívta fel a 
figyelmet. 

A Vírus kapitány alkotói, Bálint Liza 
és Kujber Milán azt írták róla, hogy el-
távolítja a vírusokat az internetről és a 

környezetünkből egyaránt. A feladat 
szerint olyan embert kellet építeni, aki 
megvéd minket az internet káros ha-
tásaitól. A videó szereplői Bálint Liza, 
Kujber Milán, a felvételt Bálint Lotti és 
Kujber Marcell készítették.

A beérkezett munkákat szakmai zsűri 
bírálta el. A győztesek pénzjutalomban 
részesültek, valamint meghívták őket a 
Biztonságosabb Internet Nap online ren-
dezvényére február 9-én. Itt az eredmény-
hirdetésen kiderült, hogy valamennyien 

oklevelet kapnak, Kujber Marcell és csa-
patának alkotása, egy videófelvétel pedig 
a díjazottak közé került. 
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Szendi Léna Szonja

Bemutatkozik iskolánk Kreatív Irodalmi Műhelye

A Kreatív Irodalmi Műhely célja, hogy 
a gyerekek meg tudják érteni, valamint 
ki tudják fejezni saját és mások érzéseit, 
gondolatait művészi formában. Ennek 
elengedhetetlen feltétele a helyesírásuk és 
íráskészségük csiszolása, melyek szintén a 
fő célkitűzések közé tartoznak. A foglal-
kozások alkalmával a résztvevők megis-
merkednek régi és modernkori irodalmi 
művekkel, költőkkel, stílusokkal. Ezenfe-
lül saját maguk is készítenek irodalmi és 
ahhoz kapcsolódó alkotásokat (hirdetés, 
novella, kritika, leírás, recenzió, reklám, 
újság, vers, stb.), melyeket egyénileg a 
műhely vezetőjével, Völgyi Gábor tanár 
úrral, tovább tökéletesítenek. 

Szendi Léna Szonja 8. a osztályos tanu-
lóval 2 éve dolgozunk együtt a Kreatív 
Irodalmi Tehetségműhely berkein belül. 
Léna nagyon lelkes, szorgalmas és tehet-
séges tanulója iskolánknak. Tanulmányi 
eredményei és szorgalma példaértékű 

Szendi Léna: 
Magány-nevelte lélek 

Vajon egyszer vége lesz?
Te leszel, aki a lelkemben rendet tesz?
Könny fojtja el a torkom,
Közös emlékeinket szívemben hordom.

A szívem dobogása
A lelkem zajos, fájdalmas loholás.
Talán nem vagyok elég?
Nem tudom, most minden közös emlék 
elég.

Mindenki feketében,
Úgy érzem magam, mint egy temeté-
sen. 
Érzelmeket feledek,
Majd veled közös emlékeket teremtek. 

Annyi gondolat gyötör.
Szívem helyén most már csak egy üres 
gödör.
Minden seb már begyógyult,
Nélküled most már egy álom megvalósult. 

lehet minden diák számára. A költészet 
közel áll hozzá, szeret újabb és újabb mű-
fajokat, stílusokat megismerni és elsajátí-
tani. Érzéke van a versíráshoz, már-már 
játszi könnyedséggel alkot új műveket. 
Ezeket tükrözik csatolt versei is. 

A haiku a japán költészet (XVII. századtól) egyik jellegzetes versformája, mely 
a XX. század elejétől egyre több nyelv irodalmában megjelent. Három sorból áll, 
melyek rendre 5, 7 és 5 morásak, összesen 17 szótagosak. 

A haigaa japán festészet egy formája, mely magában foglalja a haikai művészetét 
is. A haigák jellemzően haiku-költők munkái és gyakran a haiku-versek velejárói. 

VG.

Most pusztul a Föld, 
hallgatnak a népek, 
s vesznek földjeink.
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2020. december 23-án Béni Norbert, 
Molnár Gyula László és Nagyné Szigeti 
Mária önkormányzati képviselők, vala-
mint Fenyő Csaba vállalkozó a 2019-es 
évhez hasonlóan, ismét meleg ételt osz-
tottak a rászoruló péti családok számá-
ra. Az akció részleteiről kérdeztük Mol-
nár Gyula László szervezőt. Az interjú 
2020. december 23-án készült.
– Milyen indíttatásból kezdtek 
neki újra az adománygyűjtésnek, 
melegétel kiszállításnak?
– Tavaly megígértük, hogy ameddig 
tudjuk, ezt csináljuk. Az idei évben is 
tudtuk ezt folytatni. Ráadásul most 
a covid-helyzet miatt még nagyobb 
a szükség, mert a legrászorultabba-
kon, az időseken, a szegényebb csalá-
dokon csattan úgymond az ostor. Az 
idén több adag ételt tudunk kiosztani. 
Féltünk attól, hogy a támogatók köre 
csökkenni fog, mert a vállalkozók is 
bajban vannak, viszont pont ellentétes 
volt a hatás. Ők is átérezték a helyzet 
súlyosságát, úgyhogy még több támo-
gatást kaptunk.
– 2020-ban kik vettek részt az étel-
osztásban?
– A vállalkozók részéről Fenyő Csaba, 
ő készíttette az ételt. Volt most egy 

országos támogatónk a Teletál Étel-
futár. Minden egyes csomaghoz egy 
mézeskalács-csomagot csináltak. Volt 
várpalotai támogatónk is, Németh Ro-
land, a várpalotai piacról. Ő szerezte 
be a déligyümölcsöket, illetve a szalon-
cukrot. Pétfürdőről Mátyusné Tasnádi 
Mariann, Sülle Csaba vállalkozó,a Na-
nana Dekortól Buzásné Lázár Anna 
Mária segített minket, illetve a Fla-
mingó Cukrászda és a pétfürdői Frigó 
Pékség. Magánszemélyek közül Huli 
Zsolt, Márkus Ákos a Településfejlesz-
tési Bizottságból, Varga Milán, Gerics 
Mihályné Alíz, Krausz Jánosné Timi, 
illetve Timi fia, Krausz Gergő, aki a 
Szegedi Nemzeti Színházban dolgozik 
színészként és a Pénzügyi Bizottságból 
Szabó Tünde támogatott minket. Illet-
ve mi hárman is részt vettünk ebben, 
Nagyné Szigeti Mária, Béni Norbert 
és jómagam. Most olyan sok támoga-
tást kaptunk volt, hogy több napon 
keresztül csomagoltunk.
– A tavalyi évben egy külön lista 
alapján osztották ki a csomagokat. 
Ugyanabból a listából dolgoztak 
idén is vagy kibővítették azt?
– Kértük a Pétfürdői Gondozási Köz-
pont segítségét, a Máltai Szeretetszol-

gálattal, a pünkösdista és a reformá-
tus gondozókkal egyeztettünk, illetve 
most a helyzetre való tekintettel a két 
nagy nyugdíjas klubot, a Nitrogénes 
és a Péti Nyugdíjas Klubot is meg-
kerestük. De ugyanúgy, mint tavaly, 
megkérdeztük azokat is, akik ismer-
nek elesetteket, illetve mi is ismerünk 
sajnos ilyen embereket Pétfürdőn. 
– Mi van ezekben a csomagokban? 
Mit tartottak a legfontosabbaknak?
– Egy adag meleg étel van benne, ami 
azt jelenti, hogy köretként rizs és pú-
pos hús (vagyis csirkemell, töltelék, 
illetve sajt, tejföl és gépsonka van a te-
tején) és többfajta szaloncukor. Ebben 
az időszakban nagyon fontos a vita-
min, ezért déligyümölcsöt, mandarint 
raktunk bele, valamint kaptunk fel-
ajánlásként mézeskalács-szíveket.
– A jövőben még terveznek ilyen ak-
ciókat?
– Igen, tervezünk, és úgy látom, hogy 
növekszik a rászorulók száma. Tavaly 
300 adagot, az idén 350 adag ételt osz-
tottunk ki. Reméljük, hogy jövőre már 
azért stabilizálódik a helyzet és a gazda-
ság. De ha kell, 2021-ben is tervezzük 
ezt a segítségnyújtást a pétfürdőieknek. 

Borzási Nikoletta

Adományosztás a pétfürdői 
rászorultaknak

A 2020-as év mindenki számára 
rendhagyóan alakult. A pandémia 
megváltoztatta sokunk életét, gondol-
kodását és hozzáállását többek között 
a környezetünkhöz is.

Személy szerint mindig fontosnak 
tartottam az adakozást, de rohanó 
életünkbe nem fért bele, hogy szemé-
lyesen is részt vegyünk ilyesmiben, in-
kább csak hozzájárultunk az általunk 
is fontosnak tartott kezdeményezések-
hez.

A vírushelyzet viszont sok mindent 
megváltoztatott. Lelassult a világ, és 
a környezetünket látva ráeszméltünk, 
hogy egyre többen szorulnak segítség-
re. A veszélyhelyzet miatt sokan elve-

szítették állásukat, a gyerekek online 
oktatásba kényszerültek, ami sok szü-
lőnek nehézséget okoz, mert ez bevé-
telkieséssel és plusz költségekkel is jár 
a családok számára. 

Mindezek apropóján gondoltuk úgy, 
hogy idén másképp szeretnénk segí-
teni, mint eddig, és a péti rászoruló 
családokat és időseket támogatnánk 
valamilyen közvetlenebb formában. 

Helyi vállalkozókat kerestünk meg 
elsősorban, hogy támogassák ötle-
tünket, és legnagyobb örömünkre sok 
magánszemély is becsatlakozott ebbe 
az akcióba. 

›› ›› ››

Jótékonysági ételosztás Pétfürdőn
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A szeretet és ajándékok
Mint minden kisgyereknek, a csalá-

domban is sok picinek fontos a kará-
csony. Viszont ahogyan egyre idősebbek 
leszünk, a fontossága halványul. Kevés-
bé lesz jelentősége a sok ajándéknak. A 
mostani időkben nem is találkozhatunk 
nagyon sokat a járvány miatt. 

Az ajándékozás szerintem nem is vált 
be nagy reményeket. A legtöbben pénz-
ben és tárgyakban próbálnak adakozni, 

amivel nincs is semmi baj, de eredetileg 
a karácsony a szeretet ünnepe. Abból 
kellene többet adni másoknak! Szere-
tetből. Amiből, sajnálatos módon, nincs 
túl sok ebben a mai világban. 

Szükség van-e a karácsonyi ajándé-
kozás szokására? Véleményem szerint 
igen. Legalább ebben az időben együtt 
vannak az emberek a családjukkal, jól 
érezzük magunkat, ami igazából fontos. 

Ilyenkor valamelyest megnyilvánul a 
szeretet bennünk. 

Ám azzal nem értek egyet, hogy mi-
ért csak évente egyszer tesszük ezt meg? 
Persze a karácsony megítélése is változik 
bennünk: már nem olyan, mint amikor 
még tudatlan gyermekek voltunk. 

Bálint Anett Dorotea
Horváth István Általános Iskola

7. b osztályos tanuló

Fura ünnep a karácsony. Szinte min-
denki máshogyan ünnepli, más szokásai 
vannak. 

A mi idei karácsonyunk nagyon szép 
volt: a keresztény és a nem hívő emberek 
szokásait is használjuk, alkalmazzuk, 
például karácsonyfa-díszítés, karácsonyi 
zenék hallgatása. 

Más emberek nem így ünneplik. A 
nem hívő emberek például nem mindig 
díszítenek fát, vagy nem annyira foglal-
koznak azzal, amiről kellene szólnia a 

karácsonynak. Náluk inkább az ajándé-
kozás és a bulizás a szokás. 

A hívő emberek nem foglalkoznak 
az ajándékozással, ők inkább betlehe-
meznek, Jézus születését ünneplik. Azt 
tartják fontosnak, hogy együtt legyen a 
család, és hogy szeretet legyen. 

A karácsonyi vacsorát általában min-
denki megtartja, persze valakinél in-
kább a karácsonyi ebéd a fontos. Amit 
mindenki vár, az az ajándékozás. Sok 
mindent szeretnének kapni az emberek. 

A gyerekek inkább nagyobb, a felnőt-
tek kisebb ajándékokat. A gyerekeknek 
ez a legfontosabb, a felnőtteknek az, 
hogy minden jól sikerüljön, és együtt 
legyen a család. 

A karácsony, a hozzá kapcsolódó szo-
kások, az ajándékozás tehát szerintem 
nagyon emberfüggő dolog. 

Fazekas Levente Ádám
Horváth István Általános Iskola

7. b osztályos tanuló

Támogatóink voltak:

• Polyák Sándor – SPAR 
• Wimmer Trans Kft. 
• dr. Bacsinszky Sarolta 
   és a Nagy család 
• Dombi Norbert EV 
• Sücek-Autó Kft. 
• Moto-Complet Kft. 
• Katona Tamás 
• Hungaro Gourmet Group Kft. 
• Ivácska Róbert EV 
• Selavi Kft. 
• Baranyai Dániel /ECKÜ/ 
• Simon Autójavító 
• SYNTAX PC és REKLÁM 
• BETAD Kft. 
• Serfőző Boglárka • Varga Dóra 
• TOM MARKET – Pétfürdő 
• Kígyós Edina EV 
• Borbándi Szabolcs • Gáspár Zsolt 
• Kecse Gyula • Havrán Kft. 
• Táncos Miklós  
• Huszár Judit 

›› ›› ›› Közülük külön ki szeretném emel-
ni kislányomat, Boglárkát, aki nemcsak 
az ötlet kipattanásához járult hozzá, 
hanem amint meghallotta, hogy mire 
készülünk, felajánlotta zsebpénzét is, 
hogy támogassa azoknak a gyerekeknek 
a családját, akik nehezebb körülmények 
között élnek, mint ő.

A Pétfürdői Gondozási Központ nagy 
segítségünkre volt, mind a rászorulók fel-
kutatásában, mind az adomány hozzájuk 
való eljuttatásában. Ezenfelül az adako-
zók ismeretségi körében is volt jó néhány 
család és egyedülálló idős ember, akiknek 
sikerült csomagot készítenünk. 

Az adományokból összesen 150 cso-
magot tudtunk összeállítani. Köszö-
nettel tartozunk mindazoknak, akik 
valamilyen formában hozzájárultak 
ahhoz, hogy ezeknek az embereknek az 
ünnepét szebbé varázsoljuk. Köszönjük 
a rengeteg helyi vállalkozó pozitív hoz-
záállását, és köszönjük azoknak a segí-
tő munkáját is, akik az összeállításban 

és a kiszállításban vettek részt. A cso-
magolásnál Huszár Judit, Varga Dóra, 
Németh Viktor, Nagy József, a szükség 
szerinti házhoz szállításban pedig időt, 
energiát nem kímélve párom, Serfőző 
László, Dombi Norbert és Ivácska Róbert 
is segített.

Úgy tartja a mondás: Jobb adni, mint 
kapni. Én úgy gondolom, hogy adni és 
kapni egyaránt szívet melengető. Ezzel a 
kezdeményezéssel én is sokat kaptam, mo-
solyokat, őszinte kedvességet és sok tapasz-
talatot, amik nem csak megfizethetetlenek, 
hanem bizonyosságot is nyújtottak afelől, 
hogy van értelme annak, amit csinálok. 

Úgy gondolom, hogy ez a kis akció si-
kerrel zárult, örömmel hallottam és olvas-
tam a pozitív visszajelzéseket. Az is biztos, 
hogy ez nem egy „egyszeri fellángolás” volt 
részemről, már dolgozunk a folytatáson, 
intézményesített formában. „Lemondani a 
feleslegről akkor, amikor másoknak a szüksé-
ges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség.”                            

Varga Judit

A karácsonyi szokásokról – Mindenki 
másképp csinálja?
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Pétfürdői Csoportjának beszámolója

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Pétfürdői Csoportja 1997-ben ala-
kult meg. A csoport vezetője Gárdo-
nyi Róbert, helyettese Boncz Lászlóné. 
A lelkivezető Halmágyi Zoltán. Cí-
mük: 8105 Pétfürdő, Fazekas Mihály 
utca 3. A kapcsolattartó e-mail címe a 
gardonyi.robert@maltai.hu. 

Bármilyen megválaszolandó kér-
déssel a 06-30/977-9769, vagy a 06-
30/792-89-93-as telefonszámokat is 
lehet hívni. 

A csoport célja a személyi segítés. A 
csoport munkatársai a hét-
köznapok során felmerülő 
problémák megoldását hiva-
tottak elősegíteni, mint pél-
dául hivatali ügyek intézésé-
ben történő segítségnyújtás, 
életviteli, életfenntartási 
szükségletek kielégítése, be-
vásárlás, gyógyszerkiváltás, 
gyógyszer adagolása, orvos-
hoz kísérés, beszélgetés, sé-
táltatás, rászorulókon való 
segítés. 

Célkitűzésük, hogy a rá-
szorulók megkaphassák, 
amire szükségük van, amit 
önerőből sajnos nem tudnak 
elérni. A mindennapi életet 
szeretnék megkönnyíteni 
számukra. A csoport tagjai 
beteglátogatáson is rendszeresen részt 
vesznek, ez átlagosan 6-8 érintettet 
foglal magában. 

A COVID-19 járvány miatt 2020-
ban sajnos elmaradt a karácsonyi „Adni 
öröm” élelmiszergyűjtési akció, ezért a 
régióközponttól kaptunk előre összeál-
lított 10 kg-os élelmiszercsomagokat, 
amelyek olajat, vajat, zsírt, lisztet, rizst, 
cukrot, májkrémet, lencsét, babot tar-
talmaztak. A csomagokat 110 család 
között osztottuk szét, a családok 3-nál 
több gyermekes, vagy 1 szülős családok 
voltak, és idős egyedül élő kisnyugdíja-
soknak is juttatunk belőle. 

A csoport minden szerdán 15 órától 
17 óráig fogadta a rászorulókat a Fa-

zekas Mihály u. 3-ban. Az ellátottak 
köre: Pétfürdő település lakosai. 

Ifjúsági munkákban helyet kapott 
a családi nap megszervezése is, ezt a 
helyi önkormányzattól kapott támo-
gatásból sikerült kivitelezni, viszont a 
COVID-19 járvány ennek a progra-
munknak is keresztbe tett, így az erre a 
napra vásárolt élelmiszereket a karácso-
nyi csomagokba raktuk bele. 

Tavaly a csoport belső pályázatból ka-
pott támogatást egy innovatív program 
megvalósítására ami „Tisztulj, Pétfür-

dő” néven futott. Ennek célja az volt, 
hogy a települést a mindennaposan el-
szórt utcai szeméttől tisztítsuk meg. Ez 
a program 2020. október 3-án kapott 
helyet naptárunkban, 8-10 résztvevő-
vel sikerült az eseményt lebonyolíta-
ni. Eközben szendvicsekkel, üdítőkkel 
láttuk el a résztvevőket. Nem sokan 
vettek részt ugyan, de egy kellemes és 
hasznos időtöltés kerekedett ki belőle. 

Karácsonykor egy lelkes helyi vállal-
kozótól fenyőfákat kaptunk, amiket 
nélkülöző családoknak adományoz-
tunk. 

2020 decemberében immáron har-
madik éve élelmiszercsomagokkal ked-
veskedtünk a rászorulóknak. Decem-

ber végén csoportunk tűzijáték-vásárlás 
helyett kutyatáp vásárlására ösztönözte 
a helyi lakosokat, ennek köszönhetően 
120 kg tápot sikerült összegyűjteni, 
amit a közeli menhelynek adományoz-
tunk. 

A helyi önkormányzattal, a polgárőr-
séggel, a védőnői szolgálattal nagyon jó 
a kapcsolata a csoportnak. Tevékenysé-
günket aktívan segítik.

2020-ban 850 kg élelmiszert osztottunk 
ki rászorulóknak. Ebben a mennyiségben 
a régióközponttól kapott egységcsomagok 

és támogatásból vásá-
rolt élelmiszer is benne 
vannak. 

2020-ban a nyári 
mozgássérü lt-tábo-
runk elmaradt, ami 
bizony már a hetedik 
lett volna. 

Reméljük, 2021-ben 
ezt is újra meg tart-
hatjuk. Terveink közt 
szerepel a csoport fej-
lesztése. Szeretnénk 
új tagokat toborozni. 
Tavaly ketten csatla-
koztak hozzánk. 2020 
márciusában tiszt-
újításra került sor. A 
csoport új vezetője 
Gárdonyi Róbert lett, 

helyettese Boncz Lászlóné.
A csoport vezetőjének észrevétele, 

hogy miközben az adományozási kedv 
csökken, a fiatalok körében is egyre 
több a rászorulók száma. Igényt tarta-
nak továbbra is ruhákra, élelmiszerek-
re, tűzifára, iskolai eszközökre. 

Az elmúlt év azzal a tanulsággal 
zárult, hogy mint eddig is, a máltás 
munkatársak és testvérek összefogá-
sával sikerült legyőzni a legtöbb aka-
dályt. Ha ezt az összefogást átvisszük 
globális szintre, akkor le fogjuk győzni 
a COVID-19-et, és újra visszatérhet 
minden a régi kerékvágásba.

Gárdonyi Róbert
csoportvezető

V ISSZATEKINTŐ • V ISSZATEKINTŐ • V ISSZATEKINTŐ • V ISSZATEKINTŐ • V ISSZATEKINTŐ
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Minden csepp számít
Ebben a pandémiás időszakban a kö-

zösségi terek, köztük a Pétfürdői Közös-
ségi Ház és Könyvtár is lehetőséget biz-
tosít a véradásra. Erre 2021-ben először 
február 23-án került sor.

A véradásra vonatkozó szabályok 
nem változtak. A mostani periódusban 
a gondos odafigyelés, távolságtartás, 
maszkviselés, hőmérséklet-mérés és kéz-
fertőtlenítés élvez prioritást. 

Az egy éve életbe lépő biztonsági kér-
dések között (járt-e külföldön, megbete-
gedés, lázas megbetegedés volt-e a csa-
ládban, volt-e kapcsolata koronavírusos 
beteggel, stb.) annyi változás tapasztal-
ható, hogy a kapcsolattartás időinterval-

lumát csökkentették 
(pl. 1 hónap helyett 
most 2 héten belül 
találkozott-e valaki-
vel).

Többen tapasztal-
hatták, hogy a névre 
szóló behívók helyett, 
most sms-ben küldik 
el a felhívást a követ-
kező véradás helyszí-
néről és időpontjáról.

A véradók nagyon fegyelmezettek eb-
ben a nehéz egészségügyi helyzetben, és 
elkötelezetten, segítő szándékkal jön-
nek vért adni.

A február 23-án 29 fő nyújtotta karját 
önzetlen segítségre.

Szükség van a segítségre, és mindenkit 
arra kérnek, jöjjön el, ezzel is támogassa 
beteg embertársai gyógyulását!             B.N:

INGYENES JOGSEGÉLY PSZICHIÁTRIAI JOGSÉRTÉSEK ESETÉN

25 éve működtet ingyenes jogsegélyszolgálatot Magyarországon az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, olyan 
emberek számára, akik egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek sérelmet.

Az elmúlt negyedszázad során az alapítványt több ezren keresték fel ilyen panaszokkal. De milyen sérelmek történhetnek a pszichi-
átrián? A leggyakoribb panaszok, amelyekkel az alapítványt felkeresték: jogtalan kényszerbeszállítás a pszichiátriára, túlgyógyszerezés, 
indokolatlan korlátozás vagy lekötözés, megalázó bánásmód, elfogadhatatlan higiéniás körülmények, de nem egyszer jelentkeztek 
hozzátartozók haláleset miatt is. A jogvédőknek számtalan esetben sikerült már elérniük, hogy az elkövetőt elmarasztalják, illetve hogy 
a károsult kártérítést kapjon.

Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) hazai csoportjaként 
működik. A nemzetközi szervezet több mint 50 éve alakult az Egyesült Államokban, és fél évszázad alatt számos alkalommal bizonyo-
sodott be, munkája mennyire létfontosságú. A CCHR segített feltárni a dél-afrikai pszichiátriai rabszolgatáborokat, ahol az apartheid 
idején fekete páciensek tízezreit használták rabszolgamunkára, „ipari terápiának” nevezve azt. Olaszországban kormányzati hivatalno-
kokkal és parlamenti képviselőkkel együtt a CCHR olasz csoportja vizsgálatokat végzett az ország koncentrációs táborokra hasonlító 
pszichiátriai intézeteiben, amely számos intézmény bezárását eredményezte. Szintén Olaszországban, az elektrosokk szülőhazájában 
Piemonte régió parlamentje úgy reagált a CCHR által bemutatott információkra, hogy megszavazták az elektrosokk betiltását gye-
rekeken, időseken és terhes nőkön. A 80-as években számos ausztrál államban betiltották az inzulinsokkot a szörnyű mellékhatások 
miatt, amelyeket a CCHR tárt fel. A CCHR volt az a szervezet, amely 1976-ban Kaliforniában elérte, hogy a pácienseket az elektro-
sokk-kezelést megelőzően tájékoztassák a kezelésről, és azt csak az illető beleegyezésével hajthassák végre. Ez a szabályozás nemzetközi 
precedenst teremtett, és a világ sok más országában szintén elfogadták.

Magyarországon is sok még a teendő, hiszen hazánkban is használnak még elektrosokkot, szállítanak kényszerrel a pszichiát-
riára embereket – a megalázó bánásmódot, az emberi jogok elhanyagolását illetően az Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is 

számos alkalommal felemelte már a szavát a 
hazai pszichiátriák kapcsán. Mindezek még 
ma is rendszeresen sértik a pszichiátriai ke-
zeltek emberi jogait, ezért nagy szükség van 
egy olyan jogsegélyszolgálatra, amilyet az 
alapítvány ingyenesen biztosít.

Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet 
szenvedett a pszichiátrián, kérje az alapít-
vány segítségét!       Állampolgári Bizottság 

az Emberi Jogokért Alapítvány
+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 
(minden hétköznap 9.30-17 óráig), 

panasz@cchr.hu, info@cchr.hu, 
www.emberijogok.hu 

ÁLLÁSHIRDETÉS
Megüresedés miatt gazdasági ügyintézőt keres a Horváth István Általános Iskola, 

előreláthatólag április 1-jei munkakezdéssel. A közalkalmazotti jogviszonyban, ha-
tározatlan időre szóló, teljes munkaidős (40 órás) foglalkoztatás helyszíne Pétfürdő, 
Berhidai út 54. 

Az állás mininum középfokú végzettséggel, érettségivel és három hónapnál 
nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal tölthető be. Pénzügyi területen szerzett 
végzettség, tapasztalat előnyt jelent. 

A munkakör feladatainak eredményes ellátása feltételezi a megbízhatóságot, 
precizitást, lelkiismeretességet. 

Jelentkezni lehet írásban, önéletrajzzal, motivációs levéllel, bizonyítványok 
másolatával és erkölcsi bizonyítvánnyal a petisuli32@gmail.com e-mail címen. 

Érdeklődni a 06-88/598-910 vagy a 06-30/811-8127 telefonszámon lehet. 
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