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fotó: Monok Petra

Már kék selyembe pompázik az égbolt,
tócsákba fürdenek alant a fák,
a földön itt-ott van csak még fehér folt,
a légen édes szellő szárnyal át.

S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,
megrészegül az illaton a föld,
s tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt –

kelet felől egy sírnak mélyiből,
elrúgva a követ, fényes sebekkel
száll, száll magasba, föl az isten-ember.

Pöttön fiúcskák nagyhasú üvegbe
viszik a zavaros szagos vizet,
a lány piros tojást tesz el merengve,
a boltokat emberraj tölti meg.

Kosztolányi Dezső: Húsvét

Minden pétfürdőinek boldog húsvéti ünnepeket 
kíván a Pétfürdői Krónika szerkesztősége!
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Stabil az idei költségvetés
Február 25-én a második tárgyalási for-

duló keretében elfogadta a grémium Pét-
fürdő Nagyközség Önkormányzatának 
2016. évi költségvetését. A nagy horderejű 
döntést követően napirendre került még a 
térfigyelőkamera-rendszer kérdése is, mely-
nek tárgyalása során a tervező cég képvise-
lőjét is kérdezhették a testület tagjai.

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény előírásai értelmében 
módosításra került a Pétkomm Kft. 
alapító okirata. A napirend kapcsán 
felmerült a cég tevékenységi körének 
bővítése is, így például a kisebb kar-
bantartási, illetve javítási munkák el-
végzése vagy éppen a távhőtermelés 
megoldása. A többedjére felmerült 
igényeket Füle Tibor ügyvezető ja-
vaslatára, egy felülvizsgálatot köve-
tően egy későbbi – várhatóan májusi 
– okiratmódosítás során rögzíthetik 
majd. 

Öt igen, egy nem szavazat mellett el-
fogadta a képviselő-testület Pétfürdő 
Nagyközség Önkormányzatának 2016. 
évi költségvetését. Az idei évi költség-
vetési bevételek előirányzata 1 milliárd 
128 millió 394 ezer forint, melyet a költ-
ségvetési hiány belső finanszírozására 
szolgáló előző évi várható pénzmarad-
vány 841 millió 50 ezer forinttal egészít 
ki, így 1 milliárd 969 millió 444 ezer 
forint áll rendelkezésre. Az idei költség-
vetés 894 millió 890 ezer forint köz-
hatalmi bevétellel (építményadó, kom-
munális adó és helyi iparűzési adó), 
35 millió 594 ezer forint intézményi 
működési bevétellel, 155 millió 32 ezer 
forint támogatási összeggel (például 
önkormányzatok egyes köznevelési 
feladatainak támogatása, önkormány-
zatok szociális és gyermekjóléti felada-
tainak támogatása és egyéb kiegészítő 
támogatások), illetve 32 millió 555 
ezer forint átvett pénzeszközzel kalku-
lál. A kiadási oldal pedig többek közt 
785 millió 656 ezer forint működési 
kiadásból (ebből személyi juttatás 369 
millió 263 ezer forint és dologi juttatás 
317 millió 270 ezer forint), 371 millió 
650 ezer forint felhalmozási kiadásból 
áll össze, továbbá 679 millió 840 ezer 
forintnyi összeg tartalékot (általános és 
céltartalék) képez.

A költségvetés tükrében felújításra le-
het számítani a Horváth István Általá-
nos Iskola Hősök terei épületében, az 
óvodában, a közösségi házban, valamint 
idén is jelentős összeget irányoztak elő 
utak felújítására, illetve kivitelezésére. 

A költségvetéshez kapcsolódóan meg-
szavazta a grémium az önkormányzati 
közfoglalkoztatásról szóló előterjesztést 
is, melynek értelmében a korábban cél-
tartalékban elkülönített 10 millió forin-
tot átcsoportosították a községgazdálko-
dás előirányzatába. 

Öt igen, egy nem szavazattal elfogad-
ták a képviselők az Önkormányzati laká-
sok energetikai felújítása önrészének bizto-
sítása című előterjesztést. A Liszt Ferenc 
utca 7. szám alatti társasház támogatást 
nyert el az Otthon melege pályázaton, 
melynek – az önkormányzat, mint tulaj-
donos által fizetendő – önrésze 835 ezer 
147 forint. A február 25-ei döntés értel-
mében a 2016. évre előzetesen beépített 
632 ezer forintot megemelik 203 ezer 
147 forinttal, s ezt egy összegben kifize-
tik a társasháznak.

Napirendre került a térfigyelőkamera-
rendszer is. A felkért szakemberek a 

korábbi tervek felülvizsgálata során 
megállapították, hogy jelentősen túl lett 
tervezve a rendszer, főleg az átjátszók, 
illetve ezek állomásainak tekintetében. 
Módosult a kamerák száma és típusa, 
valamint a korábbi elképzelések szerint 
telepítésre kerül egy rendszámfelismerő 
szoftver is, mely visszakereshető adatbá-
zisba rendezi az adatokat. Az újratervezés 
következtében egy sokkal hatékonyabb 
és költségkímélőbb konstrukció valósul-
hat meg a településen. A terveket a tes-
tület egyhangúlag elfogadta, valamint 
ezzel egyidejűleg felkérték a tervezőt, 
hogy a végleges kiviteli terveket a szer-
ződésben foglalt határidőig készítse el, 
és szerezze be a szükséges engedélyeket. 
A munkák elvégzésére az önkormányzat 
közbeszerzési eljárást folytat le.

Döntés született továbbá a fürdőfor-
rás-csoport foglalása elvégeztetésének 
közbeszerzési eljárásáról, a Pétfürdői 
Gondozási Központ alapító okiratának 
módosításáról, az óvodai beiratkozások 
rendjéről, valamint a képviselők elfogad-
ták a bölcsőde szakmai programját.

Stéger Ági

Tájékoztatás

A „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájé-
koztatja a tisztelt lakosságot, hogy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés Pét-
fürdőn bevezetésre került. 

A zsákok elszállítása minden hónap utolsó szerdáján történik. 
A „VHK” kéri a szolgáltatást igénybe vevőket, hogy a szelektívhulladékgyűjtő- 

zsákok lakossági kihelyezése az elszállítás napján reggel 6 óráig történjen meg!

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató

A Pétfürdői Gondozási Központ tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2016. 
március 21-étől a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Házi gondozás és 
Szociális étkeztetés új helyre, a Pétfürdő, Berhidai u. 6/B szám alá költözik. 

Elérhetőségeink a 06-88/476-462 és a 06-88/476-064 telefonszámok továbbra 
is változatlanok.

Papp Alexandra
intézményvezető
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Közösen a közös élményekért
Február 18-án tartotta meg szokásos éves 

tanácskozását a Civil Fórum, melyet az 
önkormányzat Humán Bizottsága hív ösz-
sze minden esztendőben. 

Az idei fórumon megjelentek azon civil 
egyesületek, alapítványok, szerveződések 
képviselői, akik valamilyen módon Pét-
fürdőhöz kötődnek, és itt végzik tevé-
kenységük meghatározó részét. A fórum 
napirendje szerint a bizottság beszámol a 
civileknek az adott esztendő pályázatai-
nak részleteiről, az előző évi elszámolások 
során tapasztalt hiányosságokról. Majd 
egy kötetlenebb beszélgetés során min-
denki elmondja javaslatait, észrevételeit, 
illetve a felmerülő kérdésekre keresünk 
közösen válaszokat. 

Mindig kettős érzelmet ébreszt bennem 
egy-egy ilyen találkozó. Hiszen, természe-
tesen örülök annak, hogy Pétfürdőn eny-
nyire gazdag, színes, és mondhatom azt, 

szabad civil élet zajlik. Ugyanis minden 
korosztály megtalálhatja a saját életkorából 
fakadó, természetes érdeklődését kielégítő 
egyesületi elfoglaltságot, közösségi éle-
tet. Ugyanakkor szomorúan látom, hogy 
bizonyos egyesületek, civil közösségek 
zsugorodnak, mások felmorzsolódtak, és 
megszűntek. Némelyek helyét betöltötte 
más, némelyek után űr maradt. Ám a leg-
dolgosabb, legszorgalmasabb egyesülete-
ink ma is megvannak, állják az idő próbá-
ját. Sőt, olykor újak is születnek. Őszintén 
kívánom, hogy ez még nagyon sokáig így 
maradjon! Civil közösségeink nélkül egy-
értelműen szegényebb lenne Pétfürdőn a 
kulturális és a sportélet. Ki ne látta volna 
az Albert-pihenő rendszeresen gondozott 
környezetét, a malom-emlékhelyet? Ki ne 
hallaná a lakóházakig felhallatszó „Hajrá 
Pömte!” – kiáltásokat? Ki ne látta volna 
nyugdíjasainkat, énekkarainkat egyik-má-

A tanácskozás résztvevői

sik ünnepségen szerepelni, a fáklyával futó 
sportolókat októberben, vagy a több száz 
íjászt évente számos alkalommal Pétfürdő 
különböző helyszínein? Ki ne hallott volna 
világbajnok táncosainkról? Felsorolni is ne-
héz lenne mindenkit, ezért elnézést kérek 
azoktól, akikről most nem írtam. 

Talán nem túlzok, ha azt mondom, 
nincs olyan pétfürdői, akinek ne lenne 
közvetlen kapcsolata valamelyik egye-
sülettel, hogy mindenkinek van közeli 
jó barátja, családtagja, aki aktívan tevé-
kenykedik valamely civil közösségben. 

Bíztatok mindenkit, keressék egymást, 
keressék a közös élményeket. 

Kedves Civilek! Valamennyi pétfürdői 
nevében köszönöm, hogy vagytok ne-
künk. Kívánok az esztendőre eredmé-
nyes munkát, erősödő közösséget. 

Dombi Norbert elnök
Humán Bizottság 

Fókuszban a gyermekvédelem
A Pétfürdői Gondozási Központ már-

ciusban tartotta az éves gyermekvédelmi 
tanácskozását.

A tanácskozás célja, hogy a Pétfürdőn 
működő oktatási és közintézmények kép-
viselői, a rendőrség, a polgárőrség, a védő-
nők, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat közreműködésével a gyermekeket 
közvetve érintő nehézségekről beszéljenek. 
A fent felsorolt szervek és szakemberek 
rendszeresen találkoznak a szülőkkel és a 
gyermekekkel, így a családokban előfordu-
ló zavarokat is az elsők között érzékelik. 

Az előző évben minden intézmény nagy 
hangsúlyt fektetett a megelőzésre külön 
szervként vagy akár közösen. Fontos ta-
pasztalat, hogy a megváltozott körülmé-
nyek – több műszakos munkarend, egye-
dülálló szülők, a sűrű és kontrollálatlan 
információs áradat – a családok életét 
megnehezítik, valamint napjaikat befo-
lyásolják. Ez a mai gyermekgeneráció már 
nem olyan, mint a mostani harminc-negy-
ven éveseké volt gyermekkorukban. Renge-
teg olyan hatás éri gyermekeinket, amitől a 
szülő nem, vagy csak keservesen tudja meg-
védeni. Az internet, a 24 órás mesecsatorna, 
az osztály- vagy az ovis társaknál található 
komolyabb, korukhoz még nem való esz-

közök, „játékok”, mind-mind befolyásolják 
a gyermeknevelést. 

Amit mi, szakemberek hiányolunk, az a 
következetesség. Nehéz kitartóan nemet 
mondani, elmesélni, miért nem lehet, és 
tudjuk, hogy gyermekeink kitartóan tud-
nak kérni, követelni. Viccesen szólva, ne-
kik ez a dolguk. 
Hiszen honnan 
is tudhatnák, 
hogy nekik mi a 
jó? De! A szülők 
feladata irányíta-
ni, nevelni őket. 
A szülőség már 
feltételezi, hogy 
erre az anyukák és 
az apukák fel van-
nak készülve. Ám 
ha mégsem tud-
ják, mit tegyenek, 
nem baj. Ott a védőnő, a gyermekorvos, 
a pedagógus, az óvónő, a családgondozó. 
Ők segítenek, meghallgatják őket. Kevés 
az a szülő, aki nem fogadja el a segítő ta-
nácsokat, és nem működik együtt. Sze-
rencsére többen vannak, akik kérdeznek, a 
szabadidős programokra elviszik a kicsiket, 
játszótérre mennek, az otthoni játék között 

is kevesebb a tévénézés, és időben lefekszik 
este a gyermek. Beszélgetni és meghallgat-
ni kell őket! Ez nagyon fontos. 

A megjelentek megfogalmazták, hogy a 
szülői következetlenség, a sok tévénézés, 
a napirend, a meseolvasás, a közös séták 
és játszás hiánya mind-mind befolyásolja 

a gyermekek felcseperedését, a világról 
kialakított értékrendjét. 

Ha pedig probléma lép fel, kérjük a szü-
lőket, merjenek kérdezni, hiszen a szülősé-
get nem tanítják az iskolában, azt hozzuk 
magunkkal tapasztalat formájában. 

Papp Alexandra intézményvezető
Pétfürdői Gondozási Központ
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Óvodánk elnyerte a Zöld Óvoda 
tiszteletbeli címet
Óvodánk a „Panelkuckó” Napközi-otthonos 

Óvoda 2015 decemberében elnyerte a ZÖLD 
ÓVODA címet. Régi álmunk vált ezzel való-
ra. Sok munka után először pályáztunk a cím 
elnyerésére, amelyet két évig használhatunk.

Óvodánk helyi pedagógiai program-
jának fő feladata a környezettudatos 
magatartás megalapozása. A környe-
zetvédelmi szemléletformálás, a helyes 
ember-környezet kapcsolat kialakítása, 
elindítása átszövi mindennapjainkat. 
Nekünk, óvodapedagógusoknak nagy 

szerepünk van a környezet megbecsü-
lésének, megvédésének kialakításában. 
Személyes megnyilvánulásunkkal képvi-

seljük a természettisztelő magatartást és 
a környezettudatos életvitelt. E szemlélet 
megalapozása és fejlesztése jól működik 
óvodánkban. Játékos módon már sok 
ismeretet szereztek a gyerekek a szemét-
hulladék fogalmáról, az ener-
giatakarékosságról, a szelektív 
hulladékgyűjtésről.

Sokat járunk kirándulni, él-
ményszerző sétákra. Minden 
évben részt veszünk a madarak 
és fák napi versenyen a Pét-

fürdői Közösségi Ház 
és Könyvtár szervezé-
sében. Több csoport 
is erdei óvodába megy 
tavasszal, ezzel is sok 
élményt, tapasztalatot szerezve. 
Megismertetjük a gyerekekkel, 
hogyan tudnak vigyázni Föl-
dünkre, vizeinkre. Új ismereteket 
szereznek az állatokról, a növé-
nyekről, az emberi gondoskodás 
fontosságáról.

Óvodánk jól felszerelt, sokféle fejlesztő 
játékkal gyakoroljuk, rögzítjük a kör-
nyezet- és természetvédelem alapjait, 

rajzpályázatokon veszünk részt ebben a 
témában.

Célunk, hogy óvodásaink a környeze-
tükért felelős felnőttekké váljanak. Vall-
juk, hogy a környezettudatos életmód 

csak úgy válhat az emberek sajátjává, ha 
az erre való nevelést már kisgyermekkor-
ban elkezdjük.

A továbbiakban szeretnénk a ZÖLD 
ÓVODA címet megtartani, és célunk, 
hogy az ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA cí-
met is elnyerjük.

Tóthné Vad Edit
óvodapedagógus, 

óvodai környezeti nevelő

Hirdetmény az általános iskolába történő beíratásról

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:
2016. április 14. (csütörtök) 8-tól 19 óráig,
2016. április 15. (péntek) 8-tól 19 óráig.
Helyszín: Pétfürdő, Hősök tere 1.
Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését
2016. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye, ennek  

hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek TAJ-kártyája,
– a szülő/gondviselő személyi igazolványa, a szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos nyilatkozat.
A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.
A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogszabálysér-

tésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz 
másodfokú döntést.

Az iskola fenntartójáról a http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso internetes oldalon tájékozódhatnak.
A 2016/2017. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete megtekinthető a Hirdetmény mellék-

letében, a https://www.kir.hu/KIR2_KORZET_Lakossagi internetes oldalon, továbbá megismerhető a járási hivatalokban, a 
tankerületi igazgatóságokon, a polgármesteri hivatalokban, az általános iskolákban és az óvodákban.
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„Szeretetet taníts” – 
Szalagavató ünnepség a 
Kolping Szakiskolában

Az igazi dolgok nagyon mélyen van-
nak, a feneketlen tó fenekénél is mélyeb-
ben, a szívünk körül valahol.

Iskolánk március 4-ei szalagavató ün-
nepsége, szalagtűzése a találkozás mé-
lyebb ünnepe volt. A találkozás olyan 
pillanataival lettünk gazdagabbak, ame-
lyek kilógnak az időből, amiket örökre 
megőrizhetünk. (Emlékek a jelenben, 
később az álmokban, örök pillanatok.) 

Talán az ünnepi műsorunk egysze-
rűsége, talán a keringő örömteli tánc-
lépései, a megküzdött sorsok hiteles 
szavai és képei tették egyedivé a talál-
kozás örömét.

„Kerek Isten Fának 17 szép ága, 17 
ágán háromszáz levele, háromszáz le-
vele, 98 virága” – 98 fiatalnak tűzhet-
tük ki a büszkeséget és felelősséget 
jelentő szalagot, mely valójában azt 
is jelenti, hogy egy nagy családnak, a 
Kolping családnak lettek örök tagjai. 

Bognárné Nagy Tímea, 
Fodor Tamás

Re-Akció Pétfürdőn
A szeptemberben megkezdett „Bűnmeg-

előzés az iskolában” elnevezésű témahét 
keretén belül, a Nemzeti Bűnmegelő-
zési Tanács égisze alatt futó Re-Akció 
Programot hozzuk el a Horváth István 
Általános Iskolába március 30-án. Fele-
lőse Topa Zoltán rendőr őrnagy, a NBT 
munkatársa.

A már országos szinten működő, 
élménypedagógiai elemekkel gazda-
gított komplex interaktív prevenciós 
programmal már több általános és 
középiskolában találkozhattunk. A 
program első részében a diákok cso-
portokban előadásokat hallgathatnak 
meg: az internet veszélyei, az első-
segélynyújtás a mindennapokban, a 
börtönvilág egy fiatalkorú számá-
ra, a biztonság-kockázat-döntés-
következmény-szabály és a hatékony 
konf liktuskezelés, önvédelem téma-
körökben. Ezután következnek, a 
gyerekek bevonásával, a bemutatók 
Peytu mezején. Köszönjük Horváth 
Éva polgármester asszonynak a hely 
biztosításához nyújtott segítségét.

A résztvevő szervezetek felsorolásá-
val érzékeltethető, mennyi mindent 
láthatnak a délelőtt folyamán tanu-
lóink. Jelen lesz a Nemzeti Bűnmeg-
előzési Tanács, a BRFK XX-XXIII. 
kerületi Rendőrkapitánysága, a BRFK 
BTO Bűnügyi Kutyavezetői Alosztálya, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szent 
György Sportegyesület Tonfa Csoportja, 
a Center Wolf, a Magyar Vöröskereszt 
Budapesti Szervezete, a Than Károly 
Gimnázium és Ökoiskola, a Budapesti 
és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek 
Szövetsége, a Zuglói Polgárőr és Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület, a Fiatalkorúak 
Büntetés Végrehajtási Intézete.

A diákok egy olyan program részesei lehet-
nek, melyet a gyerekek nyelvén adnak elő, 
mégis mély és komoly tartalommal. Alá-
támasztva olyan hanghatásokkal, zenével, 
képekkel, videóanyaggal, játékkal és bemu-
tatókkal, amelyek nem csak a gyerekeknek 
vésődnek be mélyen az emlékezetébe, ha-
nem a felnőttekben is nyomot hagynak.

Megyesi Pálné
igazgatóhelyettes

A Horváth István Általános Iskola diákjai az elmúlt hetekben több 
versenyen is megmérették magukat. Az eredmények:

Angol szépkiejtési verseny:

5. osztály
1. Balogh Máté
2. Nagy Zs. Ádám
3. Kujber Vivien

6. osztály
1. Benke Léna
2. Lakner Virág
3. Sanda Gábor

7. osztály
1. Szakács Dániel
2. Csincsi Botond
3. Farkas Gábor

8. osztály
1. Barducz Martin
2. Somogyi Fruzsina
3. Szomszéd Réka

A Thury –Vár Nonprofit Kft. által meghir-
detett versmondó verseny iskolai fordulója 
(március 7-8.)
1-2. osztály
1. Csapó Emma 
2. Balogh Panna 
3. Simák Larina 

3-4. osztály 
1. Rónaszéki Virág
2. Viniczai Adél Csenge
3. Sebestyén Emma
Különdíj: Sarusi Kis Balázs

Felső tagozat
1. Miskolczi Dorina
2. Sebestyén Maja
3. Parádi Ildikó

Különdíj: Somogyi Fruzsina

A kistérségi versmondó versenyen Rónaszéki 
Virág különdíjban részesült.

Az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítvány 
felhívása:

„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN”
Ha családtagja, barátja, ismerőse, 
hozzátartozója jogait megsértették 
a pszichiátrián, jelezze panaszát az 
alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk 20 éve biztosít ingye-
nes jogsegélyszolgálatot azok számá-
ra, akiket sérelem ért a pszichiátriai 
kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jo-
gokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-
330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan ke-
zelünk!
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A műfüves pálya avatása 2013-ban

Mi legyen a Pömtével? 
Ez a kérdés az utóbbi cirka tizenöt eszten-

dőben folyamatosan fel-felbukkan, s ahogy 
közeledünk a mához, egyre sűrűbben fut össze 
vele az ember. Ilyenkor hajlamosak vagyunk 
rávágni valamit gyorsan: „– Jó ez így, ahogy 
van!”, „– Be kellene zárni, mert minek?” 
„– Cél a magasabb osztály, nyomni kell 
őket!”, „–Hajrá Pömte!” 

A részletekben és a miértekben kutatva 
aztán, még bonyolultabb válaszok szület-
nek. Ahány ember, annyi vélemény – már 
akinek akad, és vállalja is azt. 

Jelenleg a PMTE három szakosztályt mű-
ködtet: labdarúgás, teke és sakk. További 
szakosztályokra egyszerűen már nem futja. 
Sem anyagiakban, sem energiában. Hiába a 
szándék, az igény, ha nincs rá elegendő pénz 
és valódi szakembergárda. A PMTE, a saját 
bevételei mellett – mint például a tagdíjak 
és a pályabérleteztetés – az önkormányzat 
támogatásával tud csak működni. E támo-
gatás nélkül roppant gyorsan véget érne a 
nyolcvannégy esztendőnyi pályafutás, és 
csak a fakuló emlékek maradnának. Ezt 
a támogatást – változó mértékben ugyan, 
de – minden évben biztosítja a képviselő-
testület, melyet végül a Humán Bizottság 
ítél oda. 

Azok közé sorolom magam, akik azt 
mondják, hogy ne így menjen tovább, mert 
ez így senkinek sem előnyös, legfeljebb 
kényelmes. Akik döntési helyzetben van-
nak, fel kell tenniük a kérdést: Mi legyen 
a Pömtével? Akarjuk-e, hogy működjön, és 
ha igen, akkor miként? Jó ez a langyoskás, 
araszolgató, foltozgató helyben toporgás, 
vagy komolyan kezdünk valamit a helyi 
sporttal. Dönteni kell! Megváltoztatjuk-e 
azt az évtizedes – mára tökéletesen elavult – 
gazdasági berendezkedést, amely kényszer 
szülte mederben tartja az egyesület műkö-

dését és jelenét, vagy minden maradjon így, 
és egy-két év alatt a PMTE csendben ki-
vérzik. A kapott támogatás és az egyéb be-
vételei éppen csak fedezik az éves kiadásait, 
melyből a létesítményeinek fejlesztésére, hi-
teleinek törlesztésére már nem nagyon fut-
ja. A jelenlegi támogatási formában ugyanis 
nincs több. Ez zsákutca. 

Beláthatjuk, hogy az el-
múlt tizenöt év kísérletezés-
sel ment el. Soha nem volt 
meg a kellő elszántság, hogy 
„rendszer-modernizálás” 
történjen az egyesületnél. 
Azt is be kell látni, hogy 
erre az egyesület önállóan, 
önerőből nem képes. 

Biztosan nem vagyok 
egyedül abbéli vélemé-
nyemmel, hogy az utóbbi 
négy év során szemmel is jól 

látható fejlődés történt. Hiszen a labdarú-
gásnál komoly utánpótlás alakult ki, az ifi 
bajnokságot nyert, a felnőtt csapat pedig 
ezüstérmes is volt. A csapat, az eredmé-
nyek mellett az ellenfelek tiszteletét is ki-
harcolta. A tekések a legmagasabb osztály-
ban gurítanak. S a sakkozók is kifacsarják 
magukból, amit lehet. Létesült egy igazán 
impozáns műfüves pálya, amelyen rendsze-
resen edzenek vidékről érkező csapatok is. 
A Szajna Sport Büfé kívül-belül egyaránt 
megújult, mely az egyesülethez méltó kö-
rülmények között tudja vendégül látni az 
érkezőket. Ám érzésem szerint az igazi át-
törés még mindig várat magára, aminek az 
akadálya a jelenlegi gazdasági és szervezeti 
struktúra. Amelyet elsősorban a pénzügyi 
helyzet hozott létre legalább tizenöt évvel 
ezelőtt. 

Elvárható-e 2016-ban, hogy egy ekko-
ra létesítményt, és egy ekkora sportolói 
létszámmal rendelkező egyesületet – kivá-
ló szakmai munkát végezve – bárki éve-
ken át egy fillér tiszteletdíj nélkül, csupán 
sportszeretetből, elhivatottságból vezessen? 
Vállalva a felelősséget mindenért… Aki va-
lamennyire belelát a PMTE életének min-
dennapjaiba, az pontosan tudja, hogy ez a 
feladat egész embert kíván. Sőt! Egy ember 
nem is elegendő.  

Véleményem szerint a PMTE létesítmé-
nyeit az önkormányzatnak meg kell ven-
nie, mely által az önkormányzat vagyona 

gyarapszik, és azt az önkormányzat erejéhez 
mérten, de tulajdonképpen korlátlanul fej-
lesztheti, figyelembe véve a pétiek igényeit. 
Pont úgy, ahogy a közösségi ház esetében is 
történt, illetve történik a mai napig. Hiszen 
annak idején a Nitrogénművektől megvá-
sárolta az önkormányzat az épületet, hogy 
a település kulturális életének megfelelő 
teret és körülményeket tudjon biztosítani. 
Szakembergárdát foglalkoztatunk, létesít-
ményt tartunk fent és fejlesztünk. Gyorsan 
hozzáteszem: Helyesen tesszük! A közösségi 
ház kihasználtsága a maximumhoz közelít, 
s hovatovább manapság már a sportte-
vékenység is megjelent a ház termeiben, 
előtereiben. Nem kell feltalálni most sem 
a meleg vizet, ugyanez a teendő. Csupán 
most nem a kultúra területén, hanem a 
sport terepén kell ezt a lépést megtenni. 

A PMTE-t életben kell tartani, és hagyni, 
hogy kizárólag a sportszakmával, a verse-
nyeztetéssel, szakosztálybővítéssel, után-
pótlás-neveléssel foglalkozhasson. Ezért 
gondolom azt, hogy a létesítmény megvá-
sárlásával tulajdonképpen a fejlesztéssel és 
a fenntartással járó óriási terhek átvállalása 
történne meg, így az egyesület fellélegezhet, 
időt nyerhet, valamint szabad energiája és 
szabad pénze keletkezik, amellyel önállóan 
gazdálkodhat és megszabadulhat a hitelei-
től. S nem lesz kérdés, hogy a fűtésszámlát 
fizesse-e ki, vagy az edzőket. Az önkor-
mányzat pedig szabadon fejleszthet, felújít-
hat, beruházhat, mert onnantól kezdve a 
saját vagyonába fektet be, nem a máséba. 
Végre rendbe tehetnénk a sporttelep po-
csolyás, murvás belső udvarát, használható 
állapotba hozhatnánk a futópályát, kipo-
fozhatnánk az épületeket, felújíthatnánk 
a kosárlabdapályát, lenne helye az önkor-
mányzatnak ahhoz, hogy sportcsarnokot 
építsen végre. 

Hiszek abban, hogy van értelme a sport-
ra áldozni. Ahogy van értelme a kultúrára, 
vagy éppen a járdákra szánt összegeknek is. 

Hiszek abban, ha minél több gyermek szo-
kik rá a rendszeres testedzésre, sportolásra az 
hosszútávon egyértelműen megtérül. Nem 
állítom, hogy nekem van igazam, de az biz-
tos, hogy szemléletet kell váltani, ha azt akar-
juk, hogy a PMTE a következő 84 eszten-
dőben is létezzen, és a létezés mellett valóban 
fejlődjön az egész település sportélete. 

Dombi Norbert 
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Házunk tája
Általában is, de a húsvéti ünnepek köze-

ledtével megkülönböztetett nyomatékkal 
szeretnénk néhány tanáccsal szolgálni la-
kótársainknak életkortól függetlenül.

Mivel az utóbbi hetekben megélénkült 
a nem migrációs célzatú idegenmozgás 
a településünkön (az elmúlt hónapban 
hat rendszámot adtunk le a rendőrség-
nek), utcán, bevásárló helyeken különös 
gonddal őrizzék személyes értékeiket: 
pénzt, bankkártyát, iratokat, gépkocsi 
utasterét, és ügyeljenek ingatlanjaik zá-
rására akkor is, ha otthon vannak!

Utcai árusokkal, házalókkal NE üzle-
teljenek (mert ez orgazdaság), lakásba, 
NE engedjenek be idegent!

A trükkös lopások egyre újabb válfa-
jai alakulnak ki: pl. a szomszéd nincs 
otthon, írásos üzenetet hagynának, de 
nincs papír, toll, vagy a CSOK ügyében 
ingatlan-területfelmérési ajánlatot ad-
nak, stb. A legújabb: lépcsőházi-bejára-
ti, de egyedi igény szerint lakáskamerát 
szerelnek, ehhez felmérést végeznek!!!

Javasoljuk, hogy a tömbházakban és 
a kertes övezetben egyedül élő, főként 

idősebb asszonyok az erre a jellegre uta-
ló névtábláikat cseréljék le. Például: özv. 
Kakucsi Antalné helyett Kakucsi vagy 
Kakucsi Antal. Egyesületünk törekszik 
arra, hogy a rászoruló érintettek – igény 
esetén – könnyebben intézhessék a név-
tábla cseréjét.

Több napos távollét esetére kérjék meg 
a szomszédokat az ingatlan figyelésére 
(SZEM-mozgalom), a postaláda ürítésé-
re. Az idegen embert kérdezzék meg, kit 
keres. Zavart, bizonytalan válasz esetén 
adjanak kitérő, elterelő információt. 

Az időközönként kihelyezett megelő-
ző célú szórólapjainkat figyelmesen ol-
vassák el, lehetőség szerint a tartalmu-
kat szívleljék meg!

Semmiképpen NE bonyolódjanak 
összetűzésbe, nem tudni hányan figyel-
nek a háttérben.

Környezetünkben nincs közvetlen 
migránsveszély. Azonban a rendőrség 
határszéli vezénylése miatt látható a je-
lenlétük csökkenése, következésképpen 
az érintett települések polgárőrségeinek 
szerepe, összefogása nőtt. Ezért is kér-

jük a lakosságot, hogy a gyanúsan visel-
kedő idegenek, gépkocsik mozgásának 
észlelése esetén hívják a polgárőrség is-
mert telefonszámait.

A húsvéti ünnepekre tekintettel gyer-
mekeikre fokozottan ügyeljenek (pl. 
locsolás)!

Csak közbevetőleg, februárban 101 
órát szolgáltunk. Négyszer voltunk a 
kiskertekben. Iskolai alsós-felsős far-
sang, pogácsafesztivál alkalmából bizto-
sítottunk. Járási balesetmegelőzési, civil 
fórumon, gyermekvédelmi tanácskozá-
son vettünk részt. Futballmérkőzésen 
segítettük ki a rendezőket. Elnökségi, 
járási értekezlet volt soron.

Egyesületünk ügyeleti telefonszámai 
változatlanok: 06-30/981-5910, 06-
30/989-8846

Amennyiben érdemesnek tartják 
polgárőrségünket a személyi jövede-
lemadójuk 1%-ának felajánlására, azt 
köszönettel vesszük a 18932492-1-19 
számú adószámra.

Gelencsér István

Házhoz megy a rendőrség

A bűnmegelőzési program keretében 
a következő időpontokban várják az 
érdeklődőket a Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtárba a várpalotai rend-
őrség munkatársai:
– április 4-én, hétfőn 13 órától 16
óráig,
– április 6-án, szerdán 9 órától 12 órá-
ig,
– április 7-én, csütörtökön 13 órától
16 óráig.

A Várpalotai Rendőrkapitányság 
körzeti megbízottainak fogadóórá-
ja, elérhetősége Pétfürdőn

A fogadóóra ideje a hónap negyedik 
hetének szerdai napja, 14 és 15 óra 
között.
Helye: KMB Iroda (Pétfürdő, Berhi-
dai út 52.)
Körzeti megbízott: Fehér Árpád r. zls. 
(tel:  30/600-4608)

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszi-

chiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott 
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperakti-
vitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182., Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384, 
E-mail: info@cchr.hu, Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Egy reneszánsz ember emlékezete
1950-ben az egyik április végi napon a 

péti vasútállomáson megálló gyorsvonatról 
lehuppant egy vézna kis legény tanítói ok-
levéllel a zsebében, három évnyi hadifog-
sággal a háta mögött.

Rövid időn belül az itteni iskola elis-
mert-szeretett pedagógusa lett, aki a ta-
nítás mellett verselt, írt, festett, kórus-
ban énekelt, színjátszó körben játszott, 
rajzszakkört szervezett, érméket gyűjtött. 
Később életre hívta a várpalotai gimná-
zium rajztagozatát. Égett, lobogott, al-
kotott. Teremtett. Családot, életművet, 
iskolát. 

Ez a sokoldalú, reneszánsz ember, Új-
helyi Gábor festőművész-tanár, élete so-

rán kovásza volt azok-
nak a közösségeknek, 
amelyekben otthonra 
talált Balatonfüreden, 
Pápán, a grúziai hadi-
fogságban, Pétfürdőn, 
Várpalotán, Veszprém 
megyében, Magyaror-
szágon.

A Pétfürdői Közös-
ségi Ház és Könyv-
tárban március 10-én 
nyílt műveiből kiállítás, 
amely közadakozásból 
szerveződött. Mindazok 
elszántságából, el nem múló szeretetéből 
és tiszteletéből született, akik azt akarták, 
hogy a 2005-ben, életének 80. évében 
elhunyt mester emléke előtt 2010. után 
ismét egy kiállítás keretében tisztelegjünk. 
35-en adták kölcsön otthonaikból Újhe-
lyi-festményeiket Pétről, Várpalotáról, 
Székesfehérvárról, Veszprémből. Az al-
kotásokat Mészáros Imre grafikusművész 
rendezte izgalmas tárlattá. 

A megnyitón zsúfolásig teltek az eme-
leti termek érdeklődőkkel. Újhelyi Gá-
borra, a művészre, az elhivatott tanárra, 
a Thury György Gimnázium legendás, 
egykor országos hírű rajztagozatának 
megteremtőjére – a hallgatóságot hol 
mosolyra késztetve, hol könnyeket csal-

va a szemekbe – hajdani tanítványai 
emlékeztek: Hegyeshalmi László festő- és 

A kiállított Újhelyi-képek tulajdo-
nosai, akik önzetlen segítsége nélkül 
nem jöhetett volna létre a tárlat.
Balogh Ferencné, Bálint Gézáné, 
Czézár Ferencné, Csapó Andrásné, 
Erdélyi Attila, Fischer József, Fitos Já-
nos, Gavallérné Tóth Márta, Haran-
gozó Jánosné, Horváth Éva, Horváth 
Ferencné, Horváth Imréné, Horváth 
István, Horváth Zsuzsanna, Komá-
rominé Viszt Jolán, Kovács György, 
Krumpach Lászlóné, Lantos Attila, 
Leszkovszki Tibor, Lohonyai István-
né, Lujber Tibor, Mátyus András, 
Miskolczi Edina, dr. Miskolczi Milán, 
Némethné Cserna Tünde, Petrovics 
László, dr. Sebestyén Valéria, Strenner 
István, dr. Szalai Marianna, Szili Gab-
riella, Újhelyi Etelka, Vargáné Kovács 
Julianna, Vidáné Bognár Olívia, Vi-
rág Jánosné.
Köszönet érte!

grafikusművész, a veszprémi Művészetek 
Háza igazgatója, Tamás Ákos, a Heren-
di Porcelánmanufaktúra tervező ipar-
művésze, Kilián László újságíró, író, a 
Művészetek Háza igazgatóhelyettese, 
valamint Angeli Katalin, a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója. 
A rendezvényen Ihász Irén művész-ta-
nár és tanítványa, Ipkovich Ádám zon-
gorán, Promber Bálint pedig tenorkür-
tön működött közre.

Az emlékkiállítás április 5-éig látogatha-
tó az intézmény nyitvatartási idejében.

A.K.

Újhelyi Gábor (1925-2005)

Újhelyi Gábor: Nemzedékek

Újhelyi Gábor: Útban hazafelé
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Fókuszban a Máltai Szeretetszolgálat 
pétfürdői csoportja
Magyarországon a működő, szövetségbe 

tömörült civil szervezetek túlközponto-
sítottak, adminisztrációs kötelezettségeik 
energiát vonnak el a szervezetek önkéntes, 
tevőleges munkájától. Ez alól nem kivétel 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat sem! A 
központ alatti regionális szervezetek (mi a 
tatai – Közép-Dunántúli Régióba tartozó 
csoport vagyunk) jogi személyek, ám a cso-
portok már nem. Így az önálló tevékenység, 
a pénzügyi bonyolítás nehézkes.

Mi, a pétfürdői csoport is ezzel küsz-
ködtünk éveken át, míg a képviselő-tes-
tület és annak Humán Bizottsága pontot 
nem tett erre az egyházzal kötött együtt-
működési megállapodás kieszközlésével.

A ritka önállóság egyik példája, ami-
kor 2010. október 6-án – két nappal 
az iszapkatasztrófa után – ruhát, tartós 
élelmiszert vittünk a péti polgárőrökkel 
közösen Devecserbe, és ott mi a szétosz-
tásban, ők a rend fenntartásában adtunk 
segítséget a helyieknek.

E kis bevezető után, a leírtakat nagyon 
szem előtt tartva, csoportunkról, annak 
munkájáról az alábbiakban tudunk szá-
mot adni:

Egyházi alapokon működő szervezet-
ként tíz fő esküt tett és nyolc fő (külsős) 
önkéntes segítő taggal működünk. Átlag 
életkorunk rendkívül magas (71 év).

A tagokat a hitük, a segítőket a segít-
ségnyújtás élménye vezérli. Ez a családi 
és társadalmi hátterükből fakad. Rend-
kívül nehéz a „fiatalítás” a munka, a 

család leterheltsége, a megélhetési viszo-
nyok miatt, hiszen tagjaink jó hányada 
is segítségre szorul(na). A csoportunk 
nyitott! Várunk sorainkba világnézettől 
függetlenül minden, az elesettekért tenni 
akaró embert.

Csoportvezető és helyettes irányításával 
működünk, a pénzügyeket önkéntes se-
gítőként könyvelő intézi.

Támogatóink: Pétfürdő polgármeste-
re, a képviselő-testület és annak Humán 
Bizottsága, a Nitrogénművek ZRt., a 
Huntsman Rt., a Petrotár Rt., Gali Pé-
ter vállalkozó, a Wimmertrans Kft., 
a Kolping Katolikus Szakiskola. A ci-
vil szervezetek közül a polgárőrség és a 
Szent László Kórus.

Csoportunk székhelye (és gyűjtő-elosz-
tó raktára) a Fazekas Mihály utca 3. sz. 
alatti parókiában van, ahol hetenként 
szerdán 14–16 óra között tartunk össze-
jöveteleket, és várjuk a rászorulókat fel-
nőtt-, gyermekruha, háztartási eszközök, 
esetenként bútor átadására.
Dióhéjban a 2015. évről:
augusztus 27-én Családi Napra vártuk a 
település lakosságát.
Két esetben (kipakolásos) ruhaosztás 
történt. Az iskolakezdési élelmiszer-osz-
tás során húsz család ötvenegy gyermeke 
került ellátásra.
Két alkalommal szállítottunk gyűjtött 
ruhát Veszprémbe, a Befogadók Házába, 
de Polgárdiba, a fogyatékosok intézetébe 
is vittünk ezerháromszáz kilogramm ru-

hát. A tárgyévi gyűjtésünk során össze-
sen kétezer ötszáz kilogrammnyi (!) ru-
haneműt szállítottunk el rászorulóknak, 
intézménynek, segélyesnek.
Öt családot láttunk el különböző bú-
torral. A karácsonyi élelmiszer-csomag 
osztásában harminchárom családból het-
venhárom gyermek részesült.
A karácsonyi – hagyományos – szere-
tetvendégség című ebéden, december 
19-én ötvenhét fő vett részt, továb-
bi tizenhárom idős embernek házhoz 
szállítottuk ezt az ebédet.

A 2016. évi terveink alapja a sok éves 
karitatív tevékenység folytatása egyrészt 
a mi, másrészt a rászorultság elve szerint. 
Az idei Péti Nyár rendezvényén Máltai 
játszóbuszt működtetünk.

Az általános iskolások részére az első-
segélynyújtó tanfolyam szervezése fo-
lyamatban van. A polgárőrség által ren-
dezendő rendvédelmi diákvetélkedőhöz 
is segítséget nyújtunk mind a járási, 
mind a tervezett megyei verseny során. 
Igény szerint minden önkormányzati, 
intézményi rendezvény lebonyolításá-
ban részt veszünk.

Adószámunk: 19025702-2-43
Tudvalevő ugyanis: a közösség ereje az 

összefogásban, az egymásnak nyújtott 
segítségben rejlik.

Mogyorósi Józsefné
csoportvezető helyettes

Nők a színpadon – pódiumest-sorozat
A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 

idén egy különleges pódiumest-soroza-
tot indít. Címe: Nők a színpadon. Ennek 
keretében a nézők, pétfürdőiek és más-
honnan érkezők, karakteres művészek 
nívós produkcióit láthatják majd.

Papadimitriu Athina színművésznő 
lesz először a vendégünk április 30-án, 
szombaton 18 órától zenés pódiumestjé-
vel, amelyet Müller Péter: Szeretetkönyv 
című művéből állítottak össze. Az elő-
adásban Kutik Rezső gitárművész műkö-
dik közre.

Hogy miről szól ez az előadás? A Sze-
retetkönyv továbbvisz a sorsproblémák, 
az önmegértés és a másik ember meg-
értésének útján. Ahogy a Jóskönyv, a 
Szeretetkönyv is beszélgetőtárs. Ismeri a 
kérdéseinket, vívódásainkat. Az író tud-
ja, hogy amikor a nő-férfi kapcsolatról, 
a szexualitásról, az anya-gyerek viszony 
nehézségeiről, az istenszeretetről, a ma-
gány feloldásáról, szeretteink elvesztésé-
ről faggatjuk, ezek a kérdések igazából 
mindig a szeretet egyetlen, legnagyobb 
kérdésére vezethetők vissza. Tudja, hogy 

minden gondunk mögött igazából ez az 
egyetlen szó rejlik, ezért evvel szólít meg. 
Szeretni segít. 

Papadimitriu Athina színművésznő ze-
nés pódiumestjét nagy sikerrel játsszák 
Budapesten és szerte az országban. 

Az előadásra jegyek elővételben kap-
hatók a közösségi ház könyvtárában 
naponta 10 órától 18 óráig, valamint 
szombaton és vasárnap 9 órától 11 óráig. 
A belépőjegyek ára elővételben 1200 fo-
rint, a helyszínen pedig 1500 forint. 

Lakatos-Ézsiás Anita
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Az eredményhirdetés

Nevesincs Színház
A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár évek 

óta igyekszik a maga eszközeivel támogatni a 
péti gyerekek művészeti nevelését, többek kö-
zött a színházzal való ismerkedését.

Miért fontos mindez? Mert a színház-
ra való nevelés, a színházzal való nevelés 
nemcsak olyan maradandó élményekhez 
juttatja a gyermekeket, amelyekkel a 
mindennapokban nem találkozhatnak, 
de hozzásegítheti őket ahhoz is, hogy 
egyszer majd minél kommunikatívabb, 

empatikusabb, megfelelő önismerettel 
bíró, a világot megismerni és megérteni 
képes felnőtt váljon belőlük.

A Nevesincs Színház-ra keresztelt so-
rozatunk keretében az elmúlt években 
láthatták többek között Écsi Gyöngyi 
különleges mesélős játékát. Sarkadi 
Bence marionett-bábuival jött el hoz-
zánk, Bolba Éva és a JAZZterlánc nevű 
zenekar a zenés produkciók világába ka-
lauzolta el a gyerekeket, visszatérő ven-

dégünk volt a Dvorák-Patka pantomim 
színház is. 

2016-ban is különleges színházi él-
ményekkel várja intézményünk a Hor-
váth István Általános iskola kisdiákjait. 
Februárban már megtekinthették Ilyés-
Szabó Anna székely mesemondó hang-
szerbemutatóval egybekötött előadását. 
Áprilisban pedig a Talamba Ütőegyüttes 
produkcióját nézhetik meg.

Vajda Mónika

Örömíjászat Peytu mezején
A Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesület 

március 13-án már hatodik alkalommal 
rendezte meg a Tavaszköszöntő Tréfa Öröm-
íjász Versenyt Peytu mezején. A hagyomá-
nyos programot minden évben március 15-e 
környékén bonyolítják le, mivel ilyenkor 
már az időjárás is kedvez a szabadtéri ese-
ményeknek, illetve idén a hosszú hétvége is 
lehetőséget kínált a családoknak arra, hogy 
ezeket a napokat együtt töltsék. 

A verseny remek lehetőséget teremt 
arra, hogy a generációk együtt legyenek, 
mert a kilenc éves kor alatti verseny-
zőktől kezdve, a gyermek, az ifjúsági, 
a felnőtt kategórián keresztül, egészen 
a szenior korosztályig bárki nevezhet. 
A helyszín is megfelelő, hogy egy egész 
napot eltöltsenek itt a nevezők, akár 
családjukkal együtt, hiszen a ligetben, a 
sportpályák környékén és az Ifjúsági-tó 
körül folyik a megmérettetés. 

Az ide érkező százhetven versenyző 
visszacsapó tradicionális reflex íjakkal 

szállhatott versenybe, mely lehetett ma-
gyar, mongol, tatár, török íj. Ezenkívül 
még bot, vadászreflex, vagy modern long 
bow íj kategóriákban is nevezhettek.

A verseny során huszonegy egyedi célra 
lőhettek a versenyzők. A tréfa öröm íjá-
szat egyik fő jellemzője, hogy igyekeznek 
az íjászok próbáit minél ötletesebben, 
technikásabban megoldani. Így ezekre 
az alkalmakra olyan célok készülnek, 
melyekbe egy kis humort is csempész-
nek az alkotóik. Például különböző álla-
tok élethű mását formálják, vagy éppen 
mozognak. Egy-egy íjásznak célonként 
három lehetősége volt arra, hogy minél 
pontosabban találja el ezeket. 

A nap végén visszaérkező csapatokat a 
szervezők bográcsban készített estebéd-
del várták. A rendezvény eredményhir-
detéssel zárult, melyen a péti íjászok jó 
pár helyezést besöpörtek. 

Robits László, a szeniorkorcsoportban 
371 ponttal második helyezést ért el. 

Felnőttkategóriában Pataki József 450 
ponttal második helyen végzett, a nők-

nél Nyemcsek Ilona 340 ponttal arany-
érmes, míg Baráth Erzsébet 313 ponttal 
második lett.

Az ifik közül Wimmer Tamás bronz-
érmet vehetett át, a lányok körében 
Szomszéd Réka pedig ezüstérmes lett. A 
gyerekkorcsoportban Pataki Eszter Dóra 
270 ponttal a dobogó második fokára 
állhatott fel. A felnőttek közül, Long 
bow kategóriában Schmidt Tibor 422 
ponttal másodikként végzett. A férfi sze-
niorok közül, a vadászreflex íjjal Szom-
széd András második helyezést ért el, 
Bécs Ferenc nyakába pedig a bronzérmet 
akasztották. A nők közül szintén vadász-
reflex íjjal Szabóné Varga Csilla hozta el 
a harmadik helyet a Peytu Íjász Hagyo-
mányőrző Egyesületnek.

Szabó Orsolya

A Panelkuckó Alapítvány nevében köszönetet szeretnénk mondani azoknak a 
szülőknek és pétfürdői lakosoknak, akik a 2015-ös évben adójuk 1%-át felaján-
lották alapítványunk részére.

Az alapítvány célja, hogy támogassa az óvodába járó gyermekek vízhez szoktatá-
sát, Mikulás-csomagját, illetve olyan eszközök, udvari játékok vásárlását, amellyel 
még jobbá, tartalmasabbá tudjuk tenni az óvodai életet.

Kérjük önöket, hogy a 2016-os évben is járuljanak hozzá adójuk 1%-ával az 
alapítvány kitűzött céljainak megvalósításához.

Adószámunk: 18931006-1-19

 Udvardi Ilona     Porogi Lajosné
 kuratórium elnöke    óvodavezető
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Péti sikerek a 46. Schmidt Ferenc 
Terepfutóversenyen
A Marathon Tömegsport és Környezetvédő 

Egyesület szervezésében került megrendezés-
re a 46. Péti Schmidt Ferenc Terepfutóver-
seny március 6-án, vasárnap délelőtt.

Az időjárás kegyeibe fogadta a résztvevő-
ket, hisz ideális futóidőben lehetett telje-
síteni a távot. Érkeztek futók a környező 

kilátogatót vendégül láttunk: teával, for-
ralt borral, üdítőkkel, gyümölccsel, lila 
hagymás zsíros kenyérrel kínáltuk őket. 
A pétfürdői sportolók eredményei:
700 méter; 0–4 év lányok:
3. Béni Mira
5–7 év lányok:
1. Kiss Zsófia
2. Sándor Mirabella
3. Tóth Julianna
8–10 év lányok:
3. Arday Luca
5 km; 11–13 év lányok:
3. Hajtó Dorina
10 km; 18–39 év nők:
3. Molnár Melinda 70’00”
40–54 év nők:
3. Kiss György 55’02” 
55–69 év:
2. Wimmer László 60’03”

A Veszprémi Rendőr Sportegyesület a te-
repfutóversennyel egy időben rendezte meg 
rendészeti bajnokságát, 10 kilométeren.

Méreg József

településeken kívül Gyuláról, Győrből és 
Budapestről is. A közel száz nevező kilenc 
kategóriában három táv közül választha-
tott. A beérkezett versenyzők energiaitalt 

és édességet kaptak, a helyezettek kupa és 
érem díjazásban részesültek. A résztvevő-
ket, kísérőiket és minden versenyünkre 

Virágos Pétfürdő...

A Pétfürdői Krónika előző számában köszönetet mond-
tunk azoknak, akik a Virágos Pétfürdő kezdeményezé-
sünkben 2015-ben részt vettek. A felsorolás nem volt 
teljes. Most folytatjuk a sort.
Fazekas Mihály utca: Kaiser Károly, Csapó Andrásné, 
Víg Tamás, Bognár Istvánné, Hajdu Józsefné, Dusa 
Györgyné, Kovács István
Kazinczy út: Balogh Ádám, Virágh Gyuláné, Nagy Zol-
tán, Ender Istvánné
Klapka út: György Ferenc
Mandulás út: Kerekes Lajosné, Kiss Katalin
Iskola út: Molnár Károly, Gáspár Anett
Móricz Zsigmond utca: Sági Béláné, László Beáta
Zalai György utca: Bessenyei Imréné, Asbóth László – 
Csuti Ilona
Kosztolányi utca: Nemes Lászlóné
Katona József utca: Ligmann Károlyné, Nagy Tibor, 
Nagy Sándor, Nagy Péter, Kernyák Ferencné
Mikes Kelemen utca: Patocskai Istvánné, Weiland János-
né, Kovács Ádámné, Gecse Ferencné, Bokodi Jánosné
Szőlőskert: Fehér Gyuláné, Peidl Attiláné, Vajda Mik-
lósné
Ösküi út: Ackermann Pál

dr. Kovácsné dr. Haller Annamária elnök
Település Védő és Szépítő Egyesület
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Hírek, közlemények, programok
Április 4-én, hétfőn 14 

órától a Pétfürdői Közös-
ségi Ház és Könyvtárban 
A nyugdíjaskor kihívásai 
címmel tart előadást Kisné 
Lovasi Mária a Nitrogénes 
Nyugdíjas Klub szervezésé-
ben.

• • •
Április 7-én, csütörtökön 11 
órától a Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtár által életre 
hívott Nevesincs Gyermek-
színházi programok ez évi 
második előadására kerül 
sor az intézmény színházter-
mében, melynek fellépője a 
Talamba ütőegyüttes lesz.

• • •
Április 8-án, pénteken 15 
órától veszi kezdetét a  XVII. 
Pétfürdő Kupa területi teke-
verseny II. fordulója a Péti 

MTE tekecsarnokában, me-
lyet Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzata, valamint a 
Pétfürdő Sportjáért Alapít-
vány szervez.

• • •
Április 14-én, csütörtökön 
17 órától a Beszéljünk róla... 
beszélgetéssorozat első té-
mája „A testvéri rivalizálás” 
lesz. Előadó: Szilágyi Judit 
klinikai és mentálhigiénés 
szakpszichológus. Helyszín: 
a Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtár.

• • •
Április 16-án, szombaton 10 
órától a Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtár a Magyar 
Drámapedagógiai Társaság-
gal közösen rendezi meg a 
XXV. Weöres Sándor Megyei 
Gyermekszínjátszó Találko-
zót a közösségi ház színház-
termében.

• • •
Április 19-én, kedden dél-
előtt a Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtár a Föld-víz 
világnapja alkalmából játé-
kos vetélkedőt szervez kisis-
kolásoknak.

Április 22-én, pénteken 17 
órától Varga József és Né-
meth Viktória fotókiállításá-
nak megnyitójára kerül sor a 
Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtárban.

• • •
Április 23-án, szombaton 
9 órától a DSE Taekwondo 
szakosztálya megyei 
taekwondo bajnokságot szer-
vez a Horváth István Általá-
nos Iskola Berhidai úti épü-
letében.

• • •
Április 24-én 10 órától a 
XVI. Péti Nagydíj Kerékpá-
ros Versenyre kerül sor a Ba-
kony Bike KE szervezésében. 
Részletes információ a www.
bakonybike.hu honlapon ta-
lálható.

• • •
Április 28-án, csütörtökön 17 
órakor nyílik meg a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtár 
Foltvarró szakkörének mun-
káiból összeállított kiállítás a 
közösségi házban. 
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