
PÉTFÜRDŐI
        KRÓNIKA
A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XV. évfolyam,   153. szám 2017. július 28.

Buzás Dániel fényképe

Hova menjünk, 
    milyen tájra? 
    Hegyre talán 
   vagy pusztára?

    Folyópartra 
      vagy erdőre? 
       Faluszéli 
     zöld mezőre?

  Lepkét fogjunk 
 vagy horgásszunk? 
   Vagy mégiscsak 
 hegyet másszunk?

      Akár erdő, 
       akár folyó: 
       gyönyörű a 
        vakáció!

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

Zelk Zoltán: Vakáció
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Köszönet a pedagógusoknak
2017. június 2-án került sor Pétfürdő 

Nagyközség Önkormányzata, valamint a 
Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár által 
szervezett pedagógusnapi ünnepségre, me-
lyen a helység minden óvodapedagógusát, 
tanítóját, tanárát, nevelőjét, valamint az 
intézmények adminisztratív és technikai 
dolgozóit is köszöntötték.

„Az 1967-es Idegen Szavak Szótárának a 
334-35-ik oldalán az a meghatározás sze-
repel, hogy a pedagógia: neveléstudomány. 
A pedagógus neveléstudománnyal foglalkozó 
személy, nevelő, tanító, tanár. Engedjék meg 
nekem azt, hogy ezentúl ezzel a titulussal illes-
sem önöket, mert azért túl szép a mi magyar 

nyelvünk ahhoz, hogy mindig minden áron, 
úton-útfélen csak pedagógust emlegessünk. 

Igenis vannak nevelőink, vannak taná-
raink, vannak tanítóink itt Pétfürdőn is. 
Az ő feladatuk, mintegy felelősségük, hogy 
a jövő nemzedékét tisztességre, emberségre 
és tudásra tanítsák.” – kezdte beszédét 
Gelencsér István, a Humán Bizottság tag-
ja, aki egyben meg is köszönte minden 
tanár, tanító, nevelő és technikai dolgo-
zó alázatos és szívből jövő, embert pró-
báló munkáját, hivatástudatát.  

Az ünnepség keretében idén is külön 
kiemelésre kerültek a jubilánsok. A Hor-
váth István Általános Iskola munkatársai 
közül Lohonyainé Simon Annát 40 éves, 
Kocsis Antalt 40 éves, Kucsera Károlyné 
Kovács Szilviát 30 éves, Szilvásiné Szabó 
Csillát szintén 30 éves és Bizony Istvánnét 
25 éves jubileuma alkalmából köszön-
tötte Kőmives Judit, a Horváth István 
Általános Iskola igazgatója.

Porogi Lajosné, a „Panelkuckó” 
Napköziotthonos Óvoda vezetője Nagy-

né Szigeti Mária 30 éves és György Móni-
ka 25 éves munkáját köszönte meg.

Ezen a különleges napon gyémántok-
levelet vehetett át Bognár Antalné Rieber 
Mária, aki Hőgyészen végezte az óvó-
nőképzőt, és 1956. június 22-én vette 
át diplomáját. Aranyoklevelét 2006. jú-
lius 27-én kapta meg, idén pedig eljött 
az ideje a gyémántoklevél átadásának, 
amelyre a pedagógus kollégák és a csa-
ládtagok körében került sor. 

A köszöntések után az ünnepi műsor-
ban Nagy Anna Jászai Mari-díja érdemes 
művész és lánya, Huszárik Kata színmű-
vész adta elő a Lázár Ervin műveiből ké-
szített Fény-játékok című irodalmi össze-
állítást.

Borzási Nikoletta

TÁJÉKOZTATÓ A 2017/18. TANÉV KEZDÉSÉRŐL

– Augusztus 25., péntek 9 óra: javítóvizsgák
(Az érintett tanulók hozzák magukkal bizonyítványukat, valamint íróeszközt!)
– A tankönyvosztás időpontja: augusztus 28-29., hétfő-kedd 8–16 óráig 

Kérem, hogy e két nap valamelyikén mindenki vegye át a tankönyveket, mert a 
felújítás miatt nem áll módunkban az iskolában maradókat tárolni!

– Az elsősök előkészítő foglalkozása szintén augusztus 28-29-én lesz 9–11 óráig!
– A tanévnyitó ünnepélyt szeptember 1-jén, pénteken 8 órakor tartjuk.
Minden esemény helyszíne az intézmény alsós épülete: Hősök tere 1.!!!
– Első tanítási nap: szeptember 1-je, péntek 8 óra
Az első napon a tanítás 3/4 12-ig tart, majd a gyermekek hazamehetnek.
(A gyermekek hozzanak magukkal tízórait, bizonyítványt, íróeszközt, jegyzetfü-

zetet!)
Kérem a Tisztelt Szülőket és tanulóinkat, hogy az aktuális információkat 

kövessék nyomon az iskola honlapján!
Kőmives Judit 

intézményvezető

Bognár Antalné gyémántoklevelét vehette át
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Segítőink ünnepe
Pétfürdő Nagyközség Önkormány-

zata, valamint a Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtár július 4-én rendez-
te meg az összevont Semmelweis- és 
köztisztviselői napot, ahol a szociális 
szférában tevékenykedők köszöntésére 
is sor került. Az ünnepségen a telepü-
lés köztisztviselői, az egészségügy és a 
szociális terület dolgozói és a bölcsőde 
munkatársai vettek részt.

Az önkormányzat nevében Dombi 
Norbert, a Humán Bizottság elnöke 
köszönte meg a jelenlevők fáradhatat-
lan, odaadó munkáját, együttérzését és 
kitartását. Az e területeken dolgozók 
kiérdemelték és megszolgálják azt a bi-
zalmat, amivel a pétiek nap mint nap 
hozzájuk fordulnak. 

Ők azok, akiket mindenki jól ismer 
a településen, akik évek óta gondos-
kodással és türelemmel várják, segítik 
a betegeket, gyerekeket, felnőtteket, 
szociális gondjaik miatt segítséget ké-
rőket, vagy akár hivatali ügyeiket in-
tézőket. 

A bizottsági elnök beszédében így fo-
galmazott: „Semmelweis Ignác felismerte, 
hogy a sterilitás hiánya milyen iszonya-
tos bajokat okoz. Ezért a fertőtlenítés és 
a tiszta kéz az, amely megóvja és biz-
tonságossá teszi világunk egy nagyon ko-
moly szegletét. A tiszta kéz az, amely a 
segítségért folyamodó számára szavatolja, 
hogy a kérdéseire adott válaszok, a gond-
jai megoldására nyújtott segítség őszinte 
és szívből érkezik, ezért nyugodtan elfo-
gadhatja azt. A kéz, a tiszta kéz mind-
három területen elengedhetetlen. Ahol ez 
nincsen, ott előbb-utóbb felüti a fejét és 
szárnyra szökken olyasmi, amitől minden 
egészséges lelkületű ember remélem, hogy 
irtózik.”

Az ünnepségen idén két jubiláns mél-
tatására is sor került. A Polgármesteri 
Hivatal munkatársai közül Kozma Zol-
tánnét 30 éves, a bölcsőde munkatársai 
közül Zágorné Deák Gizellát 25 éves 
jubileumuk alkalmából köszöntötték. 
Áldozatos munkájukat Szabóné Czif-
ra Melinda jegyző, Papp Alexandra, a 
Pétfürdői Gondozási Központ vezetője 
és Gálné Hadházi Katalin, a bölcsőde 
vezetője köszönte meg egy-egy virág-
csokorral.

A délután további részében Ézsiás Ani-
ta és Herter Zoltán akusztikus koncertjét 

hallgathatták meg az ünnepeltek.
Borzási Nikoletta

Pétfürdő elnyerte 
a Polgárőr Község címet
A Polgárőr Község cím elnyerése céljából 

Pétfürdő polgárőr egyesülete és önkor-
mányzata közösen nyújtotta be pályá-
zatát az Országos Polgárőr Szövetségnek 
a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetségen 
keresztül a Várpalotai Rendőrkapitányság 
vezetőjének támogató nyilatkozatával.

A teljesítendő pályázati feltételek a követ-
kezők voltak: legalább 5 éve működjön a 
településen hatékony és eredményes pol-
gárőr egyesület, legalább 3 fő ifjú polgárőr 
tagja legyen, az önkormányzat anyagilag és  
erkölcsileg támogatója legyen a polgárőr 

egyesületnek, az adott önkormányzati kép-
viselő-testület rendelkezzen bűnmegelőzé-
si koncepcióval, legyen stabil a település 
bűnügyi helyzete.

A pályázatunk sikeres volt. Eredménye-
ként a péti polgárőr egyesület 100  000 
forint működési támogatásban részesült, a 
település pedig megkapta a Polgárőr Köz-
ség díszoklevelet, amelynek átadására júni-
us 24-én az Országos Polgárőr Nap kereté-
ben került sor Nyíregyházán.

Lujber Tibor
elnök
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Keszthelyi arany
A Napfény Női Kar június 23-24-én 

részt vett az V. Keszthelyi Dalünnepen. Az 
utazás célja az alapminősítésen való rész-
vétel volt. 

2017 elején karnagyunk, Lovrek Ká-
roly felvetette, elvinne bennünket erre 
az eseményre azzal a céllal, hogy a kórus 
megmérettessen. Lelkesen, odaadással 
készültünk, gyakoroltuk a karnagy által 
összeállított műsort. Elutazásunk előtt 
jól sikerült főpróbaként éltük meg a 15 
éves jubileumi koncertünket, melyet jú-
nius 10-én tartottunk.

Június 23-án izgalommal indultunk 
útnak busszal és autókkal. Megérkezé-
sünk után rögtön átöltözés és beéneklés 
következett, mert a kezdésre, 9 órára a 
helyszínen, a Balatoni Múzeumban kel-
lett lennünk. A mi fellépési időpontunk 
10.50-re volt megadva. Hallgattuk a kó-
rusokat, és alig vártuk már, hogy énekel-
hessünk. Egymást bíztatva, egymásnak 
erőt adva álltunk a „színpadra”, a múze-
um lépcsőire. A dalokat a megadott han-
gokon kezdtük el, magabiztosan tudtuk 
kívülről a szövegeket, érzelmet vittünk 
az előadásunkba, követtük a karnagyunk 
utasításait…

Örömteli hangulatban jöttünk le a 
színpadról, úgy éreztük, jól sikerült a 
szereplés. A közönség soraiból többen 
gratuláltak. Nagyon boldogok voltunk, 
főleg, amikor Karcsi is pozitívan nyilat-
kozott.

A nap további részében elfoglaltuk a 
szállást, sétáltunk a Fő utcán, és részt 
vettünk az esti fáklyás felvonuláson. Na-
gyon jó érzés volt közel 1500 emberrel 
együtt énekelni és vonulni a városon át 
a Balaton-partra. Útközben a házakból 

az emberek integettek, velünk énekeltek.
Szombaton kórusokat hallgattunk meg 

a főtéri Magyarok Nagyasszonya Plébá-
nia templomában és a Balatoni Múze-
umban. Nagyon vártuk már a záró ese-
ményt, az eredményhirdetést, melynek 
színhelye a Balaton Színház volt. 

C. Tóth Zoltán főszervező köszöntője 
után a zsűri elnöke, Kertész Attila érté-
kelte a kórusok szereplését, felhívva a 
figyelmet a javítandó területekre. Végre 
elkezdték az oklevelek átadását a bronz, 
ezüst minősítésekkel kezdve. És akkor 

átértünk a „napfény kategóriába”, mert 
kiderült, a pétfürdői Napfény Női Kar 
arany minősítést kapott. Boldogan tap-
soltunk, ujjongtunk, szóval csodálatos 
érzés volt. Felhívtuk karnagyunkat, a 
kórustagokat, családtagjainkat, ismerő-

seinket, aztán belevetettük magunkat a 
Múzeumok Éjszakája programjába.

Nagyon-nagyon sok élménnyel gaz-
dagodva tértünk haza. Jól éreztük ma-
gunkat, jó volt a helyszín, az idő, az el-
látás. Sok tapasztalatot is gyűjtöttünk a 
kórusokat hallgatva. A zsűri véleményét 
figyelembe véve, újult erővel kívánjuk 
folytatni az éneklést, a kórusmunkát.

Köszönjük még egyszer mindenkinek 
a támogatást, a bizalmat, a felénk áradó 
szeretetet!

A kórus nevében: Udvardi Ilona

Napfény Női Kar

Tájékoztató tanulmányi ösztöndíjról

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a középfokú oktatásban résztve-
vők tanulmányi ösztöndíjáról rendeletet alkotott. 
A középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról szóló, 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete alapján a Humán 
Bizottság pályázatot hirdet.
A rendelet természetbeni juttatású és pénzbeli támogatás pályázására ad lehetőséget az alábbiak szerint: 
1. A természetbeni juttatású – tablet – ösztöndíjra a 2017. szeptemberben középfokú oktatás első félévét megkezdő diákok pályázhatnak. 
2. A természetbeni juttatású – laptop – ösztöndíjra a 2017. szeptemberben felsőfokú tanulmányaik első félévét megkezdő diá-
kok pályázhatnak, az érettségi évében.  
3. A pénzbeli támogatásként nyújtott tanulmányi ösztöndíjra a 2017/2018-as tanév első félévében középfokú tanulmányokat 
folytató diákok pályázhatnak. 
A pályázatok benyújtásának határideje 2017. szeptember 15.
A pályázat beadási határidejének elmulasztása jogvesztő!
A rendeletet a pályázati adatlappal a Polgármesteri Hivatal, a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár hirdető tábláján, valamint 
Pétfürdő honlapján, Facebook-oldalán olvashatják el. Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal 13. számú irodájában, telefonon: 
88/588-920/110-es melléken lehet. A pályázati adatlap letölthető Pétfürdő honlapjáról, vagy beszerezhető a Polgármesteri Hiva-
tal 13. számú irodájában.                                                                                                                              Polgármesteri Hivatal
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A Pétfürdői Polgármesteri Hivatal által 
koordinált felújítási és építési munkák

Horváth István Általános Iskola
1. Az iskola (Berhidai u. 54.) épületének 
statikai megerősítése
Tervező: Pannon-Gádor Mérnöki Iroda 
Kft.
kivitelező: 2. sz. Mélyépítő Kft.
Ár: bruttó 39 660 640,-Ft+5%
Határidők: 
kezdés: 2017. június 7.
befejezés: 2017. július 31.
kivitelezés folyamatban

2. Az iskola (Berhidai u. 54.) épületé-
ben konyha, étkező kialakítása
vizesblokkok, öltözők felújítása
Tervező: Kiss és Rusznák Építészeti 
Kft., Cardinal Bau Kft., Bognár és Tsa. Bt.
Kivitelező: Polip 2001 Kft.
Ár: bruttó 70 085 975,-Ft+5%
Határidők: 
kezdés: 2017. június 26.
befejezés: 2017. augusztus 14.
kivitelezés folyamatban

Útépítések
Pétfürdő, Járdaépítési munkák II. ütem 
2016. (Diófa, Madách, Szőlőskert, Mi-
kes, Liszt F., Akácfa és Bánk bán u.)
Tervező: GEOplaner Építőipari Tervező 
Kft.
Kivitelező: C és R Közlekedésépítő Kft.
Ár: bruttó 45 062 858,-Ft
Határidők: 
kezdés: 2017. április 10.
befejezés: 2017. június 6.
kivitelezés befejezve

Strand
Fürdő, forrás-csoport foglalás
Tervező: Lencsés Gábor
Kivitelező: Sycons Tanácsadó, Építőipari 
Fővállalkozó, Kivitelező és Tervező Kft.
Ár: bruttó 121 656 987,-Ft+10%
Határidők: 
kezdés: 2017. február 2.
befejezés: 2017. július 31.
kivitelezés folyamatban

Miklosik István
műszaki és beruházási ügyintéző
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PÉTI NYÁR • PÉTI NYÁR • PÉTI NYÁR • PÉTI NYÁR • PÉTI NYÁR • PÉTI NYÁR • PÉTI NYÁR 

Péti Nyár
2017-ben június 23-án, 24-én került megrendezésre a 14. Péti Nyár programsorozata. Varga József (Jagger) és Németh Viktória 

fotóinak segítségével idézzük fel az emlékezetes pillanatokat.
PÉNTEK

A pénteki napot Hamza Viktória nyitotta meg 
lovas bemutatójával

A 4Quality hip-hop csapata  

A Dance Action SE apraja

...nagyja színpadra lépett

A Style and Passion Dance együttese
A táncgálát egy különleges flash mob zárta

A B52 zenekarDámalovaglás ››› ›››
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 A tűzijáték után

Pénteken a Magyar Vöröskereszt 
Pétfürdői Alapszervezete várta a véradókat

Piramis évek: a színpadon Révész Sándor-Závodi János

 A délelőtti programot a Band of Streets nyitotta meg

 Bolba Éva és a Jazzterlánc Együttes interaktív koncertje

A tárkányi Szivárvány Tánccsoport lépett színpadraAz Eszterlánc Mazsorett Együttes

SZOMBAT

››› ›››

Révész Sándor
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Az Aranygyapjú Társulat 
Ének Szent György vitézről című bábjátéka A délutáni programot a Fricska Táncegyüttes kezdte,

majd a legnépszerűbb magyar a cappella csoport, a pécsi Vivat Bacchus folytatta

 Kelemen Zsolt lovasíjász bemutatója után

 Gasztonyi Dániel mestersolymász következett

és Szárazág Néptáncegyüttes isEljött hozzánk a litéri Zöldág ››› ›››



XV. évfolyam 153. szám

9

PÉTI NYÁR • PÉTI NYÁR • PÉTI NYÁR • PÉTI NYÁR • PÉTI NYÁR • PÉTI NYÁR • PÉTI NYÁR 

 Krekács Zoltán lovassolymász 

A Gólyalábas Garabonciások

A Hősök koncertje után

 a szombat estét a Póka-Tátrai ReGeneráció zárta

Lujber Tibor, a Pétfürdői Polgárőrség elnöke átadta 
Horváth Éva polgármesternek azt az oklevelet, amin Pétfürdőt 

Polgárőr Településnek nyilvánították

A 2017-es Péti Nyár keretében lezajlott lecsós ételek 
főzőversenyének helyezettjei:

Bronzfokozatosak:
Zsivány csapat
Pécs-alföldi betyárok

Aranyfokozatosak:
Sördögök
GURI-csapat

A Sördögök receptjei:

Cigánylecsó (baranyai beás cigány hagyomány szerint)
Hozzávalók: 4 db vöröshagyma, 20 dkg füstölt (kolozsvári) szalonna, sertészsír, 2 kg sertés oldalas, 2 kávéskanál pirospaprika, 
ízlés szerint fűszerek: fokhagyma, őrölt bors, só, 2 kg lecsópaprika, 1 kg paradicsom, kevés alaplé/víz.
A szalonnát üvegesre pirítom, a kockára vágott hagymát is hozzápirítom. Felöntöm kevés alaplével vagy vízzel. Majd a piros-
paprikát rászóróm. Következik az oldalas, ezután a felaprított paprika és a paradicsom. Kb. 40-45 percig lassú, közepes tűznél 
főzöm. Bográcsban vagy üstben a legfinomabb.

Ezüstfokozatosak:
Csipet csapat
Don Bosco Kolping család

Erdész lecsó
Hozzávalók: vöröshagyma, füstölt (kolozsvári) szalonna, sertészsír, erdei gombák (rókagomba, vargánya, stb.), pirospaprika, 
ízlés szerint fűszerek: kakukkfű, fokhagyma, őrölt bors, só, lecsópaprika, paradicsom.
Az elkészítés módja hasonló az előzőhöz, de a gombákat csak kb. negyedórával az elkészülés előtt teszem hozzá. ››› ›››
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 9 órakor kezdődött a főzőverseny

A háromtagú zsűrinek (Bedák Béla mesterszakácsnak, Kömíves Juditnak és Láng Gézának) 
most is nehéz dolga volt

Hagyományos tojásos lecsó házi kolbásszal
Hozzávalók: vöröshagyma, füstölt (kolozsvári) szalonna, sertészsír, füstölt házi kolbász, pirospaprika, ízlés szerint fűszerek: 
bazsalikom, majoranna, fokhagyma, őrölt bors, só, lecsópaprika, paradicsom, tojás.
Az elkészítés módja hasonló az előzőhöz, de itt a kolbászt teszem hozzá később, majd legvégül tojást ütök rá.

A GURI-csapat receptje:
Szőlőhegyi emlék
Éppen ötven éve történt; két húszéves… Balaton, szőlőhegyek, napfelkelte, aranyhíd, erdei utak gombákkal, MESETÁJ! De 
mit lehetne enni?
A pincében van: disznó és csirkehús, olaj, paprika, paradicsom, hagyma, fűszerek, az erdőből gomba, na és bor. A pince előtt 
tűzrakó hely száraz venyigével. Itt készült az első közös ételünk.
A mennyiség létszámtól függ, az elkészítése a következő:
A felhevített sütőedényben (pl. vok) kevés olajat és kacsazsírt melegítek. A húsokat (csirke felsőcomb, sertéstarja vagy hosz-
szúkaraj szeletek) pirosra sütöm. Rászórom a karikára vágott hagymát, a feldarabolt paprikát, paradicsomot, gombát, majd 
sózom, borsozom. Ezután ráöntök másfél dl szárazbort, amibe borsot, kakukkfüvet kevertem. Lefedve lassú tűzön párolom, 
majd zsírjára sütöm. A végén megszórom petrezselyemmel. Dödöllével tálalom. 
Hozzá kovászos uborkát, száraz balatoni fehérbort vagy sört javaslok.                                                GURI-csapat: Oláh Lajosné

  Idén a lecsós ételeké volt a főszerep

 Aranyfokozatot kapott a a Guri-csapat,    meg a Sördögök

SZOMBATI KÍSÉRŐ PROGRAMOK

››› ›››
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papírmerítés,

A ligetben egész nap kézműves foglalkozások 
- többek között - 

 kovács,

játék-készítés,

 kötélverés - várták a gyermekeket

 Lehetett falat mászni, lovagolni,

 babzsákokat dobálni, középkori ruhákba öltözni, ››› ›››
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 fajátékokkal játszani

 A kisvonat most is bebarangolta településünket

 és hétfejű sárkánnyal küzdeni

A közösségi házban airsoft,

 utazó planetárium

 és egy Szent Lászlóról készült kiállítás fogadta a látogatókat

Önkénteseink, akik segédkeztek a Péti Nyár prog-
ramjainak lebonyolításában:

Péti Nyugdíjas Klub:
Bednárszky Ferencné, Borbándi Ambrusné, Cziráki Ist-
vánné, Drebálné Barta Katalin, Gáspár Imréné, Kissné 
Sáfrány Katalin, Közép Terézia, Makavei Imréné, Nagy 
Zs. Albertné, Süle Erika, Szabó Józsefné, Tóth Lajosné
Nitrogénes Nyugdíjas Klub:
Bokodi Jánosné, Farkas Miklósné, Keresztes Pálné, 
Papp Lajosné, Vargáné Kovács Jutka
Településvédő és Szépítő Egyesület:
A Szent László-kiállítást összeállította: 
dr. Kovácsné dr. Haller Annamária, Balogh Tiborné, 
Garaminé Stéger Márta
A Péti Nyár Szent László-kiállításán közreműködtek:
Bodó Lászlóné, Cziráki Istvánné, Csajági Istvánné, 
Gáspár Imréné, Horváth Judit, Horváth Lászlóné, 
Horváth Sándorné, Jakab Ferenc, Jakab Ferencné, Kö-
zép Terézia, Mogyorósi Józsefné, Sebestyén Sándorné, 
Szabó Jánosné, Virág Jánosné
Önkéntes diákok:
Borzási Dániel, Gombás Daniella, Leskó Anita, Mis-
kolczi Dorina, Moór Anita, Simon Orsolya, Somogyi 
Fruzsina, Vikor Máté
Polgárőrök:
Baranyai Ferenc, Füle Ádám, Gelencsér István, Lamm 
Attila, Lujber Tibor, Simák László, Takács József, 
Zugor József
Köszönjük munkájukat!
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Gólyáink
2017. május elején érkezett egy gólyapár 

Pétfürdőre, és az Ady Endre út 30. körüli 
villanyoszlopokat végigvizsgálgatva, ezt az 
oszlopot választották ki otthonuknak. 16-án 
elkezdték a fészekrakást. Attól kezdve naplót 
vezetek róluk. 

A Balaton-felvidéki természetvédelmi 
hivatalnak is jeleztem a fészekrakást. Ők 

értesítették az E.ON Energiaszolgáltató 
Kft.-t a fészek létéről, és megállapodtak 
arról, hogy a madarak elvonulása után az 
oszlopra magasítót fognak felhelyezni, 
hogy jövőre már könnyebben és bizton-
ságosabban tudjanak fészket rakni. 

Megkérnék mindenkit, aki 
szereti a madarakat, ne akar-
jon intézkedni a péti gólyák 
érdekében, mert ha minden-
ki a maga feje után intézke-
dik, akkor teljes lesz a káosz! 
Amit jelen pillanatban meg 
lehetett tenni az érdekük-
ben, azt megtettük.

Aki tudni akar a mada-
rainkról, figyelemmel sze-
retné kísérni az életüket, 
az megnézheti az MME 
Fehér gólya Online Adat-

bázisban a róluk készült, folyamatosan 
feltöltött felvételeket. 

Idős emberektől hallottam, hogy kb. 30 
éve volt utoljára gólyafészek a településen.

Akkor most nagyon vigyázzunk rájuk!
Kovács József

Az Alex Állatvédő Egyesület felhívása:

"Kikötött, magára hagyott kutyák és macskák, erdőben, falvak-
ban, városokban. Gyepmesteri telepeken sínylődő, altatásra váró 
ebek, tucatjával szétszórt, elhagyott, reménytelen sorsú kölyökálla-
tok. Ivarzás miatt elkóborló négylábúak, vemhesen kidobott  szuka 
kutyák, nőstény macskák tömkelege. Vashordó, méteres lánc, hátsó 
udvar, kilátszó bordák, mocskos, üres edények. Állatvédelmi körkép 
Magyarországról " 
(Somogyi L. Emőke, Állatvédő Egyesület Veszprém, 2013. részlet ) 
Az írás 4 éve készült. Azóta a helyzet sajnos nem javult, sőt! 
– Ha Téged is felháborít mindez,  
– ha úgy gondolod, ez így nem jó, 
– ha úgy gondolod, ezen ideje lenne változtatni, 
– ha a Te szemed is könnyes lesz egy-egy bajba jutott állat láttán, 
és segítenél, de nem tudod, hogyan,  
– ha számodra is fontos az állatok védelme, 

csatlakozz hozzánk! 
Munkánkat sokféleképpen lehet segíteni, támogatni, s ahhoz, hogy 
mi is segíteni tudjunk a bajba jutott állatokon, Rátok van szükség! 
Adományozókra, lelkes önkéntesekre, kitartó állatbarátokra van 
szükség ahhoz, hogy Várpalota és térsége állatvédelem szempont-
jából előre léphessen. Mindenki tud tenni valamit, hogy a helyzet 
javulhasson.  
Ha szívesen csatlakoznál hozzánk, írj nekünk e-mailt az 
alexallatvedok@gmail.com címre. 
Ha anyagi támogatással tudnátok segíteni munkánkat, a 
11748007-20184562 OTP BANK számlaszámra várjuk adomá-
nyaitokat.

Köszönettel: Alex Csapat

Csónakázás a tavon

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata idén is lehető-
séget biztosít a csónakázásra az Ifjúsági-tavon. 
Szeptember 3-áig minden nap 10 órától 19.30-ig 
tudnak evezni az érdeklődők ingyenesen. 

Egy alkalom 30 perc. A csónakot mindenki saját fe-
lelősségére használhatja, 14 év alatti gyermek pedig 
csak szülői felügyelettel szállhat vízre.

Fészekrakás előtt

Otthon, édes otthon
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Tájékoztató
Az „Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról” szóló 2017. évi LVII. tör-
vény előírásai alapján, a BAKONYKARSZT Zrt. az alábbi eljárásrendet alkalmazza 2017. július 1-jétől hatályos, a vízközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55/H. §-a tekintetében:
55/H. § „Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés, 
vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felsze-
relésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szenny-
vízvezeték bekötése.”
1. Mi ingyenes és mi nem a törvény alkalmazásában (55/H. §)
Általános megállapítások:
A törvény „ingyenességre” vonatkozó szakasza 2017. 07. 1-jétől hatályos! Ennek alapján az alábbi résztevékenységek ingyene-
sek, függetlenül a kezdeményezés időpontjától, azaz a 2017.07.1. előtt benyújtott igényekre is érvényes!
A törvény „ingyenességre” vonatkozó szakasza csak az újonnan létesítendő bekötésekre vonatkozik, a meglévőkre, azok átala-
kítására nem!!! (Például új locsolási mellékmérő beépítésére nem!)
Az „ingyenesség” a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvíz-bekötésre és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvíz-bekötésre vonat-
kozik! Jelenleg a jogszabály a szennyvíz-bekötéseknél nem tesz különbséget a nyomott és a gravitációs vezetékek között, így a 
nyomott szennyvíz-bekötés esetében a legfeljebb 160 mm átmérőjű bekötőcsatornára is vonatkoznak az alábbi kedvezmények:
INGYENES: 
1. a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (VFH),
2. igénybejelentés elbírálásának díja,
3. tervegyeztetés,
4. adategyeztetés, vagy ennek megfelelő szolgáltatás,
5. bekötési vízmérőóra költsége (ide értendő maga a vízmérő, a két db kötőcső hollandival, valamint a plomba anyagköltsége),
6. a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja (ide értendő az előkészített mérőhelyre a vízmérő beszerelése két kötőcsővel, vala-
mint a plombálás, azaz a VIPAK-ok felhelyezése és ennek a folyamatnak a dokumentálása is),
7. a nyomáspróba díja (ide értendő az ivóvízbekötés-nyomáspróba tevékenységének díja, valamint a gravitációs szennyvízcsa-
torna-bekötés esetén a víztartási próba is).
Tekintettel arra, hogy a 2-3-4 pontok mind ingyenesek, így az üzembe helyezési eljárás, mivel az egy igény bejelentésének 
elbírálása, illetve adategyeztetésnek megfelelő szolgáltatásnak tekinthető, INGYENES! 
NEM INGYENES (azaz 2017.07.1-jétől továbbra is fizetendő minden egyéb költség, ami a fenti 7 tételben nem szerepel):
1. földmunka és a hozzá tartozó munkafolyamatok kompletten útfelbontással és helyreállítással együtt;
2. bekötővezeték megépítése, azaz maga a szerelési munkafázis, kiszállási díjjal együtt;
3. bekötéshez felhasznált anyagok és szerelvények, kivéve a bekötési vízmérő és a közvetlenül hozzá tartozó anyagok (előző 5. 
pont);
4. meglévő vezetékre való rácsatlakozás, azaz az ún. előre kötés, ivóvíz és szennyvízcsatorna ágazatban egyaránt;
5. ivóvíz-bekötés fertőtlenítése;
6. szennyvízcsatorna-bekötés kamerázása;
7. geodéziai bemérés, ivóvíz és szennyvízcsatorna ágazatban egyaránt;

Kugler Gyula
vezérigazgató

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár nyári nyitvatartása
A könyvtár augusztus 6-áig zárva lesz,
augusztus 7-étől (hétfő) augusztus 19-éig (szombat) 10 órától 16 óráig (szombaton 9-től 11-ig) tart nyitva, 
augusztus 21-étől pedig már a megszokott nyitvatartással fogadja látogatóit: hétfőtől csütörtökig 12–18 óráig, pénteken 10 – 
17 óráig, szombaton és vasárnap 9–11 óráig várja az olvasókat. 
A Pétfürdői Közösségi Televízió műsora július 17-étől (hétfő) augusztus 13-áig (vasárnap) szünetel. 
A közösségi ház augusztus 13-áig (vasárnap) zárva tart, 
augusztus 14-étől (hétfő) augusztus 18-áig (péntek) 10 órától 16 óráig lesz nyitva, 
majd augusztus 21-étől a megszokott nyitvatartással fogadja látogatóit: hétfőn 8–20 óráig, kedden 8–20 óráig, szerdán 8–20 
óráig, csütörtökön 8–20 óráig, pénteken 8–20 óráig, szombaton, vasárnap: igény és szervezett program szerint tart nyitva.
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„Legyen a zene mindenkié!”
"Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át 

is vezet út. De mi (...) azt akarjuk, hogy 
az ember ne úgy járja végig élete útját, 
mintha sivatagon menne át, hanem virá-
gos réteken."(Kodály Zoltán)

Kodály Zoltán háromszoros Kossuth-
díjas zeneszerző, népzenekutató és aka-
démikus halálának ötvenedik, szüle-

tésének 135. évfordulóját ünnepeljük 
2017-ben, a Kodály-emlékévben. 

Ez alkalomból a Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtárban június 12-én dél-
előtt a Horváth István Általános Iskola 

diákjai, délután pedig a felnőttek ve-
hettek részt egy rendhagyó énekórán, 
előadáson. Eckhardt Gábor Liszt-díjas 

zongoraművész, a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem docense vezette be 
a megjelenteket Kodály Zoltán életébe, 
munkásságába, mindezt humorral vegyít-
ve, így még érdekesebbé téve előadását. 

Ám nem egy megszokott zeneóra volt 
az övé. Óráján a sok érdekesség mellett 
Kodály-művek részleteit is megszólal-
tatta zongorán, illetve megmutatta azt 
a fényképet is, melyen gyerekként az is-
kolájukba ellátogató Kodály Zoltánnal 
együtt látható.

Az előadás zárásaként a 2013-as Ars 
Sacra Fesztivál nyitányaként szolgáló 
flash mobról készült videofelvételt lát-
hatták az érdeklődők, ahol a kórusok a 
Halászbástyán Kodály: Esti dalát énekel-
ték Sapszon Ferenc vezényletével. 

A mű elhangzása után mindenki kicsit 
elérzékenyülve, meghatottan, ám annál 
nagyobb boldogsággal köszönte meg az 
élményt, és tért haza a már „virágos ré-
teken". 

György Vivien

A mozgás öröme összeköt
Az Eszterlánc Mazsorett Együttesbe és 

egy veszprémi mozgásművészeti egyesü-
letbe járok táncolni, így az idei Látvány-
tánc Európa Bajnokságom volt a negye-
dik, de ezzel a csapattal az első. Amikor 
márciusban elkezdtük a versenyszezont, 

még nem gondoltam volna, hogy mire 
elérünk az EB-re, ennyire összeszokott 
csapat lesz belőlünk. A közös próbák, a 
koreográfiák megtanulásába és csiszolá-
sába fektetett sok munka, az utazások, 

a versenyek, a sok élmény, nevetés, a 
mulatságos helyzetek összekovácsoltak 
bennünket, így igazi rutinos csapatként 
néztük elébe ennek a nagy volumenű 
megmérettetésnek. A helyszín ismert volt 
már mindenkinek, hiszen Pestszentimrén 

rendezték az Orszá-
gos Bajnokságot is 
májusban. Az ottani 
sikeres szereplésünk 
tette lehetővé, hogy 
kijutottunk az EB-re.

Szerencsére csak 
délután kellett oda-
érnünk, így elma-
radt az ilyen ese-
tekben egyébként 
megszokott hajnali 
kelés. Viszont utá-
na kisebb mennyi-

ségű stresszel végig 
feszítettebb tempóban táncoltuk le a ko-
reográfiákat. Kontyoltunk, felöltöztünk, 
melegítettünk (belesültünk a csizmába...) 
sminkeltünk, próbáltunk a színfalak mö-
gött, megnéztünk egy-két másik verseny-

zőt, és már a színpadon is voltunk. Izga-
lommal teli várakozás, félelem, bizakodás, 

csapatszellem, problémamegoldás, öröm-
teli megkönnyebbülés, érzelmi kavalkád. 
Ez mind-mind együtt jár egy nagyszabású 
versennyel éppúgy, mint a nagy júniusi 
meleg okozta kellemetlenségek vagy éppen 
a sok érdekes fiatal megismerésének lehe-
tősége és a finom fagyi a büfében.             »»»

Az Európa bajnoki bronzérmes Viola csoport

Sebestyén Emma a dobogón
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»»» Szeretnék kiemelni pár másodpercet, 
amik örökre meg fognak maradni ben-
nem, és szerintem mindannyiunkban, 
akik akkor részt vettünk mindebben az 

élményben. Már felálltunk, hogy felvo-
nuljunk a színpadra. Mindenki koncent-

rált, még lepacsizott a mögötte állóval, 
Eszter néni motivációs beszédet tartott, 
körülöttünk rohangáltak az emberek, 
és már sorakoztak az utánunk követke-
ző fellépők, az ellenfeleink. Éppen róluk 
ejtenék most néhány szót, az ellenfele-
inkről. Ugyanis színpadra lépés előtt leg-
nagyobb meglepetésünkre elkezdtek ne-
künk kiabálni: „Hajrá csajok!" ,,Nagyon 
jók lesztek!" ,,Tegyétek oda, lányok!" 
Felfoghatatlan érzés, hogy ilyenkor az 
ember milyen mosollyal az arcán tud fel-
menni a színpadra. Hiszen tudja, hogy a 
felebarátja is mellette áll. Ebben a meg-
nyilvánulásban, ami szinte eltörpül a 
versenyzés mellett, sokkal több van. Ek-
kor látszik ugyanis, hogy egy ilyen ren-
dezvény a versengésen túlmutat, hogy 
minden résztvevőnek közös szenvedélye 
a tánc, a mozgás, amely szenvedély közös 
alapot biztosít, összekapcsol bennünket, 
még ha ilyen helyzetekben ellenfelek is 
vagyunk, mégis egy nagy-nagy családot 

alkotunk, és ez összeköt mindnyájunkat 
valamiféle láthatatlan fonállal.

Ferenc Panna

Sikeres versenyszezont zártunk
Mint ahogy ez minden évben lenni szo-

kott, tavasszal ismét megkezdtük idei 
versenyszezonunkat, amely a Magyar 
Látványtánc Szövetség által nemrégiben 
megrendezett kontinensviadallal, a Lát-
ványtánc Európa Bajnoksággal ért véget.

Minden évben ebben az időszakban derül 
ki, hogy a kitartó munka, gyakorlás meg-
hozza-e a várt gyümölcsét. Az év során meg-
tanult, gondosan begyakorolt látványos ko-
reográfiák ilyenkor kerülnek bemutatásra a 
különböző megmérettetéseken, ahol a szak-
mai zsűri értékeli a gyerekek teljesítményét.

Csoportjaink idén 5 versenyen vettek részt, 
ami – büszkén írhatom – igen komoly tel-

jesítmény mind a gyerekek, mind a szülők 
részéről. Alapos szervezést igényelt, de úgy 

gondolom, a sikert látva mindnyájunknak 
az a véleménye, hogy megéri a fáradságot. 

Megéri. Nem feltétlenül azért, mert a gyer-
meknek érem lóghat a nyakában, vagy, mert 

csillogó fellépőruhákban léphet színpadra, 
hanem sokkal inkább azért, mert fejlődik 
a személyisége, a szociális kompetenciája, 
megtanul csapatban dolgozni, a társaira te-
kintettel lenni, pozitív énkép alakul ki ben-
ne, fegyelmet, odafigyelést, koncentrációt, 
kitartást tanul, a tánceszköz használata, azaz 
a mazsorett bottal végrehajtott különböző 
technikai elemek komplex agyi folyama-
tokat követelnek. Napestig sorolhatnám 
mindazokat a kompetenciaterületeket, 
amelyekre tagadhatatlanul fejlesztő hatást 
gyakorol ez a sportág. Egy pszichológiából 
diplomázott mazsorett-oktató kolléganőm 
mondta egyszer, hogy a mazsorett kiváló 
diszlexia-prevenció. Meg tudom erősíteni, 
ez valóban így van.                                  »»»

Sebestyén Emma – Európa bajnoki ezüstérmes 
Ferenc Panna

Jázmin csoport

Jázmin csoport
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»»» Visszatérve a versenyeinkhez, büsz-
kén mondhatom, a gyerekek kitettek 
magukért, Peremartonban, Győrben, 
Zuglóban és Budapesten is szépen helyt-
álltak, kiváló eredményeket értek el. 
(Fontosnak tartjuk mindenkinek az elért 
sikerét, ezért a részletes eredményeket a 
cikk végén feltüntetve olvashatják). 

A versenyeink közül a Magyar Lát-
ványtánc Szövetség ez évi kvalifikációs 
versenysorozatán való részvételünket 
szeretném kiemelni, amelyen idén kísér-
leti jelleggel vettünk részt, amely során 
először a győri kvalifikációs versenyen 
kellett bemutatkoznunk, onnan sikerült 
tovább jutnunk az országos bajnokságra. 

Ott olyan magas pontszámokat értek el 
a koreográfiák, hogy az együttes kvali-
fikálta magát az Európa Bajnokságra is. 

Nagy meglepetés és 
boldogság volt ez 
számunkra, azonban 
mivel ez előre nem 
tervezett költségként 
merült fel, gyorsan 
kellett cselekednünk, 
átgondolnunk az 
anyagi lehetősége-
inket. Nagy örö-
münkre segítséget 
kaptunk Pétfürdő 
Nagyközség Ön-
kormányzatától, és 
a Humán Bizottság támogatásra érde-
mesnek találta utazásunkat. Köszönettel 
tartozunk a közösségi háznak is, ahol 

lehetőségünk nyílott a sok gyakorlásra. 
A munkát pedig siker koronázta, hiszen 
két Európa bajnoki ezüsttel, egy bronz-

zal és egy ötödik hellyel tértünk haza az 
EB-ről. Szép lezárása volt ez idei ver-
senyszezonunknak. 

Most következik egy 
kevés pihenés, majd a 
munka tovább folyta-
tódik, hiszen augusz-
tusban edzőtáborban 
veszünk részt a Bakony-
ban, ahol vendégokta-
tók segítségével gyako-
rolhatnak a gyerekek 
számtalan táncfajtát. 
Ezt követően pedig egy-
napos nemzetközi kép-
zésre utazunk Paksra, 
ahol Daniele Zambito 
világhírű olasz twirling 

oktatótól sajátíthatjuk el a bonyolult 
szertechnikai ismereteket.

Murai Eszter

2017. április 1. – MLTSZ Regionális 
Kvalifikáció, Győr
Jázmin csoport: ARANY
Viola csoport bot: ARANY
Viola csoport pom: ARANY
Sebestyén Emma: ARANY
Ferenc Panna: EZÜST

2017. április 22. – Pearl Dance Orszá-
gos Amatőr Minősítő Táncverseny
Százszorszép csoport: BRONZ 
Sebestyén Emma szóló: EZÜST 
Jázmin csoport: BRONZ 
Ferenc Panna: EZÜST 
Nyirő Szimonetta-Parádi Ildikó: 
ARANY 
Viola csoport: 2 BRONZ
 
2017. május 14. – MLTSZ Országos 

Bajnokság, Budapest
Viola csoport bot: ARANY
Viola csoport pom: ARANY
Sebestyén Emma: ARANY
Ferenc Panna: EZÜST

2017. május 21. – XXXII. Zuglói Tánc-
fesztivál - Országos Amatőr Táncverseny
Százszorszép csoport: II. hely 
Jázmin csoport: I. hely
Ferenc Panna: I. hely
Salamon Zsóka: II. hely
Nyirő Szimonetta-Parádi Ildikó: I. hely

2017. június 28. – Látványtánc Euró-
pa Bajnokság
Viola csoport: II. és V. hely
Ferenc Panna: EZÜST
Sebestyén Emma: II. hely

Eredményeink:

Parádi Ildikó, Nyírő Szimonetta

Salamon Zsóka

Jázmin és Százszorszép csoportok Zuglón

Százszorszép csoport
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„Ki kitartóan dolgozik, aranyat lel”
A pétfürdői Dance Action Tánccsoport 

aranyesővel nyitotta a tavaszt, és a nyarat 
is azzal folytatta.

A Ritmuscsapatok Országos Tánc-
versenyének (Soroksár) fordulóin való 
részvétel volt a meghatározó ez idáig. 
A versenysorozat harmadik fordulóján, 
áprilisban a csoport 14 koreográfiával 
mérettette meg magát. Csapat- és formá-
ciótánc mellett, egyéni produkciókkal is 
versenyeztek a gyerekek. A versenyt meg-

előző hosszú és kitartó felkészülés mel-
lett ezen a napon hatalmas türelemre és 
kitartásra is szükség volt, ugyanis az egész 
napos programon a több mint 300 pro-
dukció miatt a csapat junior tagjai éjfél 
után álltak először színpadra, majd várták 
a hajnali 2-kor kezdődő eredményhirde-
tést. Mindezek ellenére a csapat 7 arany, 2 
ezüst és 5 bronzéremmel tért haza. 

Ezután a júniusi forduló következett, 
amely a versenysorozat első országos 
döntője, melyen a pontszámok duplán 
számítottak. A verseny elnöke, egyben 
a zsűri főbírója Olaszországból érkezett. 
Egyéniben, párosban, csapatban, illetve 
formációban versenyzett a péti tánccso-
port. A 17 koreográfiájukból 12 arany-
érmet, 4 ezüstérmet és egy 4. helyezést 
szereztek, valamint a különdíjak közül 
a Legjobb Előadó díját a mini korcso-
portban egyénijével versenyző Fenyő 
Odett kapta, a Legjobb Duó díját pedig 
Horváth Dorina és Fenyő Odett párosa 
nyerte el.

A versenyzés közepette volt idő még 
egy nemes feladatra is. Június 14-én, a 
véradók világnapján a Dance Action és 
a budapesti Style and Passion Dance 

táncosai összefogtak. Így közel 40 táncos 
köszöntötte a véradókat egy látványos 
flashmob keretein belül a Bazilika előtt. 
Megformázták az ország legnagyobb élő 
vércseppjét, ezzel felhívva a figyelmet a 
véradás fontosságára, illetve ezzel kö-
szönték meg minden véradónak a segít-
ségét. A zsúfolt téren helyiek és turisták 
tömege nézte érdeklődve, és videózta a 
nem mindennapi flash mobot, majd már 
aznap este a televízióban is láthatták a 
produkciót.

A legutóbbi megmérettetés Bala-
tonfüreden volt július 5-én a XVII. 
Balaton-Ifjúság-Művészet Renaissance 
Nemzetközi Fesztiválon. A zsűri előtt 
itt is sikeresen szerepeltek táncosaink. 
8 aranyérmet, 2 ezüstérmet, illetve egy 
grand prix-fokozatot szereztek, amely az 
aranynál is magasabb szintű díj.

A Ritmuscsapatok Országos Táncver-
senyének utolsó fordulója novemberben 
lesz, de addig sem unatkoznak a gye-
rekek és edzőjük sem. Készülnek az új 
koreográfiák, illetve nyáron számos fel-
lépés, július végén pedig egy edzőtábor 
is vár rájuk.  

György Vivien
Érmek

A junior korcsoport az eredményhirdetésen A két csapat a flash mob előtt a Bazilikánál

A mini korcsoport egy része és az edző, Kollarics-Kalocsa Ágnes

A junior és gyerek korcsoport egy része a júniusi verseny után
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Bognár István (Boci) 
Íjász Emlékverseny Peytu mezején
A Peytu Íjász Hagyományőrző Egye-

sületi immár 10 éve rendezi meg nyári 
íjászversenyét, amely eddig Szent László-
napi versenyként volt országosan számon 
tartva. 

2016-ban tragikus hirtelenséggel ve-
szítettük el egyik legjobb íjásztársunkat, 
Bognár Istvánt, Bocit, aki oszlopos tagja 

volt közösségünknek. Ezért úgy döntöt-
tünk, ezentúl eme nemes versenyt az Ő 
tiszteletére szervezzük meg.

Július 1-jén a nagy hőség ellenére is szép 
számmal érkeztek versenyzők Pétfürdőre 
az ország minden szegletéből, magukkal 
hozva családtagjaikat is. A legfiatalabb 
résztvevő 5, a legidősebb 67 éves volt. 

Reggel, a verseny előtt mécsest gyújtot-
tunk István emlékére, a temetőben meg-
koszorúztuk a sírját. A megnyitón pedig 
íjaink magasba emelésével emlékeztünk rá.

A versenyen sok kategóriában mér-
hették össze erejüket, ügyességüket az 
íjászok. Szerencsi János barátunk fel-
ajánlásának köszönhetően még egy ván-
dorserlegért is megküzdöttek, amit az 
vihetett haza, aki a legtöbb pontot érte 
el. A nyertes egy éven keresztül magánál 
tarthatja, de ha háromszor elnyeri, vég-
érvényesen az övé lehet a trófea.

A versenyzőknek a péti ligetben és az 
Ifjúsági-tó körül kialakított pályán vé-
gigmenve 21 célt kellett lelőniük, elta-
lálniuk, ezek között 3D-sek, 2D-sek és 
technikai célok is voltak. A pontszámok 
összesítése alatt távlövő versenyt is ren-
deztünk „egy korsó aranyért”.

Vendégeinket, a versenyzőket és a kísé-
rőket egy tál meleg ételre is vendégül lát-
tuk, amelyet betyár társaink főztek meg. 

A nap eredményhirdetéssel zárult, ahol 
a Peytu tagjai szép sikereket értek el: a 
női felnőtt kategória első és második he-
lyét, valamint a hatodikat is a peytusok 
szerezték meg. Az első Baráth Erzsébet, a 
második Nyemcsek Ilona, a hatodik pedig 
Mészáros Szilvia lett.

Bedő István senior férfi kategóriában el-
sőként végzett. Férfi felnőttben Magyar 
Lajos második, Trencsén Flórián ötödik 
lett. A senior férfi vadászreflex kategóri-
ában Szomszéd András a második helyet 
szerezte meg. Negyedik hellyel büszkél-
kedhetett a férfi felnőttek között Németh 
Zoltán. A férfi felnőtt longbow kategóri-
ában Schmidt Tibor lett az első. 

Ifi lányoknál Szomszéd Réka, a lány-
gyerekeknél Pataki Eszter Dóra végzett az 
élen, ebben a kategóriában Szabó Orsolya 
harmadik, Horváth Johanna a negyedik 
helyen zárt. A fiúk között Schmidt Zsom-
bor első, Varga Ármin pedig negyedik 
helyen ért célba.  

Szabóné Varga Csilla, Soós Richárd

Futóverseny Péten
A Futapét Tömegsport Egyesület szerve-

zésében július 9-én délelőtt mérettethették 
meg magukat a sportolni vágyók a VIII. 
Pétfürdő-Öskü Félmaraton és az 5 kilo-
méteres futóverseny keretében. A családias 
hangulat, a gyönyörű környezet évről évre 
visszacsalogatja a korábbi évek indulóit, 
családosokat, ifjakat és az idősebbeket egy-
aránt.

Rajt és nevezés a Szabadtéri büfénél 
volt. Előnevezésre is volt lehetőség, vala-
mint a helyszínen is lehetett csatlakozni, 
így összesen közel 150 versenyzőt vártak 
a rendezők.

Az 5 km-es táv Pétfürdő belterületén 
került kijelölésre, a félmaratonon in-
dulók pedig az ösküi kerektemplomig 
futottak, majd onnan vissza. Idén első 
alkalommal váltófutást is szerveztek a 
félmaratonon belül azok számára, akik 

az öt kilométert kevésnek, a 21-et pedig 
soknak találták. Öskünél válthatták egy-
mást a megfáradt futók. 

A félmaraton távon az első 100 induló, 
az 5 km-es távon az első 50 befutó egye-
di érmet kapott! A félmaratonosoknál 

a korosztályok első helyezettje, a 
félmaraton-váltóknál az abszolút első 
helyezett plakettet kapott Az 5 km-en 

a korosztályok első három helyezettje 
éremdíjazásban részesült.

Ambrus Melinda

Bognár István
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Pétfürdői Krónika - Pétfürdő Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja. 
Kiadja: Pétfürdő Önkormányzata megbízásából a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár. Felelős szerkesztő: Angeli Katalin. Tördelő: Monok Petra.

A szerkesztőség címe: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 5. Telefon: 88/476-891. A leveleket a szerkesztőség címére küldjék. Névtelen, bérmentesítés nélküli leveleket nem fogadunk. 
Kéziratot nem adunk vissza. Lapzárta minden hónap 5-én.

Hírek, közlemények, programok

Hannes  
Fiatal felnőtt, közepes termetű ivaros kan kutyus. Hosszú időt 

töltött a gyepmesteri telepen, onnan került gondozásunkba. 
Eleinte rendkívül félénk volt, de napról napra jobban kinyílik. 
Olyan gazdit szeretnénk 
neki találni, aki megmutatná 
neki, hogy nem minden em-
ber gonosz, nyugodtan meg-
bízhat az új gazdájában. Ked-
ves, barátságos kutyus, más 
kutyával is összeszoktatható. 
Nyugodt, nem domináns jellem. Elsősorban kertes házba ajánl-
juk. Tel: 06202567345, E-mail: alexallatvedok@gmail.com.

Lancelot
Lancelot nagytermetű, schnauzer-jellegű, keverék fiatal felnőtt kan 

kutyus. Kifejezetten jó természe-
tű, jól kezelhető, nagyon barátsá-
gos, más kutyával is jól kijön.

Gyermekek mellé is bátran 
ajánljuk, remek játszótársuk len-
ne. Lancelot imádja a vizet, így 
ajánlott egy pancsolót beszerezni 
a számára. Kis neveléssel igazán 
remek családi kutya válna belőle. 

Tel: 06202567345, E-mail: alexallatvedok@gmail.com.

Gazdikereső

Boston
Boston már több éve él a menhelyünkön. Fekete színe és félénk, 

tartózkodó természete miatt sajnos eddig nem sokan tolongtak 
érte, pedig ő egy nagyon jó kutyus! Ha 
valaki elnyeri a bizalmát, akkor meg-
mutatkozik igazi természete, a játékos, 
felszabadult énje, de sajnos a rácsok 
között erre nem sok lehetősége van. 

Boston középtermetű kan kutyus, 
elsőre idegenekkel bizalmatlan, de 
alapvetően barátságos természetű, 
bár kissé tartózkodó. Elsősorban 
kertes házba javasoljuk, nagyobb 
gyerekek mellé (10 év felett). Mindenképpen nagy kertre 
lenne szüksége, ahol szabadon rohangálhat, a bezártságot ne-
hezen viseli. Nyugodtabb természete miatt idősebbek mellé 
társnak is kiváló lenne.

Bővebb infó és időpont-egyeztetés:  alexallatvedok@gmail.
com, tel: 06-20/256-73-45.
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