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Máltais jubileum
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pétfür-

dői Csoportja 2017. szeptember 9-én ünne-
pelte a megalakulásának 20. évfordulóját. 
Az ünnepség a Szent László római katolikus 
templomban kezdődött, ahol a húsz év fény-
képeiből és dokumentumaiból összeállított 
kiállítás is várta a vendégeket.

A pétfürdői Szent László Kórus mint-
egy keretbe foglalta a hivatalos rendez-
vényt. A szentmisét Kovács Mihály úrkúti 
esperes- plébános, a szeretetszolgálat Ta-
tai Régiójának lelki vezetője és Halmágyi 
Zoltán pétfürdői plébános celebrálta. A 
szentbeszédet Kovács Mihály tartotta. 
Az egyház lelki támogatása mellett mél-
tatta az amúgy 25 éves szeretetszolgálat 
tevékenységét: a rászorulók folyamatos 
tárgyi és dologi támogatását úgy, hogy az 
avatottak és önkéntes segítők ezt a tevé-
kenységet önként, ellenszolgáltatás nél-
kül végzik. Beszéde végén Isten áldását 
kérte ezekre a munkásokra.

Ezt követően Pataki Gergely, a régió he-
lyettes vezetője felavatta a négy új máltai 
tagunkat, majd emléklapokat adott át 
Horváth Éva polgármesternek, dr. Blazsek 
Istvánnak, a Nitrogénműk ZRt. volt ve-
zérigazgatójának, Medve Józsefnek, a Nit-
rogénművek ZRt. képviselőjének, Dombi 
Norbertnek, a képviselő-testület Humán 
Bizottsága elnökének, Angeli Katalinnak, a 
Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár igaz-
gatójának, Gelencsér István polgárőrnek, 
önkéntes segítőnek, Bokodi Jánosnénak, 
Boncz Lászlónénak, Csombó Ferencnének, 
Hanik Gyulánénak, Hardi Lajosnénak, Mo-
gyorósi Józsefnének, Sipos Istvánnénak. 

Az ünnepség zárásaként a Szent Lász-
ló Kórus énekelt. Verset mondott dr. 
Kovácsné dr. Haller Annamária és Nagy 
Gáborné. Az énekkart Szöllősi Zoltán 
karnagy vezényelte.

A hivatalos rész végeztével a vendégek 
átvonultak a parókia kertjébe. Az állófo-
gadás jó hangulatú beszélgetéssel, nosz-
talgiázással telt el, melyhez hozzájárult a 
kellemes, napos időjárás is.

A szeretetszolgálat pétfürdői csoportja az 
ünnepség sikeres megrendezéséhez nyúj-

tott segítségért, a sok éves együttműködé-
sért köszönetét fejezi ki a Nitrogéművek 
ZRt.-nek, a szeretetszolgálat Közép-
dunántúli Régiójának, a helyi Polgár-
őrségnek, a Szent László Kórusnak, 
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testülete Humán Bizottságá-
nak, valamint a Pétfürdői Közösségi Ház 
és Könyvtárnak.

Mogyorósi Józsefné,
Boncz Lászlóné

A pétfürdői Római Katolikus Szent 
László templom plébánosa, Csonka Lász-
ló 1994. szeptember 15-én kórházba 
került, helyettesítésével Nagy Károly vár-
palotai plébánost bízta meg az érsekség. 
Ekkor Várpalotán már megalakult a Mál-
tai Szeretetszolgálat helyi csoportja.

Itt Pétfürdőn Nagy Károly ismertette 
meg az érdeklődőkkel a szeretetszolgá-
lati tevékenységet, céljait. Bevont ben-
nünket; az egyházi képviselő-testület, 
az énekkar tagjait a munkába. A plébá-
nia épülete üresen állt, itt helyezhettük 
el a – főként külföldről érkező – ado-
mányokat.

Érdeklődésünk arról, miként alapít-
hatnánk Pétfürdőn csoportot, sikerrel 
járt, mert Arany József veszprémi cso-
portvezető minden érdemi támogatást 
megadott. Ezáltal 1997. december 

7-én megalakulhatott a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Pétfürdői Csoportja 
Arany József, Nagy Károly, Fodor Balázs 
plébános jelenlétében.

Az alapító tagok: Boncz Lászlóné, 
Földi Istvánné, Csombó Ferencné, 
Mogyorósi Józsefné, Konkoly János-
né, Strenner István, Strenner Istvánné, 
Kecskés Kálmánné voltak. A csoportve-
zető Boncz Lászlóné, gazdasági vezető 
Földi Istvánné, egészségügyi szakrefe-
rens Mogyorósi Józsefné, adományfele-
lős Konkoly Jánosné lettek.

Az üresen álló plébánia épülete meg-
határozott helyiségeinek használatát 
Szendi József veszprémi érsek engedé-
lyezte.(Ezt az engedélyt dr. Márffy Gyu-
la jelenlegi érsek 2013. augusztus 6-i 
ellenjegyzésével megerősítette.)

››› ›››

A Magyar Máltai Szeretet-

Kovács Mihály és Halmágyi Zoltán
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››› ››› A csoport megalakulását követő-
en azonnal megkezdtük tevékenységün-
ket, úgymint a megismertetés, az ado-
mánygyűjtés a lakosság és a kereskedelmi 
cégek körében, adományosztás, szeretet-
vendégség és a tagok lelkigyakorlatának 
szervezése. 1998-tól csoportunk minden 
évben kapott önkormányzati támogatást 
a péti képviselő-testület szakbizottságá-
tól, szigorú elszámolás mellett. 

Az 1999-ik évben megalakult a 
pétfürdői ifjúsági csoportunk is hét fő-
vel. A tagjai: Boncz Tamás, Fehér Jácint, 
Hollós Richárd, Vikor Balázs, Majoros 
Zsolt, Promper Gézáné, Hubai Beáta vol-
tak. Több esetben szerveztünk önállóan 
és más csoporttal együtt zarándokutat, 
lelkigyakorlaton való részvételt. Gyer-
mekétkeztetéssel is próbálkoztunk a kö-
vetelmények miatt kevés sikerrel.

2000 októberében a Kosztolányi utcá-
ban új játszóteret avattunk. Az eszközö-
ket „máltais” pályázati pénzből vásárol-
tuk, önkéntesek segítségével szállítottuk 
és építettük fel.

2001-ben tíz tagunk avatása történt meg: 
Boncz Lászlóné, Földi Istvánné, Mogyo-
rósi Józsefné, Csombó Ferencné, Ferencz 
Margit, Konkoly Jánosné, Strenner István, 
Strenner Istvánné, Szobonyáné Horváth 
Andrea, Oszkó Istvánné tett fogadalmat.

A továbbiakban avatva lett (2005-
ben) Boncz Tamás, Fehér Jácint, Hanik 
Gyuláné, 2007-ben pedig Hardy La-
josné. Időközben a csoportból kiléptek 
(1999-ben) Kecskés Kálmánné, (2002-
ben) Konkoly Jánosné, Strenner István, 
Strenner Istvánné.

Az idő múlásával a segítő-támogató te-
vékenységünk kibővült. Elsősegély-nyúj-

tó tanfolyamokat szerveztünk és bonyo-
lítottunk le sikeresen, katasztrófavédelmi 
gyakorlatokon vettünk részt, szakmai ve-
télkedőkben működtünk közre.

Adományt szállítottunk Sajóládra az 
árvíz idején, Devecserbe a vörösiszap-be-
törés alkalmával.

A helyi civil szervezetek közül kiemel-
kedő kapcsolatunk van a nyugdíjas szer-
vezetekkel, a Település Védő és Szépítő 
Egyesülettel, a polgárőrséggel.

Az önkormányzat és az önkormányzati 
intézmények közül különösen a Gon-
dozási Központ és a Közösségi Ház és 
Könyvtár nyújt nekünk felbecsülhetet-
len segítséget. E támogatások nélkül a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pétfür-
dői Csoportja nem lenne működőképes.

Ez úton köszönünk meg minden anya-
gi, szellemi, dologi, lelki támogatást.

-szolgálat Pétfürdői Csoportjának története

A Képviselő-testület 2017. augusz-
tus 31-i ülésén az alábbi rendeletet 
alkotta:
 
Pétfürdő Nagyközség Önkormány-
zata Képviselő-testületének 102017.
(VIII.31.) önkormányzati rendelete 
a középfokú oktatásban résztvevők ta-
nulmányi ösztöndíjáról szóló 2/2015.
(II.25.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról
 
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 11/2017.(V.31.) 
önkormányzati rendelete helyi nép-
szavazás kezdeményezéséhez szükséges 
választópolgárok számának meghatá-
rozásáról
 
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 11/2017.(V.31.) 
önkormányzati rendelete a településfej-
lesztéssel, településrendezéssel és telepü-
léskép-érvényesítéssel összefüggő part-
nerségi egyeztetés helyi szabályairól
 
A rendeletek teljes szövege megtekint-
hető a Pétfürdői Polgármesteri Hiva-
tal hirdetőtábláján, az önkormányzati 
honlapon, valamint a Pétfürdői Közös-
ségi Ház és Könyvtár könyvtári olvasó 
helyiségében.
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Tájékoztatjuk a távhőszolgáltatást igénybe vevő ügyfeleinket, hogy Társa-
ságunk a távhőszolgáltatási-rendszer fejlesztése érdekében a magas vezeté-
sű primer-gerincvezeték 2015. évben megkezdett felújításának folytatását, 
befejezését tervezte a karbantartási időszakban.
A felújítással érintett vezetékszakasz a Berhidai út 52. számon található 

lakóépület alatt, a Sugárút közelében található K3-K4 jelölésű csatlakozási 
pont és a Kolping iskola mellett található BP1 akna közötti szakaszt érin-
ti. Ezen pontok között üzemelő primer vezetékszakaszt korszerű, földbe 
fektetett, előre szigetelt csővezetékre cseréljük. A beruházás szükségességé-
nek legfőbb indoka, hogy a pétfürdői távhőszolgáltatáshoz szükséges hő 
előállításához fűtőmű épül, melynek elhelyezése miatt a betáplálási pont 
helye megváltozik.
A beruházás kivitelezési munkálatait az augusztusban megtartott mun-

katerület átadását követően kezdte meg a Terra-21. Kft. Az első ütemben 
az új vezetékrendszer kiépítése valósult meg, melynek a befejezése az új 
szakasz sikeres élőre kötésével zárul szeptember végén. Ezt követően a má-
sodik ütemben a régi vezetékszakasz és a beton tartóoszlopok bontása, 
valamint az építési terület helyreállítása történik meg. A beruházás szer-
ződés szerinti teljes költsége közel 69,5 millió Ft + ÁFA összeget tesz ki. 
A munkálatok befejezése november hónapban várható.

Primer vezetékszakasz-csere II.
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E-egészségügy: a jövő „dossziéja”
Ha Önök jártak vagy rendszeresen járnak 

orvoshoz, gyógyszertárba, akkor tudják, 
hogy mennyi dokumentációval jár egy-
egy ilyen látogatás. Biztosan Önöknek 
is van otthon egy dossziéja vagy doboza, 
amiben az orvosi papírokat, beutalókat, 
recepteket tárolják. Ezek a papírok az idő 
előrehaladtával csak gyűlnek és gyűlnek. 
Mennyivel egyszerűbb lenne, ha minden 
ilyen információt egy helyen, központilag 
elektronikusan tárolnának és ehhez Önök 
és a szakemberek is bármikor hozzáférhet-
nének.

Ezért hozták létre az Elektronikus Egész-
ségügyi Szolgáltatási Teret (EESZT), ahol 
a háziorvos látja például, hogy Önök mi-
lyen gyógyszereket szednek, akkor is, ha 
nem ő írja fel. A rendszer célja, hogy lét-
rejöjjön egy maximálisan betegközpontú 
ellátás, növekedjen a kezelések hatékonysá-
ga, valamint követhető legyen a gyógysze-
relés. Ehhez elengedhetetlen a biztonságos 
adattárolás és az egyszerű adminisztráció. 
Az EESZT rendszere nemcsak az egészség-
ügy intézményeit és szolgáltatóit összekötő 
kommunikációs háló, hanem egy e-egész-
ségügyi szolgáltatási rendszer is, amelynek 
funkciói gyorsabbá, hatékonyabbá és ké-
nyelmessé teszik az ellátást. 2017. novem-
ber 1-jéig törvényi előírás szerint az ország 
összes közfinanszírozott egészségügyi ellá-
tójának csatlakoznia kell.

Az e-recept, a hagyományos papírala-
pú receptek elektronikus változataként, a 
felírástól kezdve a tároláson át egészen a 
kiváltásig lehetővé teszi majd a vény teljes 
elektronikus útját. Ez az út szigorú adat-
védelmi és biztonsági feltételek mellett 
jöhet csak létre. Gyógyszerfelíráskor a ke-
zelőorvos megtekintheti az Önök kórtör-
ténetét, a korábban felírt gyógyszereiket, 
valamint ha van gyógyszerérzékenység, azt 
is. A vényfelírás az eddig megszokott mó-
don történik, azzal a különbséggel, hogy a 
nyomtatással egy időben a vény az EESZT-
be („Felhő”-be) is felkerül. A nyomtatott 
recepten (ami „Felírási Igazolásnak” mi-
nősül) egy újabb – harmadik – vonalkód 
jelzi, hogy e-receptről van már szó.

A korábbiaktól eltérően Önöknek lehe-
tőségük van személyi igazolvány és TAJ- 
azonosítás után papírvény nélkül is kivál-
tani a saját vényeiket. Erre rendelkezésükre 

áll egy leolvasó készülék, mely úgy kezeli a 
személyigazolványt, mint egy bankkártyát 
(például PIN kód szükséges). Eldönthetik 
továbbá, hogy a felírt e-receptjeik közül 
melyiket mikor kívánják érvényesíteni, or-
vosuk pedig látni fogja, hogy a kezeléshez 
szükséges készítményeket kiváltották-e. 
Ez abban segítség neki, hogy az Önök 
számára a leghatékonyabb és a legbizton-
ságosabb gyógyszeres terápiát alkalmazhas-
sa. Az e-recept mellé 2018 végéig Önök 
minden esetben kapnak hagyományos 
rózsaszín vényt (ún. „Felírási Igazolás”-t) 
is, amelynek segítségével családtagoknak 
vagy más személyeknek is kiválthatják a 
gyógyszereket. A gyógyszerek kiváltásával a 
gyógyszertár kiad Önöknek egy „Kiváltási 
Igazolás”-t is, melyet alá kell írniuk. 

A hagyományos vények egyelőre nem ke-
rülnek kivezetésre, az orvosok továbbra is 

írhatnak kézzel vagy géppel papír alapú re-
ceptet, például ha betegágyhoz kell kimen-
niük, vagy ha gyógyászati segédeszközt 
(tesztcsíkot, pelenkát stb.) írnak fel.

Itt a Perfect Gyógyszertárban jelenleg 
zajlanak az előkészületek, hogy mire el-
jön október vége, elektronikus formá-
ban is az Önök rendelkezésére állhas-
sunk. Mindent megteszünk azért, hogy 
az átállásunk zökkenőmentes legyen, és 
a változások ne okozzanak betegeinknek 
kellemetlenségeket. 

Reméljük, ezzel a rövid ismertetővel si-
került Önöknek megfelelő tájékoztatást 
adnunk, de ha további kérdés merül fel, 
nagyon szívesen válaszolunk gyógyszer-
tárunkban! Továbbra is várjuk Önöket 
szeretettel patikánkban, forduljanak 
hozzánk bizalommal!

dr. Molnár Zsuzsanna
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Szent István királyunk ünnepén
Pétfürdőn az augusztus 20-ai ünnep-

ség szentmisével vette kezdetét a római 
katolikus templomban. Ezután (a bi-
zonytalan időjárásra való tekintettel) 
ugyanott folytatódott a program Pét-
fürdő Nagyközség Önkormányzata, 
valamint a Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtár szervezésében. Először ha-
gyományosan az új kenyér megáldására 
került sor. A szertartást Halmágyi Zol-
tán plébános végezte, melyet a Szent 
László Kórus éneke kísért Szöllősi Zol-
tán vezénylésével. Ezt követően Dom-
bi Norbert önkormányzati képviselő, 
a Humán Bizottság elnöke mondta el 
köszöntőjét.

Az ünnepség a Szózat eléneklésével zá-
rult.                               

György Vivien

Dombi Norbert augusztus 20-ai beszéde:
Tisztelt ünneplő Gyülekezet, kedves 
Vendégek!

„Ahol ugyanis ketten vagy hárman ösz-
szegyűlnek az én nevemben, ott vagyok 
közöttük” – szól Máté evangéliuma 18-as 
fejezetének 20-as verse.

Jelen állás szerint, ahogy az imént kö-
rülnéztem, jóval többen vagyunk… és ez 
jó hír! Hiszen, még ha akad is közöttünk 
olyan, aki önmagát nem tartja kifejezet-
ten hívő embernek, mégis eljött. 

Azért, hogy ezen a nemzeti ünnepen, 
amely mind közül talán a legnagyobb, 
s a legrégebbi időkbe vezetnek gyökerei, 
kifejezze együvé tartozását ezzel a kis ma-
gyar közösséggel. 

Kifejezze együvé tartozását a magyar 
nemzettel, illetve a mindenkori magyar 
államiság létét, fennmaradását a maga 
módján megtámogassa.  
Tisztelt Ünneplők!

A történelem számos alkalommal pró-
bált éket verni a magyar államiság, a ma-
gyar emberek, a magyar hagyományok 
és Isten közé. Több ízben tett kísérletet 
az élet arra, hogy a magyarságot próba-
tétel elé állítsa. 

Ezáltal a mögöttünk hagyott évszáza-
dok során a legkülönbözőbb megpróbál-
tatásokon ment keresztül nemzetünk. 

Természetesen nem kívánom részle-

tesen bemutatni, az elmúlt 11 évszázad 
minden történelmi eseményét, de kény-
telen vagyok néhány szóban említést 
tenni azokról a próbatételekről, amelyek 
mindezt alátámasztják

Írott történelmünk talán első efféle kí-
sérlete volt, amikor 907 júliusának első 
hetében az egyesült európai haderő ösz-
szegyűlt a Bécsi-medencében. A hadjá-
ratot német-római vezetéssel szervezték 
meg az akkori német király rendelete 
szerint, amely így hangzott: 
„…Decretum, Ugros eliminandos esse!”       
azaz  „…Elrendeljük, hogy a magyarok 
kiírtassanak!”

Ez volt az úgynevezett Pozsonyi csata. 
Az eseményeket ismerjük, a több mint 
100 ezres létszámú ellenséges sereget, a 
néhány ezer főt számláló magyar csapa-
tok 3 nap alatt csaknem az utolsó szálig 
elpusztították.

A csata következményeként a magyar 
határ az Enns folyó lett, és idegen sereg 
nem mert Magyarország felé fordulni, 
mintegy 130 esztendeig.

Mindannyian ismerjük a későbbi Ma-
gyarország elleni különböző támadáso-
kat, illetve befolyásszerző próbálkozáso-
kat. Hisz tudjuk, hogy végigrabolták az 
országunkat a tatárok, a törökök, akik 
több mint 150 éven keresztül terpesz-

kedtek rajtunk. Ahogy a Habsburgok, 
a labancok, vagy a szovjetek és az álta-
luk nyakunkra ültetett országvezetések 
– finoman szólva – sem voltak túl nagy 
rokonszenvvel irányunkban, úgy a ná-
cikról sem sok jó mondható el, amikor 
is egy rövid, de annál fájdalmasabb idő-
szakra nálunk jártak. 

Ekképpen megtépázott és megtizedelt 
bennünket a két világháború, s porba taszí-
totta a magyarságot a ’48-49-es szabadság-
harc leverése, a trianoni országcsonkolás, 
1956. és az azt követő néhány évtized. 

Talán nem túlzok, ha idesorolom az el-
fuserált rendszerváltást is.

Magyarország hosszú és vérzivataros 
történelme során több alkalommal jut-
tatták ki hazánkból a Szent Koronát, 
amely a mindenkori Magyar Államiság 
megtestesítője volt. Ki zsarolás gyanánt, 
ki pénzért. De mindig pontosan tudták, 
hogy nélküle a magyarság elveszíti kap-
csolatát Istennel.

Mindezek ellenére mégis jó hír, hogy 
az eddigi összes próbatételt kiálltuk, ho-
lott gyakorlatilag minden századra jutott 
legalább egy. Ám minden próbatétel és a 
velejáró veszteség után talpra álltunk, és 
mindig újra tudtuk kezdeni… bármek-
kora is volt az áldozat.

››› ›››
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››› ›››  Rengeteg kiontott vérrel és elveszí-
tett élettel fizetett ez a nemzet azért, hogy 
végre szabadként élhessen a világ talán leg-
szebb országában. S bizony mindnyájunk-
nak egész biztosan akad legalább egy őse, 
aki az életét adta azért, hogy nekünk, akik 
most itt állunk, legyen hazánk.

Sem karddal, sem tankokkal, sem bom-
bázó repülőkkel, sem országcsonkolással, 
sem ármánnyal nem tudtak bennünket 
elpusztítani, vagy végérvényesen megrop-
pantani. Mindig volt annyi és olyan ma-
gyar, aki feltűrte az ingujját, a vállát a másik 
magyaréhoz vetette, és Isten kegyelmében 
bízva az ország szekerének sárba ragadt ke-
rekét kiemelte, majd ismét járható útra tet-
te. Ebben mutatott jó példát Szent István 
királyunk nekünk, kései utódoknak.

Az elmúlt évezred során soha nem ad-
tuk fel! Köszönet és hála ezért minden 
előttünk itt élt magyarnak.

Valójában ezt ünnepeljük ma. Ennek 
az ünnepe augusztus 20-a!
Tisztelt Ünneplők!

Ma ugyan békeidőket élünk, s mond-
ják ránk, mi, magyarok egymás torkának 
esünk, ha éppen nincs veszélyben a haza. 

Azonban vész esetén a legjobb testvérek 
módjára kapaszkodunk össze mindig.

Emlékezzünk csak a brutális árvizek-
re, a néhány évvel ezelőtti vörösiszap-
katasztrófára, vagy az óriási márciusi 
hidegre, ahol az ország egy emberként 
volt képes a bajt elhárítani, és egy másik 
magyar segítségére sietni anélkül, hogy 
azon túl sokat töprengett volna.  

Ki pénzzel, ki élelmiszerrel, vagy egyéb 
adománnyal, ki a két kezével segített. 
Ilyenek vagyunk mi, magyarok.

A békeidő ellenére, azért van baj ma 
is. Ám még nagyobb baj, hogy magát a 
bajt nem vesszük komolyan, vagy csak 
nem akarunk róla tudomást venni. Pe-
dig ezt a bajt, csak mi – ma élők – tud-
juk orvosolni.

A szóban forgó baj pedig nem más, mint 
a nemzet lassú és könyörtelen fogyása.

Magyarországon az 1880-as években 
még a nők átlagosan öt-hat gyermeket 
hoztak világra, és 1000 szülőképes korú 
nőből évente körülbelül 220-an lettek 
várandósak. 

Ezt az adatot, ha leképezzük Pétfürdő-
re, akkor az azt jelenti, mintha a jelenlegi 
35-40 gyermek helyett évente körülbelül 
120 gyermek születne községünkben. 
Úgy vélem ez mellbevágó adat.

De tovább fűzve a gondolatmenetet, 
ma Magyarországon a családonkénti 
gyermeklétszám 1,44, ami tulajdon-
képpen azt jelenti, hogy 2 családban 
születik összesen 3 gyermek. 

Tovább egyszerűsítve pedig azt mutat-
ja, hogy a 4 felnőtt csupán 3 gyermeket 
hagy maga után.

Tehát a nemzet jelenleg nem képes lé-
lekszámban önmagát újrateremteni.

S ha ez nem változik, akkor a teljes el-
fogyás vár ránk.  

Nem hiszem, hogy kizárólag az élet-
színvonal az, ami mindezt befolyásolja, 
hiszen a tőlünk jóval gazdagabb nyugat-
európai országok között is bőven akad, 
ahol ez a mutató a miénkénél jóval si-
ralmasabb képet fest. S a közvetlenül 
bennünket környező országok is csak 
egy bakarasznyival ugyan, de mögöttünk 
járnak önmaguk újrateremtésében.

Tovább súlyosbítja a helyzetet az a 
tény, hogy 1956-tól kezdve 2015-ig 
bezárólag Magyarországon 5 200 000 
abortusz történt. Több mint 5 millió 
magyar nem született meg.  

A tudomány szerint ahhoz, hogy egy 
nemzet önmagát képes legyen hosszútá-
von is folyamatosan újrateremteni, ah-
hoz családonként több mint 2 gyerme-
ket kellene vállalnunk. Ez csak a szinten 
tartáshoz elegendő.

De mégsem tesszük. Talán mert nem 
hisszük el, hogy ez micsoda baj. Mert 
még szemmel nem látható. Tartok tőle, 
ha ez szemmel is láthatóvá válik, akkor 
már késő lesz. 

Ha nincs gyerek, nincs magyar sem. 
Ha nincs magyar, akkor előbb utóbb 
nem lesz Magyarország sem. 

S ha elfogy a nemzet, akkor az Árpá-
dok és István király életműve zárul le, 
és egy több mint ezer éves hihetetlen 
történet véget ér.

Itt lesz ugyan ez a csodálatos ország a 
Kárpátok ölelésében – amit Isten sege-
delmével, évezredes megmérettetések 
során, de mégis megtartottak nekünk 
az elődeink, – azonban magyar szó 
nemigen fog elhangzani, és nem fog itt 
állni senki augusztus 20-án.

Mellékesen jegyzem meg, azt az 
amúgy roppant beszédes történelmi 
tényt, miszerint Szent István királyunk 
életének egyik legnagyobb tragédiája 
éppen az volt, hogy egyetlen felnőtt-
kort megért gyermeke meghalt, és nem 
volt, aki továbbvigye az életművét. 
Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!

Ne feledjük azonban, hogy a szóba-
hozott tragédiáink következtében sem 
roskadt magába a nemzet, ahogyan 
szent királyunk sem tette. 

Nemzetünk nem adta fel önmagát, 
hanem királyaink és kiváló államfér-
fiúink mindig arra tudták sarkallni a 
nemzet maradékait, hogy tekintetüket 
a jövő felé fordítsák. 

Tetteik azt üzenik nekünk, hogy ma 
se álljon meg a jövő fürkészése pusz-
tán abban, hogy mi lesz este a tévében, 
vagy lesz-e pénteken akciós zokni a 
boltban.

Ne csupán néhány órányi távolság 
legyen előttünk, ne csak napokat akar-
junk belátni, hanem olykor jussanak 
eszünkbe azok a magyarok, akik meg-
őrizték ezt a gyönyörű országot szá-
munkra.

Akik azt kérik tőlünk, hogy ne ve-
szítsük el mi sem, mert a gyermeke-
inknek, unokáinknak és az utánunk 
érkező összes magyarnak szüksége lesz 
még rá. Ahogy az ember a házát sem 
pusztán saját életére építi, úgy a hazát 
sem nézhetjük így.

Próbáljunk messzebb látni… évek-
re… évtizedekre… akár a jelen földi 
életünkön túlra, amikor már senki 
nem lesz itt közülünk, aki most itt 
van, vagy akit valaha ismertünk. 

Számítson, hogy mi lesz akkor! 
      

››› ›››

Dombi Norbert
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››› ››› Szent István, az Árpádok, a Hu-
nyadiak, Bethlen István mind ezt tet-
ték… kivétel nélkül. S ha őket nem érde-
kelte volna a magyar jövendő, s félvállról 
vették volna a kötelességüket, akkor mi 
nem állnánk most itt. Tetteik embert 
próbálóak voltak ugyan, de Istenbe ve-
tett hit nélkül aligha sikerülhetett volna 
bármelyiknek.

Tisztelt Ünneplők!
Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is, 

amely tökéletes szimbóluma a jövőbe és Is-
tenbe vetett bizalomnak, a hitnek. Ha nem 
vetünk, akkor nincs búza. Ha nincs búza, 
akkor kenyér sem lesz. Búzát vetni nem 
csak azért kell, mert a kenyérrel az éhséget 
akarjuk csillapítani, hanem mert jó a föld-
nek, s a föld ezáltal nem lesz műveletlen. 

Ezen túl a bizalomról is szól, melyet 
a Gondviselés felé tanúsítunk. Ugyanis, 
ha vetünk, abban bízunk, hogy bő ter-
mést ad az Isten, éppen elegendő esővel 
és éppen elegendő napsütéssel. Higgyék el 
nekem, a jó gazdák kivétel nélkül Őhozzá 
fordulnak áldásért.

A jövőbe vetett hit! Ugye milyen beszé-
des mondás? Hitevesztett közösségeknél, 
hitevesztett nemzeteknél kevés gyön-
gébb akad.

Hiába az aszály, hiába a jégverés, vagy 
árvíz… mindig van annyi búza, hogy 
újra lehessen vetni, s újra legyen kenyér 
is az asztalokon.
Tisztelt Ünneplők!

Mivel a mai nap nemzeti ünnep, s mi, 
akik itt állunk, pétfürdőiek, mi is a nem-
zet alkotórészei vagyunk, nekünk is akad 
tennivalónk bőven.

Reménnyel és hittel a szívünkben nekünk 
is folyamatosan vetnünk kell. Békességet, 
barátságokat, s ami az egyik legfontosabb: 
bizalmat egymásba. Valamint a fiataljaink-
nak lehetőséget az itt maradásra és a család-
alapításuk támogatására. 

Máskülönben nem fog másról szólni az 
életünk, mint cinizmusról, gyanakvás-
ról, bizalmatlanságról és elfogyásról.

Augusztus 20-ának a múlt felfoghatatlan 
messzeségéből érkező történelmi üzenete 
az, hogy legyen bármily nehéz, kívánjon 
bármekkora áldozatot az élet, de felelősek 
vagyunk a jövő magyarjai felé. 

Hiszem, hogy a Jóistenben bízva kiáll-
juk ezt a próbát is.

Köszönöm, hogy végig hallgattak, Isten 
Áldja Magyarországot! Isten Áldja mind-
nyájukat!

Idén ötödik alkalommal csendült fel a 
zene a Horizont mögötti téren, július 26-
án, szombaton.

A Pétfürdői 
Közösségi Ház 
és Könyvtár 
által szervezett 
idei Örömzenén 
Mátrai Balázs és 
Lukács Ferenc 
csapott a húrok 
közé akusztikus 
koncertjükön. 
A Várpalo-
tán jól ismert 
TourMix zene-
kar tagjai re-
pertoárjukból a minden korosztály által 
szeretett és jól ismert örökzöld magyar 
számokkal ajándékoztak meg bennün-
ket kellemes, nosztalgikus hangulatot 
teremtetve.

Hallhattuk a Ha én szél lehetnék, Régi 
csibészek, a Szerelemvonat mellett és még 
jó néhány slágert, amiket a fiatalok és 

idősebbek együtt éne-
keltek és dúdolgattak. 
Habár nem sokan kap-
tak táncra, de az biztos, 
hogy mindenkinek a 
keze vagy a lába egy-
szerre járt a zene rit-
musára.

A másfél órás idő-
utazás fantasztikus 
hangulatban és még 

fantasztikusabb dallamok között repült 
el, egy nagyszerű és tartalmas nyárestét 
biztosítva valamennyiünk számára.

Borzási Nikoletta

„Zene nélkül mit érek én”
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Úton vagyunk…
Minden ember életében elérkezik egy olyan 

időszak, amikor megáll egy pillanatra, és 
elgondolkodik, milyen úton haladt eddig. 
Jó vagy rossz az az irány, amit választott, 
milyen lehetőségei vannak, merre szeretne 
tovább menni, illetve van-e egyáltalán út, 
és a végén egy cél, amit el szeretne érni?

Ha valaki most is éppen ezekkel a gon-
dolatokkal küzd, vagy nemrég ilyesmiken 
morfondírozott, annak figyelmébe aján-

lom Stéger Ági: Úton című fotókiállítását, 
melynek megnyitójára szeptember 8-án 
került sor a Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtár kamaratermében.

Angeli Katalin, a közösségi ház igazgató-
jának köszöntője után Kálmánfi Gábor, az 
alsóőrsi Eötvös Károly Művelődési Ház és 

Könyvtár vezetője nyitotta meg a kiállítást. 
Beszédében elmondta, ez a tárlat bepillan-
tást enged nekünk abba, hogy szakmailag, 

a fotográfia terén, és talán az élet egyéb te-
rületein is az alkotó hol tart most. Talán 
arról is elárulnak valamit a fotók, milyen 
utakon szeretne járni. 

A mai világban egy fotókiállítás több 
szempontból is elgondolkodtató. A XXI. 
században naponta tapasztaljuk, hogy ké-
pek, képek, képek, képek és képek halma-
za önt el minket. Gyakran nincs is időnk 
úgy igazán megnézni egy fotót, mert már 
ott is a következő. 

A fotográfia az elmúlt 30 évben gyökeres-
tül átalakult. Ez a fotókiállítás arra is igyek-
szik rávilágítani, nem jó, ha a fotográfia el-
megy egy olyan irányba, amely degradálja 
ennek a művészeti ágnak a funkcióját és 
fontosságát. Arra is felhívja a figyelmet, 
hogy talán kevesebb képet kellene néz-
nünk, de azokat viszont alaposabban. Pró-
báljuk meglátni itt és máskor is azt, amit 
a fotós látott vagy szeretne láttatni velünk. 
Ezek a ma kiállított képek sem véletlenül 
fekete-fehérek, ennek is jelentése van, ezen 
is töprengjünk el. 

A megnyitón Végvári Gábor, a várpalotai 
Zeneiskola tanára fuvolázott. Stéger Ági 
fotói október közepéig megtekinthetők a 
közösségi házban. 

Borzási Nikoletta

Zeneszóval búcsúztunk a nyártól
A Várpalotai Bányász Fúvószenekar koncert-

jével búcsúztattuk a nyarat augusztus 26-án, 
szombaton, a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyv-
tár szervezésében a Horizont mögötti téren.

Két évszázad zeneműveiből szólaltatott 
meg az együttes egy változatos, izgalmas 
és színvonalas válogatást. A felcsendülő 
melódiák mellett a zenekar közel 100 éves 
történetéről és sikereiről is hallhattunk. 
Egy különleges produkció is felcsendült. 
Rolf Lovland: You raise me up című szá-
mát Mellárné Mikolics Judit megragadóan 
énekelte az együttes kíséretével. 

A publikum nevében elmondhatom, 
egy nem mindennapi hangverseny szem- 
és fültanúi lehettünk azon az estén.

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 
köszönetét fejezi ki a Végh Borozónak a 
nyári koncertek megrendezéséhez nyúj-
tott segítségéért.                                   B. N.
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Szeretettel várja olvasóit, látogatóit – 
kicsiket, nagyokat – Pétfürdő könyvtára!
Kérem, nézzenek, kérlek, nézz be hoz-

zánk, szánjanak néhány percet ránk! Cé-
lunk, hogy jól érezzék magukat a hoz-
zánk látogatók, mindenki megtalálja a 
saját könyvét.

Kedves Aprónép, ifjú Olvasóink! Elin-
dult olvasópályázatunk, már sok kisbagoly 
költözött a könyvtárunkban megnőtt, ki-
zöldült fára. Gyere, nézd meg, kapcsolódj 
be játékunkba! Jelszavaink: semmi sem kö-
telező, nincsenek határidők, nem jár plusz-
költséggel – csak érezd jól magad!

Válassz magadnak egy kisbaglyot vagy 
készíts saját magadnak – minden alap-
anyagot megtalálsz könyvtárunkban –, 
és indulhatsz is a könyvtári kalandokra. 
Folyamatosan kerülnek majd ki a fel-
adatok a gyermekkönyvtárban található 
tároló zsebekbe, amelyik tetszik, vidd el 
vagy töltsd ki nálunk, velünk.

Találsz négy kis zsákot is, ha húzol egy-
egy cédulát mindegyikből /esemény, 
helyszín, szereplők, tárgyak/ már kez-
dődhet is a meseírás. A megkötés csupán 
annyi, hogy a 4 kihúzott dolog szerepel-
jen a történetedben.

Gyűjts velünk idézeteket, oszd meg 
másokkal is kedvencedet: lehet vers, re-
gény vagy akár dalszöveg is. Tűzzük ki a 
könyvtárban elhelyezett tablóra!

Próbáld ki nálunk a sztorikockát:  me-
sélj történetet, színezz, rajzolj, társasozz!  
Minden tevékenységed pontot ér az ol-
vasópályázat keretében.

Várunk szeretettel a Könyves Vasárna-
pon is, október 8-án. Játssz velünk!

Kedves felnőtt olvasóink!
Folyamatosan bővülő kínálattal várunk 

mindenkit. Ha nem találja a keresett 
könyvet, megpróbál-
juk beszerezni vagy 
könyvtárközi köl-
csönzéssel hozzáfér-
hetővé tenni. Várjuk 
a nyelveket tanulók 
érdeklődését is, hisz 
fejlesztjük idegen 
nyelvű könyvállo-
mányunkat népszerű 
kortárs és klasszikus 
regényekkel. Megta-
lálja polcunkon pél-
dául Bridget Jones 
naplóját, Lucinda 
Riley, Nora Roberts, Nicholas Sparks re-
gényei mellett Gárdonyi Géza, Molnár 
Ferenc írásait is angolul, németül.

Önök is bekapcsolódhatnak a törté-
netírói, meseírói pályázatba. November 
elején a Könyves Kihívás feladatlapjai is 
elérhetőek lesznek.

Újra indul a diafilm-vetítés! Ehhez 
kapcsolódóan mesefoglalkozással várjuk 
a kicsiket. Kérjük, jelezzék az Önök-
nek leginkább megfelelő időpontokat 
a könyvtárban személyesen, telefonon 
(06 88/476-891/2 mell.) vagy e-mailben 
(kozossegihaz.petfurdo@gmail.com).

Továbbra is az Önök rendelkezésére ál-
lunk „Házhoz megy a könyv” szolgáltatá-
sunkkal. Igény esetén összeállítjuk a kért 
könyvcsomagot és mozgáskorlátozott, 
idős könyvbarátainknak eljuttatjuk.

Olvasópályázatunk eredményhirdeté-
se kicsiknek, nagyoknak május végén 
lesz, a legügyesebbeknek, legaktívab-
baknak ajándékcsomaggal köszönjük 
meg a részvételt. A legjobban sikerült 
mesék a Pétfürdői Krónikában is ol-
vashatóak lesznek. Kérjük, támogassák 
gyermekük részvételét játékunkban!

Minden évben bekapcsolódik könyv-
tárunk, október első hetében, a Köny-
ves Hét programsorozatba. Idén Berg 
Judit írónőt látjuk vendégül október 
4-én 14-órai kezdéssel egy kötetlen 
beszélgetésre. Bizonyára sokak számára 
ismerősek a Két kis dínó, Cipelő cicák, 
Rumini, Lengemesék, A holló gyűrűje 
vagy Alma című gyermek-meseregé-
nyei. 

Várjuk október 2–8. között, a Meg-
bocsátás hete keretében a lejárt köl-
csönzési határidejű dokumentumok 
visszahozatalát is. Október 8-án a 
Könyves Vasárnapon 9–11 óráig könyv-
tári kézműves foglalkozással –  „keresd 
a könyvjelződet”, készíts csipeszállat-
kákat, valamint diavetítéssel és „rajzol-
junk diafilmről” játékra várjuk olvasó-
inkat.

Találkozzunk a könyvtárban! 
Borbélyné Schenek Szilvia

könyvtáros
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Házunk tája

2017 januárjában a Gondozási Központ-
tal két alkalommal a kiskerteknél ellen-
őriztünk, majd még két alkalommal a 
mínuszokra  való tekintettel ismételtük 
meg az ellenőrzéseket.
2017. január 11-én 19 órakor kaptunk 
riasztást a katasztrófavédelemtől, hogy 
Várpalotán a buszpályaudvaron tumultu-
ózus jelenet alakult ki, mivel Tésre nem 
tudott felmenni a busz hóvihar miatt. Ide 
2 fővel mentünk. Szerencsénk volt, mert 
mire odaértünk, megoldódott a buszjárat, 
így nem kellett intézkedni.
2017. január 21-én Várpalotán egy idős 
néni elveszett. Felkutatásában vettünk 
részt 4 fővel. Fél órán belül megtaláltuk a 
ház háta mögött, ahol leesett a szakadékos 
területre, és a bokrok megfogták. A tűz-
oltók segítségével sikerült kiszabadítani és 
kórházba juttatni.
2017. február 3-án családi napot tartot-
tunk vacsorával egybekötve. Ekkor került 
sor a 2016-os évi beszámolóra is. Meghí-
vott vendégeink voltak: a várpalotai rend-
őrség és a katasztrófavédelem munkatár-
sai, valamint a megyei szövetség elnöke.
2017. február 15-én 14 órától 17 óráig 3 
fővel a megnövekedett kamionforgalom 
irányításában vettünk részt.
2017. április 12-én a 10. Rendvédelmi 
vetélkedőt rendeztük 8 általános iskolás, 
7 középiskolás csapat részvétel Veszprém-
ből, Várpalotáról, Berhidáról, Pétfürdő-
ről, Balatonfűzfőről, Pápáról.
2017. április 20-án a Berhidára kihelye-
zett OPSZ gyűlést biztosítottuk 5 fővel.
2017. április 30-án a Bakony Bike egye-
sület Berhida irányába vilonyai fordulóval 
megtartott kerékpárversenyét biztosítot-
tuk 4 fővel.
2017. május 6-án Herenden az éves me-
gyei közgyűlésen Simák László polgárőr-
társunk elismerő plakettet kapott kiemel-
kedő munkájáért.
2017. május 9-én a kiskerteknél a rendőr-
séggel karöltve razziát tartottunk körözött 
személyek begyűjtésére. Sikeres volt az 
akció, mivel 3 fő körözött személyt állí-
tottunk elő. A rendőrségtől 10 fővel pol-

gárőrségünktől 6 fővel vettünk részt. 
2017. június 6-án éles riasztás volt, mivel 
a HUNTSMAN Corporation Hungary 
ZRt. területén tűz keletkezett. A kataszt-
rófavédelmi gyakorlatokon begyakorol-
tak szerint jártunk el.
2017. június 9-én Várpalotán a Diadal 
napi felvonuláskor a Jókai utcát biztosí-
tottuk 4 fővel 18.30–20.00-ig.
2017. június 10-én Várpalotán a Dia-
dal napi felvonulást biztosítottuk 4 fővel 
10.00–13.00-ig.
2017. június 13-án a Tűzoltóság éves ér-
tékelésén vettünk részt.
2017. június 21–25. között a Péti Nyár 
rendezvényt biztosítottuk 8 fővel éjjel-
nappal. 23-án a tó és környékének teljes 
lezárását végeztük a tűzijáték balesetmen-
tes lebonyolítása céljából. 
24-én 2 fővel utaztunk Nyíregyházára 
az éves OPSZ napra, ahol Pintér Sándor 
belügyminiszter átadta a Polgárőr Község 
díszoklevelet.
2017. július 9-én a Pétfürdő–Öskü 
félmaraton futóversenyt biztosítottuk.
2017. július 19-én bombariadó 
volt, 18 nemzetközi vonat lett 
leállítva. Várpalotán egy nem-
zetközi vonat lett leállítva. Az 
utasokat leszállították, az állo-
más védett területén helyezték 
el, átkutatva személyes dolga-
ikat. Majd a szerelvényt bom-
bakereső kutyákkal pásztázták 
végig. 2 fővel vettünk részt 
10.00–13.00-ig az akcióban.
2017. július 14–21. között 
Balatonfüreden a FINA vizes 
világbajnokság keretében bizto-
sítottuk 3 fővel 14.00–22.00-ig 
sétányt.

Együttműködési megállapo-
dást kötöttünk a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat Pétfürdői 
Csoportjával (Rendezvények 
biztosításában ill. adományok 
szétosztásban való segítség), a 
PMTE-vel (a bajnoki mérkőzé-
sek zavartalan lebonyolításának 

biztosításában való részvétel), a VBSK-
val (sportrendezvények biztosítása), a 
Veszprém Megyei Rendőrkapitányság-
gal, a Palota mentőcsoporttal, a Pétfürdői 
Polgármesteri Hivatallal.

Feladat-ellátási megállapodást kötöt-
tünk a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal-
lal a kamerarendszer figyelésére 16 fővel 
34 kamerára. Vállaltuk, a hivatal által 
biztosított szakmai és technikai felké-
szítést követően, a kamerarendszer által 
továbbított felvételek megfigyelését.
Vállaltuk, hogy a megfigyelés során észlelt 
szabálysértésről, bűncselekményről, ill. 
annak gyanújáról haladéktalanul értesít-
jük az illetékes Várpalotai Rendőrkapi-
tányságot.
A megfigyelés időszaka: 2017. márci-
us 10-től napjainkig pénteken: 20.00–
04.00-ig, szombaton 22.00–06.00 óráig. 
Állami, egyházi ünnepkor 20.00 – 04.00 
vagy 22.00 – 06 .00 óráig tart részünkről.

 Lujber Tibor 
 elnök

Pétfürdői polgárőrség

Pétfürdő polgárőrsége tevékenységének összefoglalója
2017 januárjától 2017 júliusáig
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A Pétfürdő Sportjáért Alapítvány hírei
Az alábbiakban szeretném röviden összefoglalni a Pétfürdő Sportjáért Alapítvány 2017. évi eddigi tevékenységét. Az Alapítvány 

idén 3 sporteseményt szervezett és rendezett meg:

XVIII. Tekekupa Pétfürdő amatőr területi tekeverseny 80 dobás (40 teli, 40 tarolás)
Április 7-8-9-én immár XVIII. alkalommal került a Pétfürdő Sportjáért Alapít-

vány rendezésében lebonyolításra a területi amatőr tekeverseny Pétfürdő Kupa 
néven. Ezen 125 férfi és 46 női versenyző vett részt, 8 megyét és Budapestet kép-
viselve csapat-, egyéni és páros versenyben is. Pétfürdőről 9 csapat vett részt az 
eseményen. A verseny helyszíne a Péti MTE sporttelepének tekepályája volt.

Női egyéni: 1) Polecsák Brigitta (Hajcsatok, Dombóvár) 360 fa             
                   2) Sárdi Szandra (Csóri Csajok) 357 fa     
                   3) Magda Lilla (MARXIM, Szfvár) 356 fa
Férfi egyéni: 1) Berzsenyi László (B. Erőmű Ajka II.) 406 fa   
                    2) Molnár László (IPA, Pétfürdő) 397 fa     
                    3) Varga Zoltán (MAVA TC, Gárdony) 392 fa     
Női páros: 1) Czimerné–Magda L. (MARXIM) 709 fa  
                 2) Szeri Zs.–Gajdos V. (Golyószórók) 685 fa   
                 3) Holicska Z.–Németh K. (ONIX) 679 fa        
Férfi páros: 1) Tóth – Berzsenyi L. (B. Erőmű II) 760 fa             
                   2) Varga G.–Varga Z. (MAVA TC, Gárdony) 744 fa    
                   3) Szalai–Berkes (Paks) 740 fa   
Női csapat: 1) Golyószórók Budapest 1336 fa                 
                  2) ONIX Dorog 1317 fa        
                  3) Marxim Szfvár 1289 fa        
Férfi csapat: 1) Sportkedvelők Szfvár 1455 fa   
                   2) B. Erőmű Ajka II. 1446 fa
                    3) Hajtó család Várpalota 1421 fa

X. Pétfürdő Díj amatőr területi tekeverseny 80 dobás (40 teli, 40 tarolás) 
(A végeredmény a Tekekupán elért eredménnyel összesítve alakult ki.)

Május 5-6-7-én X. alkalommal került a Pétfürdő Sportjáért Alapítvány rende-
zésében lebonyolításra a területi amatőr tekeverseny Pétfürdő Díj néven. Ezen 94 
férfi és 42 női versenyző indult, 8 megyét és Budapestet képviselve csapat-, egyéni 
és páros versenyben is. Településünkről 9 csapat vett részt az eseményen. 

Női egyéni: 1) Magda Lilla (MARXIM, Szfvár) 707 fa             
                   2) Polecsák Brigitta (Hajcsatok, Dombóvár 684 fa     
                   3) Csorba Enikő (Golyószórók) 674 fa
Férfi egyéni: 1) Berzsenyi László (B. Erőmű Ajka II.) 782 fa   
                    2) Hajtó Zoltán (Hajtó család) 774 fa     
                    3) Kadarkuti János (Sportkedvelők) 758 fa     
Női páros: 1) Czimerné- Magda L. (MARXIM) 1374 fa  
                 2) Szeri Zs.–Gajdos V. (Golyószórók) 1333 fa   
                 3) Kajtár A.–Szász A. (Sajtműhely) 1317 fa        
Férfi páros: 1) Hajtó K. –Hajtó Z. (Hajtó család) 1480 fa             
                  2) Tóth–Berzsenyi L. (B. Erőmű II) 1454 fa    
                  3) Feltein–Sziklási T. (MARXIM) 1452 fa   
Női csapat: 1) Golyószórók Budapest 2655 fa                 
                  2) ONIX Dorog 2584 fa        
                   3) Marxim Szfvár 2527 fa        
Férfi csapat: 1) Sportkedvelők Szfvár 2893 fa   
                   2) B. Erőmű Ajka II. 2841 fa
                    3) Hajtó család Várpalota 2839 fa

VI. Pétfürdő és Térsége általános is-
kolái közötti focibajnokság 
5.-6. osztályosok részére (2017.)

Végeredmény:
1. Horváth István Általános Iskola, 
Pétfürdő
2. Vásárhelyi András Általános Iskola, 
Várpalota
3. Hajmáskéri Általános Iskola
4. Bán Aladár Általános Iskola, 
Várpalota
5. Magániskola, Várpalota

Gólkirály: 
Bakos Barnabás,  Vásárhelyi András 
Általános Iskola, Várpalota 9 gól
Legjobb kapus: Éll Péter, Magánis-
kola, Várpalota
A győztes csapat névsora: Varga 
Ádám, Pozsgai Dániel, Józsa Tamás, 
Kiss Roland, Sebestyén Marcell, Nagy 
Dávid, Rajki Dávid, Mészáros Károly, 
Németi Márk, Horváth Ábel, Nagy 
Krisztián, Kovács Bence
Csapatvezető: Tóth Zsuzsa
Játékvezetők: Nagy András, Magyar 
József

A dobogós helyezést elért csapatok ér-
meket, serleget vehettek át. Iskolájuk 
pénzjutalomban részesült. Minden 
résztvevő iskola csapatának egy-egy 
focilabdát adtunk ajándékba. A ren-
dezvény után a gyermekek péksüte-
ményt, üdítőt és csokoládét kaptak. A 
rendezvényen közel 60 gyermek vett 
részt.

Tránszki László
elnök

Az alapítvány október 1-jén, Pétfürdő 
önállóságának 20. évfordulója alkal-
mából két sportrendezvényt fog meg-
szervezni és lebonyolítani:
amatőr-sakkverseny a közösségi ház-
ban, illetve amatőr-tekeverseny a Péti 
MTE tekecsarnokában.
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A több szálból font kötél erősebb ?!
Talán még sokan emlékeznek arra a 

2010-es  első Feketedió Napra, amikor is 
bemutatkozott Pétfürdőn  Balatonmária-
fürdő település apraja-nagyja. Polgármes-
terükkel az élen jártak nálunk, hogy egy 
baráti, települések közötti együttgondol-
kodás, együttmunkálkodás kialakulását 
létrehozzuk.

Miért is? A Település Védő és Szépítő 
egyesület akkoriban – és természetesen a 
mai napig is – azt tartja szem előtt, hogy 
szűkebb pátriánkból való kitekintéssel, 
mások munkájának megismerésével sok-
sok hasznos és követendő példa állhat 
előttünk, amit átdolgozva saját települé-
sünk építésére, szépítésére is felhasznál-
hatunk. 

Így jutott eszünkbe a „fürdő” nevű  te-
lepülések együttműködésének létrehozá-
sa, és az egyik település Balatonmáriafür-
dő, a másik pedig Berekfürdő, amelyek 
hivatalosan is „fürdők ”...

Nagy bizalommal és lendülettel dol-
goztunk együtt, évente legalább egy-
szer vendégek voltunk a Balaton mel-

lett, felléptünk műsorokkal, szerepeltek 
énekkarok, tánccsoportok és közösen 
kezdtük el a Feketedió Fasor telepítését 
is, a barátság fáját mindkét településen 
együtt ültettük el. Itt nálunk a Pét patak 
mellett már van termőre fordult fács-
kánk is – mindenki gyönyörűségére.

Az idei, 2017. Mária-napi rendezvényso-
rozatra egyesületünk hivatalos meghívást 
kapott. Nem-
csak a több-
napos rendez-
vényre, hanem 
az ünnepélyes 
képviselő-tes-
tületi ülésre, 
amely a part-
nertelepülések-
kel kialakult 
együttműködés 
évfordulóinak 
megünneplése. 
A német és len-
gyel együttgon-
dolkodás már 
10 éves, és az új 
felvidéki kapcsolatfelvétel Hetény község-
gel hivatalosan aláírattatott.

A Település Védő és Szépítő egyesület 
két tagja képviselte szeretett községün-
ket – igaz, csak meghívott vendégek-
ként, mert mint ismeretes hét év alatt 
nem született hivatalos együttműködé-
si megállapodás a két település között. 
(Vajon miért ?)

No, de egyesületünk ennek ellenére 
ápolja és igyekszik fenntartani a barát-
ságot, amely véleményünk szerint hasz-
nos mindkét fél részére – az elmúlt évek 
egyikében pétfürdői gyerekek nyaraltak 
a Balaton-parti táborban – ezt a lehető-
séget is jobban ki lehetne használni, hi-
szen a fogadókészség adott...

Meg kell mondani, hogy bennünket 
is rendkívül megtisztelő, gazdag ellátás-
ban, szíves vendéglátásban részesítettek 
ottlétünkkor, amelyet, úgy érezzük, az 
eddigi évek során kialakult közös él-
ményeknek, egymás iránti barátságnak 
tudhattunk be.

Rendkívül színes, gazdag programok-
ban válogathattak az idelátogathatók: 
már 34 éve kezdődött a Fúvószeneka-
rok találkozója, amelyet az idén ma-
zsorettek részvétele is színesített, volt 
fúvós menetzene, mely településeken 
– Balatonkeresztúr, Balatonfenyves – is 
keresztül vonult, de a csúcs a Vízi zene 
címet viselte. Először azt gondoltam, 
hogy Handel: Vízi zene című műve ke-

rül előadásra fúvószenei átiratban, de 
kiderült, hogy ez a kifejezés a fúvósze-

nekarok és mazsorettek Balaton vizében 
való megmártózása közben adott kon-
certjére vonatkozik... Néhány képet fo-
gadjanak szívesen olvasóink, melyekkel 
emlékezünk erre a felejthetetlen 2017. 
évi Mária-napra.

Ha már a bevezetőben említette egye-
sületünk a mostani megtisztelő, szíves 
meghívás előzményeit, engedjenek be-
fejezésül is néhány gondolatot: Az egyre 
gyorsabban változó világban az összefo-
gás, a kapcsolatok építése, az új, egyre 
szerteágazóbb ismeretségi, együttmű-
ködési kör kialakítása elengedhetetlen 
feltétele nemcsak egy civil egyesület, 
hanem önkormányzatok, intézmények, 
vállalkozások sikeres működésének, fej-
lődésének. Minden siker az összefogás 
erejében rejlik. Hogyan is haladhat-
nánk előre, hogyan is hozhatnánk létre 
új dolgokat, ha nem ismerjük a hasonló 
területeken tevékenykedők munkáját, 
ötleteit, jó gyakorlatát? 

Széchenyi István szavaival: „környeze-
tünk és körülményeink helyes megis-
merése minden javulás és javítás legfon-
tosabb alapja ... „

De talán itt állhatna elfogadásra és 
meggondolásra késztetve Elizabeth 
Barret-Browning gyönyörű gondolata 
is: „Ládd, hogy ne segítsük egymást gaz-
dagon,//Percig sem állhatunk úgy... „

dr. Kovácsné dr. Haller Annamária

Balatonmáriafürdő fúvószenekara

Balatonmáriafürdő egy júliusi hajnalon
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Új irány a Péti MTE-nél
Rövid időn belül ismét változásokról 

számolhatunk be a Péti MTE-t illetően. 
Mint ismeretes, az egyesület 2017. július 
3-án megtartott közgyűlésén új, ezúttal 
5 tagú elnökség megválasztására került 
sor. Az előző vezetőség május 31-ével le-
mondott, így az alapszabály értelmében 
tisztújító közgyűlés kiírására volt szük-
ség. Előzetesen mindenki egyetértett 
abban, hogy a megválasztandó elnök-
ségnek hiteles, hozzáértő, a PÖMTE és 
annak hagyományai iránt elkötelezett, és 
persze nem utolsó sorban sportot szerető 
tagokból kell állnia. Parázs viták köze-
pette ugyan, de végül is a tagság döntő 
többséggel szavazott bizalmat az új el-
nökségnek, melynek tagjai a következők 
(a nevek mögött a jelölti indoklások sze-
repelnek, amelyek a közgyűlésen hang-
zottak el):
Elnök: Nagy Zsolt („Péti MTE-hez fű-
ződő kötődése megkérdőjelezhetetlen: 1975  
óta, azaz 42 éve tagja az egyesületnek, a 
PÖMTE saját nevelésű játékosa. Egy-két 
rövid kitérőtől eltekintve (iskolai tanul-
mányok, külföldi játéklehetőség) 26 évig 
erősítette a labdarúgó csapatot. Sikeres 
pályafutásának befejezésével sem szakadt 
el a PMTE-től, tagként azóta is aktívan 
részt vett és vesz az egyesület munkájá-
ban. Egyaránt rendelkezik műszaki, ill. 
gazdaságmérnöki diplomával, valamint 
többéves vezetői tapasztalattal is. 2006 óta 
önkormányzati képviselő. Szakképesítései, 
a sportban szerzett tapasztalatai, továbbá 
széleskörű kapcsolatai alkalmassá teszik őt 
arra, hogy a Péti MTE elnökeként irányít-
sa és segítse az egyesület további, remény 
szerint sikeres működését.”).
Elnökségi tagok: Bobay Károly („A 
PMTE tekeszakosztályának vezetője. 
Csapattársaival együtt elévülhetetlen  ér-
demeket szerzett a szakosztály múltbéli 
és jelenlegi sikeres működésében”);  Hor-
váth Krisztián („Egészen a közelmúltig a 
PMTE aktív sportolója volt. Korábban a 
labdarúgó szakosztály vezetője, később az 
egyesület elnökségének tagja. Pénzügyi és 
befektetési tanácsadó, kiterjedt banki kap-
csolatokkal, továbbá széleskörű sportdiplo-
máciai tapasztalatokkal rendelkező szak-
ember. Ebbéli rutinjára elengedhetetlenül 
szükség van a továbbiakban is.”);  Szlávik 

József („Az egyesülethez való kötődése 3 
generációs: már a nagypapája is a labda-
rúgó csapat intézője volt a 40-es évektől. Ő 
maga a 70-es 80-as években a kosárlabda 
szakosztály tagjaként pattogtatta a labdát 
a péti aszfalton. Hosszú évek óta a labda-
rúgó szakosztály intézőjeként, technikai 
vezetőjeként folytatja a családi hagyo-
mányt, segítve ezzel az egyesület működé-
sét. Rutinja, tapasztalata nélkülözhetetlen 
a napi ügyintézésben.”); ifj. Tránszki 
László („Péti kötődése szintén megkérdő-
jelezhetetlen. A sport és a PMTE szerete-
tét édesapjától örökölte, aki korábban az 
egyesület labdarúgója, majd később évekig 
társadalmi elnöke is volt. Legalább 30 éve 
tagja a PÖMTÉ-nek, a 90-es években a 
labdarúgó szakosztály technikai vezetője is 
volt. A Pétfürdő Sportjáért Alapítvány ala-
pító tagja, jelenleg a Kuratórium elnöke. 
A Polgármesteri Hivatal műszaki ügyinté-
zője, tapasztalt köztisztviselőként remekül 
kiigazodik a paragrafusok világában, ami-
re az egyesületnek is nagy szüksége van”)

Az új vezetőség szinte azonnal meg is 
kezdte munkáját nehéz örökséget vállalva 
magára, hiszen úton-útfélen azt lehet(ett) 
hallani „jól értesült” forrásoktól, hogy a 
PMTE gazdálkodása évek óta zavaros, 
már-már legendák keringenek a pénzügyi 
helyzetről. A jelenlegi elnökség nem kí-
ván foglalkozni a különböző vádaskodá-
sokkal, kizárólag a tényekre hagyatkozva 
kíván tiszta helyzetet teremteni, egyszer és 
mindenkorra véget vetni a találgatásokra 
– vélt vagy valós – okot adó körülmé-
nyeknek. 

Az egyesület jelenlegi pénzügyi-, ill. va-
gyoni helyzetét, valamint a versenyeztetés 
körülményeit átvizsgálva az elnökség rö-
vid távú fejlesztési koncepciót dolgozott 
ki, melynek legfontosabb feladatai a kö-
vetkezők: 
• az átadás-átvételi folyamat lezárta-, ill. 
az őszi bajnoki szezon beindítása után 
a PMTE és az Önkormányzat közötti 
vagyonátadásról szóló megállapodás mi-
előbbi – remény szerint még ez évi – lét-
rejötte,
• a pénzügyi helyzet stabilizálása,
• korábbi elmaradt, vagy – ismeretlen 
okok miatt – elmulasztott elszámolások 
pótlása, utána a tiszta helyzet megterem-

tésével pályázati lehetőségek kihasználása,
• szerződések felülvizsgálata,
• a versenyeztetés és a szakosztályok mű-
ködésének biztosítása,
• felszerelések  pótlása, újak vásárlása.

Az elnökség úgy látja, hogy az egyesület 
rövid távú kötelezettséginek (pl. önkor-
mányzati visszatérítendő támogatások, 
stb.) belátható időn belül eleget tenni nem 
tud, ezért – hogy az adósságoktól megsza-
baduljon – egyetlen megoldás számára az 
maradt, hogy a Péti MTE ingatlanvagyo-
nának nagy részét (beleértve a létesítmé-
nyeket is) felajánlja megvételre Pétfürdő 
Nagyközség Önkormányzatának. Ezzel 
a tranzakcióval az egyesület számára tisz-
ta pénzügyi helyzet állhatna elő: adóssá-
gok és létesítményfejlesztési nehézségek 
nélkül (karbantartások, felújítások) – a 
sportlétesítmények használójaként – ki-
zárólag a versenyeztetéssel kellene foglal-
koznia. Az előkészítő bizottságok – mind 
a PMTE mind a Képviselő-testület részé-
ről – még szeptemberben tárgyalóasztal-
hoz ülhetnek az előbb említett adásvétel 
részleteinek rögzítése érdekében.

Az őszi versenyszezon időközben elkez-
dődött: a Megyei I. osztályban szereplő 
labdarúgó szakosztálynál minden korosz-
tályban sikerült megfelelő létszámú csa-
patot kiállítani, egyelőre azonban a sike-
rek még váratnak magukra. A tekések is 
megkezdték a bajnoki szereplést, a korábbi 
évekhez képest kisebb változások történ-
tek a szakosztály háza táján. A sakkozóink 
szintén a Megyei I. osztályban októberben 
kezdik majd meg a küzdelmeket.

2017. október 1-jén, vasárnap 14.00 
órakor: Péti MTE-Várpalotai Bányász 
öregfiúk-labdarúgómérkőzés! Helyszín: 
PMTE Sporttelep. Többek között ez-
zel az eseménnyel ünnepeljük meg a 
PÖMTE fennállásának 85. évforduló-
ját. Ugyan most jóval szerényebb körül-
mények között, mint 5 éve, de mindent 
megteszünk, hogy mindenki jól érezze 
magát! Ebből az alkalomból lesz még 
napközben egyéni sakkverseny a Közös-
ségi Házban és amatőr-tekeverseny is a 
PMTE-tekecsarnokban. Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk!

Nagy Zsolt elnök
PMTE
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Hova, hova PÖMTE ?
Az írásom címét rögtön megtaláltam, 

ám a tartalmával zavarban vagyok. Any-
nyi saját gondolat, szerzett információ 
kavarog bennem, amit le kellene írnom, 
de a sajtóetika nem engedi.

1959-től ’71-ig igazolt versenyzőjeként 
(nem csapatsportban), évtizedekig volt 
egyesületi tag létemre, de azt is írhatom, 
hogy a Pétfürdői Közösségi Televízió 
külsős munkatársaként tapasztalt helyi 
degresszió elkeserítő, siralmas és bőszítő.

A mérkőzések élő videoanyagából csak 
a felvételeket feldolgozó-vágó kollégáim 
érzékelik az egyre csökkenő hazai nézők-
drukkerek érzelmi megnyilvánulásait. 
(Tudják, milyen nehéz a kamera mögött 
is érzelem nélkül állni?)

Nem nosztalgiázok, mert nincs értel-
me. De azért a nehezen megszerzett – a 
80 év sportemlékeit felidéző, amúgy 
exkluzív kiadványból olyan sikeres úszó-
nevek hiányoznak, mint: Csermány 
Csaba, Ikics Tamás, Perger Gyula, a Dal-
los testvérek… Évtizedeken át termel-
ték az érmeket az akkori „Négymegye 
bajnokságban”(OB-III.)

E könyvből összeszámoltam 15 (!) 
szakosztályt, plusz a tömegsportot. Ma 
három (!) működik – úgy ahogy.

A focihoz minden magyar ember ért – 
ez közhely. Én is (ez is közhely). A régi 
péti játékosok, akik közül sokat csábítot-
tak sokkal magasabb osztályba, forogná-
nak a sírjukban, ha látnák  a mai arany-

lábú gyerekek kínszenvedését, enervált, 
lélektelen, elképzelés nélküli „játékát”.

És ez így megy évek óta! A „csúcsedzők” 
pályaszéli instrukcióit: ügyes vagy, szép 
volt, nem baj, hö, labda, stb.

Nem szaporítom a szót, nem írok gaz-
dasági, politikai, társadalmi változások-
ról, kapcsolódó nehézségekről, mert 
ezek a többi amatőr klubot is érintik. 

De a játékosaink nem ismerik a péti szí-
vet, a péti színek varázsát, a nagy hagyomá-
nyú péti sportszeretetet. Kíváncsian várom 
a 85. jubileumot az idén… Ez a mai világ?

Gálvölgyi János szavai után szabadon: 
Én mégis szeretem a focit. Még ha h…-
nek is néznek.

Gelencsér István

Egy különös jelenséget fedeztem fel 
pétfürdői bolyongásaim során. Ez ihletett 
arra, hogy megírjam ezt a cikket. A diófa és 
a komló, eme két gyógyhatású növény ösz-
szefonódására bukkantam: két, patakközeli 
helyen is diófára futott az éppen zöld tobo-
zait hozó komló, ami látványnak is nagyon 
szép, ugyanakkor két nagyon hasznos nö-
vényről is szó van. Erre tekintettel szeret-
nék egy kis rövid ismertetőt írni róluk.
Komló (humulus lupulus)

A komlót sokan csak a sör összetevője-
ként ismerik, pedig eleinte nem számított 
annak.

Nedves területeket kedvelő kétlaki kú-
szónövény, amelynek tobozszerű termését 
használjuk. Fiatal hajtásai salátaként, vagy 
párolva, levesnek vagy a spárgához hason-
lóan fogyaszthatóak.

Megfigyelték, hogy a komlót betakarító 
munkások aluszékonyak, fáradékonyak, 

egyesek szerint melankolikusak – ez az al-
tató, nyugtató hatásának köszönhető.

A komlót betakarító nők esetében a 
menstruációs ciklus felborulását észlelték 
ösztrogén hatásának köszönhetően – tehát 
a bőrön keresztül is hatással van az emberi 
szervezetre – sőt, mellnövelő krémek, tab-
letták összetevőjeként is szerepel.

Tehát a komlótoboz használható nyug-
tató és altató teaként, sok esetben keverve 
más nyugtató hatású növénnyel, mint a 
macskagyökér (valeriána), citromfű vagy 
levendula az erősebb hatás elérése végett. 
Ajánlott este elalvás előtt 20-30 perccel 
fogyasztani, hogy ne zavarja meg a nap-
pali koncentrációt. Ösztrogén hatásának 
köszönhetően jó hatással van a változó 
korban lévő nők hormonegyensúlyára és 
egyéb, az ösztrogén hormon hiánya miatt 
fellépő problémára. Keserű anyagai miatt 
pedig jó hatással van az emésztésre. Túlzott 
nemi vágy esetén annak csökkentésére al-
kalmazható.
Közönséges dió (juglans regia)

Nincs olyan része a diónak, mely ne ren-
delkezne gyógyhatással:
– a dióbelet alapvetően élelmezési célra 
hasznosítják, ezen túlmenően alapvetően 
a szív- és érrendszert védő és egyéb gyógy-
hatásai is vannak, gyógyhatású a dióolaj is,
–  a diólevél, a dióvirág, beleértve a barka-
virágzatot is,

– a zöld dió, a rügy, a hajtás zöld héja és a 
diókopáncs (a termés zöld burka), vagyis a 
diólevélen kívüli, többi zöld részei is,
– a megfásodott részek, a diófa kérge, a 
dióhéj, valamint a dióbél belső, vékony fá-
sodott válaszfala,
– végül ide sorolhatjuk a dióbél hártyáját is.

Leginkább a diólevél teája használatos 
belső fogyasztásra vagy külsőleg bőrproblé-
mákra, illetve ülőfürdőként. A juglonról be-
bizonyított tény, hogy vírus- (herpesz), bak-
térium- és gombaölő (pl. Candida albicans) 
hatással rendelkezik. Tanintartalma ré-
vén nyálkahártya, hámszövet-összehúzó, 
tonizáló hatása van. Ennek köszönhetően 
gyorsítja a sebek gyógyulását, torokgyul-
ladás, szájfekély esetén öblögetésre haszná-
latos. Ekcémáknál kívülről-belülről hasz-
nálható. Hüvelybántalmak, de aranyeres 
panaszok esetén is használható ülőfürdő-
ként. Segíti az emésztést (gyomor- és bél-
hurut, hasmenés kezelésére is használják), 
féregűző, vízhajtó, vérképző és vértisztító 
hatású. Fürdőként alkalmazva csökkenti a 
gyulladással járó bőrtüneteket, a gyulladá-
sos megbetegedéseket, fertőtlenítő, össze-
húzó hatású. Cukorbetegeknek is ajánlott 
kúraszerű fogyasztása, egereken végzett 
kísérletek szerint a diólevél juglonjának 
tumorgátló hatása is van.

Győri Ildikó 
fitoterapeuta

A dió és a komló szimbiózisa
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Hírek, közlemények, programok

Bella 
Bella egy roppant 

embercentrikus csajszi. 
Imádja az ember kö-
zelségét, a simogatást. 
Nyugodt természetű, 
bár a mozgást igényli. 
Örökbefogadása elő-
zetes látogatás után 
lehetséges. Bővebb infó és időpont egyeztetés: 0620/256-73-45 
vagy alexallatvedok@gmail.com

Thália
Ez a szépség harmadmagával érkezett a menhelyünk-

re vemhesen. Két testvére és kölykei is mind gaz-
dira találtak már, csak egyedül ő maradt nálunk.  
Ebben talán az is közrejátszik, hogy vehemensen védi a terüle-

tét, és minden látogatót megugat, 
aki a kennele közelébe megy, így 
nem igazán tudnak vele megis-
merkedni. Pedig Thália igazából 
egy kedves, ragaszkodó tünemény, 
aki mellesleg kitűnő házőrző is! 
Idegenekkel elsőre bizalmatlan, 
de ha már megbarátkozott vala-
kivel, egy hűséges, odaadó ku-
tyust ismerhetnek meg általa. 
Kisgyerekes családnak nem ajánl-
juk, de aki elég türelmes és iga-

zán megismeri, nem fog csalódni! Okos, ragaszkodó kutyus 
ő, aki mindent megtenne a gazdiért! További információ: 
0620/256-73-45 vagy alexallatvedok@gmail.com

Gazdikereső

Whiskey
Whiskey egy fiatal, játékos kanocska. Gyepmesteri telepről 

került a gondozásunkba. Nagyon mozgékony, szeret futni, 
játszani. Valamint cir-
kuszi mutatványba illő-
en tud szaltózni a ken-
nelben! Igen, minden 
trükköt bevet, hogy 
a látogató beleszeres-
sen… Ez idáig sajnos 
nem járt sikerrel. Ren-
díthetetlenül várja az 
igazi gazdit!  Örökbefogadása előzetes látogatás után lehet-
séges. További infó és időpont egyeztetés: 0620/256-73-45 
vagy alexallatvedok@gmail.com

Péti MTE 2017-2018. bajnoki év 
őszi hazai mérkőzései

Labdarúgás megyei I. osztály /felnőtt és ifjúsági bajnoki 
mérkőzések/

• 2017.10.07. vasárnap: Péti MTE–Várpalotai BSK, 
időpont 15.00 óra, előtte ifi 13.00 óra
• 2017.10.22. vasárnap: Péti MTE–Úrkút SK, 
időpont 14.30 óra, előtte ifi 12.30 óra
• 2017.11.05. vasárnap: Péti MTE–Peremarton SC Berhi-
da, időpont 13.30 óra, előtte ifi 11.30
• 2017.11.19. vasárnap: Péti MTE–FC Zirc Dudar, 
időpont 13.30 óra, előtte ifi 11.30 óra

Labdarúgás /U16 bajnoki mérkőzések/

• 2017.10.07. szombat: Péti MTE–Tihany FC, 
időpont 10.00 óra
• 2017.10.21. szombat: Péti MTE–Csetény SE, 
időpont 10.00 óra
• 2017.11.04. szombat: Péti MT–FC Zirc, 
időpont 10.00 óra

Teke NB I nyugati csoport /felnőtt és ifjúsági bajnoki 
mérkőzések/

• 2017.09.30. szombat: Péti MTE–Arborétum Herény SE, 
időpont 15.00 óra, előtte ifi 14.00 óra
• 2017.10.14. szombat: Péti MTE–Thermalpark Szentgott-
hárd VSE, időpont 15.00 óra, előtte ifi 14.00 óra
• 2017.11.04. szombat: Péti MTE – Soproni Sörgurítók SE, 
időpont 15.00 óra, előtte ifi 14.00 óra
• 2017.11.25. szombat: Péti MTE – Topidó Nagymizdó SE, 
időpont 15.00 óra, előtte ifi 14.00 óra

Meghívó

A Péti Férfikar idén ünnepli fennállásának 85. évfordu-
lóját. Ez alkalomból a kórus egy nagyszabású koncertet ad 
a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár színháztermében 
2017. október 7-én, szombaton 16 órától. Az ünnepeltek 
mellett fellép a Napfény Női Kar, a Sepsiszentgyörgyi Ma-
gyar Férfidalárda, a Siófoki Férfi Dalkör, valamint a Várpa-
lotai Bányász Kórus. 

Október 8-án, vasárnap a 8 óra 30 perckor kezdődő szent-
mise után pedig a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda és 
a Szent László Kórus lép fel a római katolikus templomban. 

A rendezvényekre a belépés díjtalan, mindenkit szeretettel 
várnak.
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