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Valami véget ért… valami elkezdődik
Mire fel ez a sejtelmes (mormolja
csak el magában a Kedves Olvasó; közhelyes) cím? Az ember fia/lánya akarvaakaratlanul számot vet magában egyegy korszak, de egy-egy évszak után is.
Mi volt jó, mi volt rossz, mit felejtenénk
inkább, és mi volt emlékezetes, mi volt
az, ami jövőre biztosan „ismétlős” lesz.
Gyermekkoromban az augusztus
vége két dolgot is jelentett. Igen, vége volt
a nyárnak, a jó világnak, a végtelen fürdőzéseknek, a nagymamaféle palacsintázásoknak, de rögtön lehetett is indulni a
közeli bevásárlóközpontba az új tanszerekért! Nekem a lehető legjobb mókának
bizonyult válogatni a különböző tarkabarka füzetborítók, vignetták és színes
ceruzák között. Drága édesanyámnak
(és a pénztárcájának) valószínűleg egy
tortúrához lehetett hasonlatos az él-

mény, mire mindent kipipáltunk azon a
bizonyos kötelező kellékek listáján.
Persze változnak az idők, nekem húsz
éve Micimackó és a Hupikék Törpikék jelentették a mindent, ma már pedig azt hiszem, lemaradtam egy (vagy inkább több)
körrel Jégvarázs Elzától és a Minyonoktól.
Meglepődve hallottam egy kedves ismerősömtől, hogy náluk már nem dívik
ez az „elmegyünk egy 3 órás bevásárló
körútra a tanszerekért” című program,
ők mindent online intéznek. Este bevárja a család apraja-nagyját, és közösen
shoppingolnak az interneten.
Ezt hallva, első kérdésem az volt,
hogy hol marad akkor ennek az egésznek a varázsa? Hiszen valljuk be, nem
sok kisgyerkőc várja az iskolakezdést,
hacsak nem azért, hogy újra találkozzon rég nem látott pajtásával. Így nem

jön rosszul az a kezdő lökés, amit ez az
élmény nyújthat. A válasz úgy szólt, hogy
a hatalmas üzletközpontban órákig lavírozni a hőn áhított iskolatáskáért már
régen nem számít élménynek. Fellöknek,
letapossák a lábunkat, a gyerek elkezd ordítani minden saroknál. Hol azért, mert
meglát egy még szebb, még csillogóbb
holmit, vagy éppen azért, mert a vágyott
eszköz hiánycikk jelen pillanatban.
Azt mondják, az idő megszépíti az
emlékeket… Lehet, csak gyerekfejjel
tűnt ez nekem is olyan nagy élménynek?
Lehet, hogy az én utódom sem fogja ismerni már azt az érzést, amikor belépsz az
üzletbe, csillogó szemmel végignézve a füzetek és ceruzák tömkelegén, és alig várod,
hogy kezdődjön a móka?
Kedves Anyukák, Apukák! Lehetséges, hogy Önök is azok közé tartoznak,
akik nem várják az iskolakezdéssel
járó bevásárlásokat felhőtlen lelkesedéssel… Ezért felsorolnék néhány
dolgot, tevékenységet, amelyek képesek lehetnek jobb kedvre deríteni
minket egy-egy őszi napon.
Például egy kényelmes, pokrócos, bekuckózós hétvége! Lehetőleg egy forrócsokival a kézben.
Vagy egy almás-fahéjas teával,
sütivel, bármivel, mert ez a kombináció lehetne az ősz védjegye…
Mindezt egy kellemes hőmérsékletű szobában, hiszen vége a
tikkasztó forróságnak, nem kell
állandóan a félliteres, vizes palackot magunkkal hurcolnunk mindenhova, mint egy hűséges inast,
aki rendelkezésünkre állt a nyári
fotó: Monok Petra hőségben.
››› ›››
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››› ››› Könyvek, könyvek, könyvek! Vegyük
elő kedvenc könyveinket, lapozzunk fel
néhányat, csak úgy, az olvasás öröméért.
Nagy, őszi séták. Van valami azokban a
ropogós falevelekkel tűzdelt őszi sétákban,
ami egyszeri és megismételhetetlen. Talán
az ősz illata teszi, de lehet, hogy azok a
ropogós falevelek a ludasak?
Hölgyek! Kinek mi jut eszébe a réteges
öltözködésről? Persze nyáron is elő lehet

venni a csinos ruhadarabokat, de akkor
első szempont, hogy szellős legyen az,
amit magunkra veszünk. Ősszel előbújnak gardróbunkból a csinos felsők, sálak, kiegészítők, harisnyák és a divatos
bokacsizmák!
Végül pedig amennyiben egy kis sütés-főzésre adjuk a fejünket (legyünk
őszinték, ez nem egy választható opció), akkor eljön végre a sütőtök-krém-

leves, a szilvás gombóc és a sült alma
ideje.
Ha pedig végigmennek az én őszi listámon, és kipipálnak legalább egyet belőle, akkor újult erővel tudják elővenni azt
a bizonyos elzás-jégvarázsos tanszeres
listát… és ha úgy kényelmesebb, töltsék
meg az online kosarat. Bekuckózva, almás-fahéjas teával a kézben!
Ambrus Melinda

A fiak kövessék az elődöket*
1083. augusztus 20-án Szent László király VII. Gergely pápa engedélyével a Nagyboldogasszony ünnepe utáni első vasárnap

emeltette oltárra I. István király maradványait nyughelyén, a székesfehérvári Nagyboldogasszony bazilikában Imre herceg és Gellért püspök ereklyéivel együtt. A kor szokásai
szerint ekként avatták szentté őket.
Augusztus 20., Magyarország nemzeti ünnepe, az államalapítás és az ál-

lamalapító I. István király emlékére.
Pétfürdőn az ünnepség a Szent István téren zajlott, ahol legelső királyunk faragott
szobra előtt énekelték el közösen
a résztvevők a
Himnuszt.
Majd
Halmágyi Zoltán, a
Pétfürdői Római
Katolikus Egyházközség plébánosa megáldotta
a nemzeti színű
szalaggal átkötött új kenyeret,
amelyet aztán a
Szent László Kórus éneke kíséreDombi Norbert tében mindenki
megkóstolhatott.
Ebben az évben Dombi Norbert, a Humán Bizottság elnöke szólt a megjelentekhez, megidézve Szent István alakját és
korát.
„…Történelmünk kutatása, feltárása
évszázados tudomány. Ám István kirá-

Halmágyi Zoltán plébános
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lyunkról, akit mi magyarok az egyik, ha
nem a legnagyobb királyunknak tartunk,
mégsem tudunk mindent, mégsem tudunk
valami sokat. Persze az iskolában megtanították, hogy Géza fejedelem fia volt,
hogy a kereszténység felvétele előtt Vajk
volt a neve. Azt is megtanultuk, hogy
Koppánnyal vívott csatájukból István került ki győztesként, és azt is, hogy 1000ben vagy 1001-ben koronázták királlyá.
Tudjuk, hogy Imre fiához írt intelmeket,
amelyeket ma erkölcsi alaptörvényként
tartunk számon. És azt is tudjuk, hogy a
kereszténység terjesztését minden lehetséges
eszközzel segítette Magyarországon. Majd
életműve a független keresztény magyar
állam megalakításában csúcsosodott ki.
Halálos ágyán pedig országunkat Mária,
az ég királynője oltalmába ajánlotta.
Mondhatjuk azt is, hogy ha ennyit tulajdonképpen minden magyar tud, akkor
az elegendő is. Azonban ez az egyszerűnek tűnő életút messze nehezebb, rögösebb
és fájdalmasabb volt. Hiszen a X. század
végéről, a XI. század elejéről beszélünk,
amikor Európában is óriási változások
zajlanak.
››› ›››
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››› ››› A Nyugatrómai Birodalom ősi romjaiból kifejlődő hatalmas Német-Római Császárság árnyékában és a Keletrómai, más néven Bizánci Birodalomban zajló különböző
belső viszályok és azok hatásaitól nem mentes
európai viszonyok között kellett Magyaror-

szágnak valamilyen módon
mégiscsak
megszületnie.
Mégpedig úgy, hogy akkoriban még javában sztyeppei
hagyományok és szellemiség
jellemezte a magyarságot.
Mint tudjuk, Álmos
küldetése az
volt, hogy
a rokon népeket összegyűjtve erős
szövetséget
építsen velük, Árpádé az,
hogy a Kárpát-medencébe
haza vezesse az összegyűjtötteket, és a helyüket megszilárdítsa ezen a földön.
S ezt a küldetést vitte toLitéri Szárazág Néptáncegyüttes vább István, aki mindezt új
dimenzióba emelte,
és úgy alakította az
új keresztény magyar
államot, hogy az ősök
hagyatékára építkezett: a függetlenségre,
az egyesíthetőségre, a
hagyományokra és az
ősök tiszteletére.
Talán picit sántít
a párhuzam, de azt
hiszem, mondhatjuk,
hogy Szent István
királyunk amolyan
rendszerváltást hajtott végre. Hiszen
Szent László Kórus egy addig nem létező

rendszerbe szőtte a magyar kultúrát, az ország vezetésének módját és területi kapcsolódásainak kialakítását. Beleszőtte a katolikus
egyház szakrális tanításait, annak szellemi
iránymutatását.
Természetesen sokan vannak, akik mindezt erősen vitatják, sokan vannak, akik István királyunk életét, életében hozott döntéseit inkább negatívumként értékelik. Hogy
mi akkor és ott miként ítéltük volna meg az
akkori döntéseket, azt lehetetlen elképzelni
is. Ugyanakkor egy valami egészen biztos.
Az, hogy azóta már nincsen Német-Római
és nincsen Bizánci Birodalom sem. Előbbi
kettő, utóbbi közel hat évszázada szűnt meg
létezni. Mi viszont most is itt vagyunk…”
A beszéd elhangzása után a Litéri Zöldág Ifjúsági Néptáncegyüttes Rimóci táncokat, a Litéri Szárazág Néptáncegyüttes
pedig Nyárád menti táncokat adott elő.
Végül a Szózat eléneklésével zárult a rendezvény.
Borzási Nikoletta
*Szent István király VIII. intelme
Imre herceghez

Házunk Tája
A heti rendszeres járőrszolgálatokon
túl július-augusztus hónapban több nagyobb esemény biztosításában vettünk
részt.
2019.07. 14. a Fut a Pét által szervezett
félmaraton futóverseny biztosítása
2019.07. 27. Esküvő biztosítása Ifjúsági
tónál
2019.07. 31. Rendkívüli esemény! Egy
ötfős, fiatalokból álló csoport megtámadott egy idős embert. Hat rendőrautóval érkeztek a rendőrök (Veszprém,
Fűzfő, Várpalota). A kamerarendszernek köszönhetően az elkövetőket be

tudtuk azonosítani. Még az éjjel mind
az öt elkövető rács mögé került csoportosan elkövetett garázdaság vétsége miatt. A megtámadott férfit a mentősök a
veszprémi kórház sebészetére szállították.
Elkezdődött a megyei első osztályú labdarúgó mérkőzések biztosítása Pétfürdőn ill. Várpalotán.
2019. 08. 18. Lakossági bejelentés alapján az Ifjúsági tónál horgásztak, de mire
leértünk, hűlt helyüket találtuk.
2019. 08. 18. A rendőrség kérésére segítettünk egy eltűnt férfi keresésében.

Várpalotán a Baglyas szőlőhegyről
tűnt el egy hatvan éves férfi. A vásárolt
drónnak hasznát vettük, mivel egy igen
sűrű, bokros helyet kellett átvizsgálni.
(2019. 08. 20-án értesítést kaptunk,
hogy a keresett személy megkerült épen
és egészségesen.)
2019.08.20. A Szent István-napi ünnepségen vettünk részt.
Tovább folytatjuk a heti járőrszolgálatot
és a kamerarendszer figyelését.
Lujber Tibor,
a Polgárőrség elnöke
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László-napi szomszédolás
A 2019-es esztendőben a Péti Nyár programsorozat keretében a Szent László Kórus
életében egy újabb korszak kezdődött. Megrendezte az első László-napi szomszédolás
elnevezésű dalos találkozóját.

A Balatonfőkajári Dalkör

A település lakói számára talán nem
annyira ismert, hogy a kórus az egyházi zene szeretete és művelése mellett
számos más műfajt, például a népdalt,
is megszólaltató találkozókon is sikerrel
szerepelt a környező települések énekkarainak meghívottjaként.
„Gondoljunk csak bele, minden szív
felemelkedik a népdal madarával, amely
örökké énekel, és nem hal meg soha.” –
vallja még a nagy mesemondó, H. C.
Andersen is. Ezeken a találkozókon mi
is éreztük, hogy a kórus, a közös éneklés
egy erős, közösségformáló erőt is jelent,
amit csak betetéz az együttlét öröme.
Ennek szellemében határozta el a
Szent László Kórus, hogy hagyományteremtő dalos találkozón látja vendégül
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a közeli, baráti
népdalos társakat.
Örömmel kaptuk
kézhez az elfogadó válaszokat,
melyek tanúsága
szerint 2019. június 29-én az alábbi
kórusok, népdalkörök részvételével kezdődött a
rendezvény:
Ba latonfők ajá ri
Dalkör,
Sorstársak Dalkör, Papkeszi,
Borostyán Népdalkör, Nemesvámos,
Szent László Kórus, Pétfürdő
Egy igazi nyári délután, amikor is elmondhattuk volna Arany Jánossal, „de
felült Lackó a béresek nyakára..”, tehát
rekkenő hőségben kezdődött a találkozó a Kolping Iskola Hívlak nevet viselő
épületében és annak árnyas parkjában, a
meleget is enyhítő hatalmas fák és bokrok tövében.
A kórusok előadásának nem volt megkötött műsorterve, mindenki azt énekelt,
amit szeretett volna megosztani a résztvevő énekkarok tagjaival és a közönséggel.
Így aztán egy nagyon színes, szórakoztató, változatos műsorral lettünk gazdagabbak. Előadásra kerültek ismert és kevésbé
ismert népdalok, neves költők megzenésített versei, komolyabb műfajú kórusművek… szóval nem lehetett unatkozni.
Meg kell említeni, hogy a Szent László
Kórus előadását színesítette egy zenekari
kísérettel, a Pepita 77 zenekar tagjainak
közreműködésével előadott kórusmű is,
amely nagy sikert aratott.
A kórus karnagya,
Szöllősi Zoltán Gábor
által szerzett, a négy
kórus által előadott
kánon pedig „feltette a
koronát a találkozó sikerére”, azt hiszem, így
szokták volt mondani.
A találkozó szerény
vendéglátással fejeződött be, amelynek előkészületei már a kora
Összének reggeli órákban kez-

A nemesvámosi Borostyán Népdalkör

dődtek. A sok szorgos kéznek köszönhetően az időben elkészült finom falatokat
és a még finomabb süteményeket mindenki jóízűen elfogyasztotta.
Ez a szomszédolás-kísérlet azt hiszem,
minden résztvevő és hallgató számára
megmutatta, hogy a zene, a dal, a népdal
képes megteremteni az emberi összetartozás érzését, még ha csak pillanatokra is. De

Készül a finom pincepörkölt

ilyen felemelő élményre a mai embereknek
igazán nagy szükségük van. A zene, legyen
az bármilyen műfajú, lelki mélységet ad,
szinte választ ad az élet alapkérdéseire, a
zene egy korszak lenyomata, hiteles tanúja.
Talán sokszor hitelesebb, mint a fénykép
vagy az írott szó. Mert a múltat jelenti, a
gyökereket, s ugyanakkor a jövendőt is.
Ezekkel a Durkó Zsolt zeneszerzőtől kölcsönvett szavakkal zárult ez a találkozó, és
kezdődött a felkészülés a következő Lászlónapi szomszédolásra.
dr. Kovácsné dr. Haller Annamária
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FELHÍVÁS
Értesítjük a pétfürdői ebtulajdonosokat, hogy az ebek összevezetéses veszettség elleni oltására 2019. évben az alábbiak
szerint kerül sor:
Az oltás ideje: 2019. szeptember 11-én (szerda) 10.00 órától 12.00 óráig, 14.00 órától 16.00 óráig.
Az oltás helye: Pétfürdő, Berhidai út 6/C. (Pétfürdői Polgármesteri Hivatal udvara)
Az ebet első alkalommal 3-4 hónapos kora között kell beoltatni, az oltást hat hónap múlva, majd ezt követően évente meg
kell ismételni.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 115/2012.(VI.11.) Korm. rendelettel módosított 41/2010. (II.
26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint 2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (bőr
alá ültetett mikrochip) megjelölve tartható.
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy 4 hónapos kor feletti eb csak akkor oltható, ha az állat rendelkezik egyedi
transzponderrel.
A veszettség elleni oltással egyidejűleg az ebek féreghajtó szerrel történő kezelését is el kell végeztetni.
A veszettség elleni védőoltás díja 4500,- Ft (féreghajtó nélkül).
A féreghajtó megvásárolható 10 kg/ebenként 200,- Ft-ért.
Ha az eb már volt oltva, a meglévő oltási könyvet is hozzák magukkal! Azon ebek számára, melyek még nem rendelkeznek
oltási könyvvel, vagy a meglévő elveszett, új könyvet kell kiállítani, melynek díja a fenti összegen túl: 1000,- Ft/db.
Ha az eb az oltást megelőző 14 napban humán (emberi) sérülést okozott vagy az oltás időpontjában beteg, nem oltható. (Az
oltást a 14 nap lejártát követő időpontban, illetve a felgyógyulást követően haladéktalanul el kell végeztetni.)
Az ebek veszettség elleni oltása kötelező. Kérjük az ebtartókat, hogy saját és embertársaik érdekében, valamint az annak
elmulasztása esetén alkalmazandó szankciók elkerülésére ebüket veszettség ellen feltétlenül oltassák be!
dr. Kobulej Iván sk.
Szabóné Czifra Melinda s.k.
oltás végző állatorvos
jegyző
(06-20/951-3811)

FELHÍVÁS
Értesítjük a pétfürdői ebtulajdonosokat, hogy az ebek összevezetéses veszettség elleni oltására 2019. évben az alábbiak
szerint kerül sor:
Oltás: 2019. szeptember 17-én (kedd) 15.00 órától 17.00 óráig.
Az oltás helye: Pétfürdő, Berhidai út 6/C. (Pétfürdői Polgármesteri Hivatal főbejárata)
Az ebet első alkalommal 3-4 hónapos kora között kell beoltatni, az oltást hat hónap múlva, majd ezt követően évente meg
kell ismételni.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 115/2012.(VI.11.) Korm. rendelettel módosított 41/2010. (II.
26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint 2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (bőr
alá ültetett mikrochip) megjelölve tartható.
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy 4 hónapos kor feletti eb csak akkor oltható, ha az állat rendelkezik egyedi
transzponderrel.
A veszettség elleni oltással egyidejűleg az ebek féreghajtó szerrel történő kezelését is el kell végeztetni.
A veszettség elleni védőoltás díja 4500,- Ft (féreghajtó nélkül).
A féreghajtó megvásárolható 10 kg/ebenként 200,- Ft-ért.
Ha az eb már volt oltva, a meglévő oltási könyvet is hozzák magukkal ! Azon ebek számára, melyek még nem rendelkeznek
oltási könyvvel, vagy a meglévő elveszett, új könyvet kell kiállítani, melynek díja a fenti összegen túl: 1000,- Ft/db.
Ha az eb az oltást megelőző 14 napban humán (emberi) sérülést okozott vagy az oltás időpontjában beteg, nem oltható. (Az
oltást a 14 nap lejártát követő időpontban, illetve a felgyógyulást követően haladéktalanul el kell végeztetni.)
Az ebek veszettség elleni oltása kötelező. Kérjük az ebtartókat, hogy saját és embertársaik érdekében, valamint az annak
elmulasztása esetén alkalmazandó szankciók elkerülésére ebüket veszettség ellen feltétlenül oltassák be!
dr. Kobulej Iván sk.
Szabóné Czifra Melinda s.k.
oltás végző állatorvos
jegyző
(06-20/951-3811)
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Kimagasló sikerek
Eredményes tanévet zárt a Horváth István Általános Iskola
Diákjaink számos megyei és járási
versenyen mérettették meg magukat,
öregbítették iskolánk hírnevét. Ezek
közül a legkimagaslóbbakat említjük
csak meg:
Kosárlabda-csapatunk megnyerte a
területi diákolimpiát, ezzel bejutott a
megyei döntőbe, ahol 3. helyezést ért
el.
Az Oktatási Hivatal, valamint a Közösségi Ház által szervezett “Tiszán innen, Dunán túl”országos népdaléneklési minősítő verseny megyei fordulóján
ezüstminősítést szerzett: Báthory Csilla
szólóban (7. b osztályos tanuló); valamint
Ódor Kamilla, Sós Henrietta, Sülle Andrea kisegyüttese a 6. b osztályból.
Az országos Titok London Bridge
angolversenyen 125 résztvevőből két 5.
b osztályos diákunk remekül szerepelt:
Pók Patrik 5., Habi Milán 7. helyezést
ért el.
A számtalan helyi verseny szervezése
mellett intézményünk három területi
megmérettetésnek is helyet adott. Jól
érezték magukat a környező települések diákjai az angol szépkiejtési, a matematika területi versenyünkön, de a
legnagyobb sikernek a 300 résztvevővel
megrendezésre kerülő mezei futóverseny örvendett.
Az iskolánk rangját adó emelt szintű
oktatás a 2018-19-es tanévben is meghozta eredményét: ECDL-vizsgát tett
13 tanulónk, közülük 6-an ECDL-bizonyítványt kaptak. Angol alapfokú
nyelvvizsgát 12 -en tettek.
Június 15-én 300 tanulóval és nagyon
jó tanulmányi eredményekkel zártuk a
2018/19-es tanévet:
Felsőseink 11 tantárgyból javítottak.
Köztük magyarból, angolból, informatikából, történelemből. Alsós diákjaink
hat tantárgyból javítottak az idén: köztük van a nagyon fontos matematika és
angol. Tartották az irodalom átlagot.
Különösen második-harmadik évfolyamon nagyon fontos lenne, ha szülők,
tanulók egyaránt megértenék, hogy a
nyelvtani szabályokat meg kell tanulni. Ebben az esetben ismét javulhat a
nyelvtan-átlag.
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Kitűnő tanulmányi eredményt ért el
38 tanulónk, jeles bizonyítványt vihetett
haza 28 diákunk. Összességében létszámarányosan tanítványaink negyede
jól tanuló, szorgalmas diák volt az idén is.
(A javuló szorgalom-átlag is ezt tükrözi.)
Minden 8. osztályos tanulónk az
általa választott középiskolában folytathatta tanulmányait. Nagyon jól
sikerültek a központi matematika és
magyar felvételi vizsgák: a 8. a osztály
országos szinten, a 8. b osztály országos
szint felett teljesített a megmérettetésen. Így a 32 tanulóból gimnáziumba
11 főt (34 %), szakgimnáziumba 14
főt (44 %), szakképzőbe 7 főt (22%)
vettek fel. Tehát érettségit adó középiskolába összességében 78 %-ot vettek
fel. Első helyen 26 tanuló, tehát 81 %
nyert felvételt. Lovassy, Vetési, Vasvári,
I. István, s ehhez hasonló színvonalas
középiskolák szerepelnek a választott
intézmények között.
Továbbra is jól teljesítettünk az országos méréseken, külön kiemelném
az idegen nyelvi mérést angol nyelvből,
melyet ötödik éve kellett megszerveznünk az idevonatkozó jogszabályok
alapján. Az előző tanévhez viszonyítva
eredményeink jobbak lettek, főként a
6. osztályosok esetében. Ezen az évfolyamon két tanuló 100 %-os teljesítményt nyújtott, és további tíz tanuló
90 %-os, vagy afeletti eredményt ért el.
Ez a résztvevők 34 %-a. 8. évfolyamon
teljesítményt
négy tanuló 100 %-os
nyújtott, és további 8 tanuló 90 %-os,
vagy annál jobb eredményt ért el.
Nemcsak a tehetségeket fejlesztettük
sikeresen, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók felzárkóztatására is nagy
hangsúlyt fektettünk.
A bukások aránya lassan, de jól alakul. Egy tárgyból senki sem, két tárgyból két diák nem teljesítette a tanév
végi követelményeket, így javító vizsgát
tehettek, melyen vették az akadályokat.
Fontos megemlíteni, hogy a pozitív
tendencia mögött nem kifejezetten az
érintett tanulók szorgalma és szüleik
aggodalma áll, hanem a korrepetálások, csoportos és egyéni fejlesztő fog-

lalkozások magas száma. A tanórákon
kollégáim által alkalmazott egyéni
bánásmód, a differenciáló feladatsorok; a nevelőtestület egészének EFOPpályázat keretében BTMN-tanulók
fejlesztésére irányuló háromnapos továbbképzésen való részvétele.
A pedagógusok leterheltsége mellett
is sikerült megőriznünk a tanórán kívüli foglalkozások gazdag választékát,
programjaink, rendezvényeink sokszínűségét annak érdekében, hogy a többségében számítógép-függő gyermekek a
szabadidő változatos és hasznos eltöltésére kapjanak lehetőséget. Ez is vonzóvá teszi az iskolát a szülők, gyermekek
körében. Magas színvonalú énekkarunk a környéken is elismert, a 2. osztályos angol-szakkör nagyon népszerű,
az iskola vonzerejét növelő hatása van.
A tavalyi tanév során, mely rekord
volt, összesen 77 alkalommal került sor
valamilyen program, verseny, vetélkedő
szervezésére, vagy azon való közreműködésre, szereplésre. Pedagógusaink
túlterheltsége ellenére sikerült ezt a magas számot megőrizni.
EFOP-pályázat keretében sport,
egészségre nevelés témakörében 5 pedagógusunk által szervezett két napközis, illetve Monostorapátiban egy
bentlakásos táborban vehettek részt
tanulóink június 3-4. hetében.
Egyéb nagyon fontos sikereink:
Az elmúlt évek sport és egészségnevelés területén elért eredményeinek köszönhetően az elmúlt tanévben
egészségfejlesztő mintaiskolaként pedagógusaink ez irányú továbbképzésen
vettek részt, és Az „Egészségtudatosság
fejlesztése 7-18 éves korosztály részére”
EFOP-os pályázat keretében mintatananyagokat próbáltak ki.
Kiemelt feladatunk a tehetséges gyermekekkel való bánásmód. Sokrétű fejlesztő munkánk elismerésre került ez év
tavaszán.
2019. április 30-án kaptunk egy levelet, melyben arról tájékoztattak, hogy a
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács illetékes szakmai bizottsága a tehetségpont
működési kérelmünket elfogadta. ››› ›››

Pétfürdői Krónika
XVII. évfolyam
››› ››› Dokumentumjainkon mostantól
jogosultak vagyunk használni mind a
„Regisztrált tehetségpont” megjelölést,
mind a tanács által a tehetségpontok részére készített logót.
A beszámolóból is kitűnik, hogy sokszínű iskola vagyunk, ki a tanulásban, ki

169. szám
a nyelvek területén, rajzban, éneklésben,
sportban jeleskedik.
Németh László szerint csak tíz évvel
az iskola elvégzése után derül ki, milyen
volt az iskola és benne a tanár.
Mi, péti tanárok hisszük, hogy olyan
tudással indítjuk útnak diákjainkat,

melynek birtokában megállják a helyüket
a középiskolában és a nagybetűs életben.
Ehhez a munkához köszönjük és továbbra is kérjük a szülők, a település és
partner intézményeink együttműködését és támogatását.
/forrás: az iskola facebook-oldala/

Baba-mama klub
Időpont: minden páros hét csütörtökén
10:00 – 12:00
Vezető: Andóné Horváth Erzsébet

Gyermeknéptánc-csoport
Tervezett időpont: péntekenként
Vezető: Rózsás Tünde
Angol nyelvtanfolyam:
80 órás újrakezdő/haladó
Nyelvtanár: Ácsné Sebestyén Éva
Német nyelvtanfolyam:
80 órás kezdő/újrakezdő/középhaladó/
haladó
Nyelvtanár: Antalóczy Zsuzsanna

A Pétfürdői Közösségi Ház és
Könyvtár szakkörei, foglalkozásai:
Ha valaki kedvet érez hozzá, bármelyikhez csatlakozhat. Jelentkezni személyesen a Közösségi Házban lehet
a foglalkozások időpontjában, vagy a
88/476-891-es telefonszám 1-es mellékén, illetve a kozossegihaz.petfurdo@
gmail.com e-mailcímen.
Kézműves foglalkozás
Időpont: szerda 15 óra
Vezető: Bálint Gézáné
Foltvarró Klub
Időpont: szerda 16 óra
Vezető: Hujber Ottóné
Napfény Női Kar
Időpont: szerda 16 óra
Karnagy: Kutenicsné Izer Viktória
Péti Férfikar
Időpont: szerda 18 óra
Karnagy: Kutenicsné Izer Viktória
Muskátli Táncegyüttes
Időpont: kedd 14:30
péntek 12:30
Vezető: Rózsás Tünde

Tervezett szakköreink, melyre szeptember 20-áig várjuk a jelentkezőket:
Gyermek-kerámiaszakkör
Tervezett időpont: péntekenként
Vezető: Rózsás Tünde

Osztálytalálkozó
Negyvenöt éves találkozójukat tartották
július 27-én a péti Horváth István Általános Iskola egykori diákjai. Az 1974-ben
végzett osztály 27 tanulója közül 22-en
vettek részt az összejövetelen, amelyre a tanáraik közül is eljöttek hárman. Az egykori
osztálytársak régi iskolájukban jöttek össze,
ahol elmesélték egymásnak, kinek hogyan
alakult a sorsa az elmúlt évtizedekben. Ezt
követően végigsétáltak Pétfürdőn, útba ejtve az Ifjúsági tavat is. A találkozót jó hangulatú vacsora zárta a Vegyész Étteremben.
Mátyás Lajos

fotó: Buzás Dániel
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Vidám tábori élmények

A Horváth István Általános Iskola nyári progjamjaiból

Június 24-28. között szerveztük meg
a Veszprémi Tankerületi Központ iskolai közösségi programjaként, EFOP
pályázati támogatással bentlakásos
táborunkat, melyen húsz harmadikos
és ötödikes tanuló vett részt. Célunk
az egészséges életmódra törekvés igényének erősítése volt. Varga Balázsné

Hauzer Hajnalka táborvezető és Németh
Adrienn animátor által megvalósított
programnak a Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskola adott otthont Monostorapátiban.
Az első napon ismerkedős
és energizáló játékok után a
csoport tagjai közösen fedezték fel az erdei iskola területét,
térképet készítettek a táborról.
Együttesen megalkottuk a
táborra vonatkozó viselkedési szabályokat. A nap végén
mesés estet tartottunk. A második napot a tábor területén
töltöttük, új csapatjátékokat
tanultunk. A gyerekeknek lehetőségük volt szabadfoglal-
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kozásra a délután folyamán, mivel a nagy hőségben hamarabb
elfáradtak, kimelegedtek.
A harmadik nap délelőttjén
felkészültünk a délutáni fürdős
programra egy kincskeresős,
kirakós játék keretében. A gyerekek önállóan alkották meg a
fürdőzésre vonatkozó szabályokat,
melyeket
leírtunk, és kitettünk a falra.
Délután az ajkai
Kristályfürdőbe
látogattunk, ahol
változatos, élményekkel teli programot biztosíthattunk a gyerekek számára: vízi versenyek,
élménymedence, vízi csúszda. Este, vacsora után bátorságpróbát tartottunk. A

negyedik napon ismét a tábor területén
maradtunk. Délelőtt egy kisebb túrára
mentünk a környező erdőbe. A nagy hőség miatt nem indultunk el a 8 km-es
túrára, amit eredetileg terveztünk, mivel
a gyerekeknek a 2-3 km-es táv is nagyon
megterhelő volt. Délután újabb játékokat tanultunk, este sorversenyre került
sor. A napot társasjátékozással zártuk.
Az ötödik nap délelőttjén felkészültünk
a délutáni kiruccanásra, a tihanyi Kalandsziget Kalandparkba. A
parkban mindenki szabadon használhatta a kötélpályákat, ami nagyon
tetszett a gyerekeknek. Az
utolsó estét tábortűz mellett közös beszélgetéssel,
énekkel és tánccal zártuk.
Az utolsó napon a hazaindulásra készülődés
mellett a gyerekek által
választott játékokkal zártuk a nagyon jól sikerült
hetet. /forrás: az iskola
facebook-oldala/
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Tartalmas nyár eleji programok
A Horváth István Általános Iskola nyári progjamjaiból

Az idei EFOP tábor a tavalyi év pályázatának folytatása, egyben befejezése volt.
Június 3. hetében két pedagógus vezetésével
(Vaczula Róbertné, Adrien néni, és Rózsás
Tímea) 15 gyermek vehetett részt a változatos programokban.
A játékok a Közlekedés, KRESZ, Sport
és egészségre nevelés témamodulba illeszkedtek be. Az első és második osztályos
gyerekek nagy lendülettel és lelkesedéssel
futottak neki minden reggel az iskola felsős épületében szervezett, sokszor nagyon
fárasztó, de érdekes tevékenységeknek.

A tábor teljesen ingyenes volt, a kültéri
programok belépőjére
sem kellett a szülőknek pénzt áldozni (Balatoni
Élménypark,
Nosztori). Táborzáráskor az oktatási hivatal
által biztosított ajándékok tették teljessé az
egy hetes élményt.
/forrás: az iskola
facebook-oldala/

Nyári napközi önkormányzati segítséggel
A Horváth István Általános Iskola nyári progjamjaiból

Öt héten keresztül, június 24-étől július
26-áig nyári napközis táborban vehetett részt
közel száz pétfürdői gyermek. A résztvevők
normál napközis térítési díj fejében szakszerű
pedagógiai felügyeletet, rengeteg foglalkozást,
balatoni strandolásokat, kirándulásokat és
napi háromszori étkezést kaptak az önkormányzat jóvoltából.
A gyerekek minden héten kedden és

pénteken a Balatonnál strandolhattak. Az utazást és a belépőt is az önkormányzat fedezte.
A fűzfői strand kedvezményes
árú jegyekkel járult hozzá az
élményszerzéshez. Itt homokvár-építést, vízi játékokat is szerveztek a pedagógusok, hogy a
fürdés mellett az időtöltés minél
változatosabb legyen.
A Pétfürdői Közösségi
Ház és Könyvtár péntekenként
mozielőadással várta a gyerekeket. A programok között balatonalmádi kirándulás, játszótérlátogatás és bobozás is szerepelt.
A fennmaradó napokon kézműves foglalkozások, papírmunkák,
gipszöntés, gyöngyfűzés, sor- és
csapatversenyek, ügyességi játékok, sportfoglalkozások töltötték
ki a napközis időt.

A változatos programokat Jurácsikné Vékony Anna, Cseresznyés Zsuzsanna, Héninger
Ildikó, Megyesi Pálné, Németh Adrienn,
Szilvásiné Szabó Csilla pedagógusok szervezték. A legkisebbek felügyeletében, foglalkoztatásában nagy segítség volt György Mónika
és Udvardi Ilona óvónők munkája. A nyári
táboroztatásban Bajusz Bálint, Kerekes Dániel, Kovács Alexa, Megyesi Csilla és Soós Alexandra pedagógiai asszisztensek vettek részt.
/forrás: az iskola facebook-oldala/
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Őszi könyvtári invitáló
Eltelt a nyár, néha rohanósan, időnként pihenősen, ejtőzve, de a szeptemberre
készülve már jobbára csak úgy fogalmazunk, hogy megint gyorsan elszaladt. A
könyvtárban is ilyen volt a nyári időszámítás –megint gyorsan elszaladt, de a nyári
zárvatartás alatti időre tervezett feladatokat azért a listánkon rendre kipipálhattuk.
Igyekeztünk a polcokat rendbe tenni, a
kollégákkal port töröltünk, betűrendet ellenőriztünk és ellenőrzünk folyamatosan.
Átpakoltuk, megújítottuk a kézikönyvtárnak otthont adó polcokat, selejteztünk a
könyvtári rendszabályoknak megfelelően,
kigyűjtöttük, külön polcra rendeztük a
gyermek- és ifjúsági könyveladási sikerlisták dobogós, díjazott könyveit. Már az
őszi programokon is gondolkodtunk.
Ősszel is szeretettel invitáljuk könyvtárunkba Önöket kedves könyvbarátok
és titeket kedves gyermekolvasók. Készülünk az Országos Könyvtári Napok/
OKN/ programsorozatra. Ez a legjelentősebb könyvtáros esemény 2019-ben is,
több ezer könyvtár bekapcsolódásával.

A hét központi szlogenje: "Könyvtárak az
emberért – felelősség a Földért". Töltsük
meg tartalommal a néha már unalmasnak ítélt „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”, újrahasznosítás, szelektív
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hulladékgyűjtés, fenntartható fejlődés,
élővilág védelme, Vörös könyv… kifejezéseket, könyvtári környezetben, játékosan,
emlékezetesen. Az OKN hetében,
idén szeptember 30-ától október
6-áig, mint minden évben, tematikus napok kerülnek meghirdetésre.
Szemezgetve az idei ötletekből például, A mese hatalma: könyvekkel
a természetért, Négy elem: föld, víz,
levegő, tűz, Klímaváltozás, Technikamentes nap, Velünk élő természet,
Ökonap.
A Pétfürdői Közösségi Ház és
Könyvtár ezen a héten változatos
programokkal, játékokkal várja a
könyvtárba betérőket. Tervezünk
gyógy- és fűszernövény felismerést,
szimatolást, növények terméseivel
lehet majd ismerkedni, állathang
felismerő játékkal készülünk, lesz
ÖKO-TOTÓ. Várjuk kedvenc őszi
fotóikat, rajzaikat. Ez utóbbiakat a
könyves vasárnapon szeretnénk bemutatni a hozzánk látogatóknak a könyvtárban.
Természetesen az elmaradhatatlan
kézműves foglalkozás is színesíti
majd ezt a hetet.
Szeretnénk, ha rendszeres olvasóink a megszokott szolgáltatásaink
mellett találnának újdonságokat
is. Emellett az első alkalommal
hozzánk látogatók is megleljék a
kedvükre valót nálunk. Kedves olvasóinknak köszönhetően nagyon
sok könyvünk gyűlt össze a könyvtárnak felajánlott adomány-, ajándék-könyvekből. A már hagyományosnak mondható könyvbörzén
ezekből válogathatnak, vihetik el az
otthoni könyvespolcaikra kívánkozó köteteket ingyenesen. Egész héten várjuk az érdeklődő könyvbarátokat nyitvatartási időben.
Kiemelt programjaink az íróolvasó találkozók. Október 4-én
Vig Balázs népszerű gyermekíró, a Három bajusz gazdát keres,
a Puszirablók, A rettegő fogorvos vagy a
Todó-történetek megalkotója lesz a vendégünk. Október 22-én pedig Dragomán
György és felesége, Szabó T. Anna látogatnak el hozzánk.

Újra meghirdetjük Könyvbagoly olvasópályázatunkat, mely most már hagyományosan a Könyves vasárnapon indul ismét

útjára, és tart júniusig, a tanév végéig. Elkészülhetnek október 6-án az új könyvbaglyok, melyek aztán felköltöznek a könyvtári
fára, és indulhat a játék. De természetesen
az olvasópályázatba a tanév során bármikor
bekapcsolódhatnak a gyerekek. Egy feltétele van csupán, ha van egy kis szabadidőd,
légy a vendégünk, gyere be hozzánk bátran
a könyvtárba.
Szintén hagyományos programunk a
Nagy Dia Nap novemberben, mikor is a
diafilm szülinapját ünnepeljük. Kiemelnénk, hogy diafilmvetítésre a könyvtár
nyitvatartási idejében, előzetes egyeztetés
nélkül is van lehetőség egész évben. Nagyszerű dolog a gyermekkönyvtár babzsákjaival bekuckózni és mesét hallgatni. Kérjék
bátran a könyvtárosokat. Ősszel újra várjuk
településünk általános iskolájának tanulóit.
Elsőtől az ötödik évfolyamig minden osztálynak készülünk könyves játékokkal a
könyvtári foglalkozásokon, és újra várjuk
ovisainkat is. Természetesen a Digitális Jólét Program /DJP/ szolgáltatásai is a megszokott módon elérhetők, igénybe vehetők
a könyvtárban.
A részletes programokat hirdetjük majd.
Találkozzunk a könyvtárban!
Borbélyné Schenek Szilvia
könyvtárvezető
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Kellemes idő és jó hangulat a X. PétfürdőÖskü-Pétfürdő futóversenyen
Kellemes futóidőben rendezte meg egyesületünk a X. Pétfürdő-Öskü-Pétfürdő
futóversenyt július 14-én.
A résztvevőktől, illetve a futóktól kapott visszajelzések alapján megállapítható, hogy ismét egy hangulatos és sikeres futóversenyt tudhat maga mögött a
FutaPét Tömegsport Egyesület. A versenyre több mint 150-en regisztráltak.
Sajnos nem mindenki tudott eljönni, de
így is meghaladta a rajthoz állók száma a
120 főt, akik a 21 km-es távon, a 21 kmes 2 fős váltó versenyen és az 5,5 km-es
utcafutáson indulhattak.
Aki részt vett valamelyik futótávon,
az mind elismerően nyilatkozott az esemény megszervezéséről, az útvonal kijelöléséről, valamint a frissítőpontok elhelyezéséről és azok bőséges kínálatáról.

Nevezés

megemlíteni a többi támogatót is, hiszen az ő segítségük is kellett ahhoz,
hogy ez a verseny
így
sikerüljön:
Pétfürdői Település Védő és
Szépítő Egyesület,
VárpalotaPétfürdő
Kertbarát Egyesület,
MIKÓ Kft., Berhida, Fanyűvők
Játszóház, Kastélydomb Kávézó és Étterem,
Várpalota,
Péti
N
i
t
r
o
k
o
m
p
lex
A rajt pillanatai

Kft., Decathlon Veszprém, Végh Borozó, Szabadtéri Büfé.
Nem utolsósorban szeretném megköszönni a pétfürdői és az ösküi polgárőrségnek az útvonal biztosítását.
Mint általában, a verseny most is
a nevezéssel kezdődött. A munkánkat nagyban segítette az előnevezés,
aminek köszönhetően már előre össze
tudtuk készíteni a rajtcsomagokat és a
rajtszámokat. A nevezés lezártával 11
órakor indult a 21 km és a 21 km 2 fős
váltó mezőnye. A félmaraton igazi kihívás még tapasztalt futóknak is, hiszen
nem könnyű felkészülni egy versenyre,
ha különböző talajviszonyok között vezet az útvonal.
››› ›››

Nekem egyesületi elnökként ez volt
az első nagy rendezvényem. Volt is bennem egy kis (nagy) para, hogy tudom-e
azt a szintet hozni, amit ez a remek
csapat az előző elnök (Besenyei József )
vezetésével felállított. Én úgy érzem,
hogy sikerült. Szeretném még megköszönni Horváth Éva polgármester as�szonynak a lelki segítséget. Folyamatosan nyugtatott, ne aggódjak annyit,
rendben lesz minden.
De nézzük a versenyt! A rendezvény
fő támogatója idén is Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata volt. Képviselője már a rendezvény elejétől megtisztelt bennünket a jelenlétével. Szeretném
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››› ››› A résztvevőknek a Szabadtéri Büfétől elindulva hol füves, hol aszfaltos
vagy éppen murvával felszórt, emelke-

Célba érve

A cél felé

dőkkel és lejtőkkel tarkított útvonalon
kellett lefutniuk chipes időméréssel a
távot. A pálya teljesítése után a futók
kicsit elcsigázva, de örömmel, s meg-

annyi új élménnyel, szórakoztató pillanattal gazdagodva értek célba, ahol
nagy örömmel fogadták el a számukra
biztosított egyedi befutóérmet. A résztvevők közül már most többen jelezték,
jövőre, újra találkozunk.
A rendezvény másik távja az 5,5 kmes utcai futás volt. Ezen a távon általában kezdő futók, fiatalok, illetve a
régebb óta fiatalok vesznek rész. Itt a
versenyzők a Szabadtéri elől elindulva
Pétfürdő utcáin futottak, gyakorlatilag
végig aszfalton. Sokan azt hitték, hogy
könnyen teljesíthető a táv, és ezért hamar elfutották az elejét, ám 2 km után
a Temető utcához érve szembesültek
vele, ez azért nem is olyan könnyű menet. Az emelkedőn felérve nagy örömmel fogadták a számukra biztosított
frissítőt.
Felfrissülve már végig lejtős szakaszon haladt az útvonaluk egészen a
célig, ahol az ő nyakukba is felkerült a
befutóérem.
A célban a megszokott frissítés mellett dinnyével és babgulyással várták a
szervezők a futókat, a rendezvényt biztosító pétfürdői és ösküi polgárőröket,
a segítő diákokat, az önkénteseket és a
szervezőket.
Miután mindenki célba érkezett,
megkezdődött kategóriánként az eredményhirdetés.
Gratulálunk minden résztvevőnek
az elért eredményéért. Remélem, találkozunk jövőre a XI. Pétfürdő-ÖsküPétfürdő futóversenyen.
Szpisják András
FutaPét TE
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Dance Action tábor
Idén a pétfürdői csoport ötödik alkalommal rendezte meg a Dance Action SE
nyári tábort, melynek a Csopaki Üdülőfalu adott otthont. A gyerekekre rengeteg
edzés, fejlesztés, vendégtanár és szórakozás
várt augusztus 5. és 10. között. A 6-7 éves
kisgyerekektől a 20 éves felnőttekig minden korosztályból szép számmal jöttek el.
Összesen 44 táncos vett részt az egy hetes
edzőtáborban.
A napot mindig reggeli tornával és futással indították. Ezenkívül egy nap 2-3
edzés várta fiatalokat, melyek átlagosan
2 órásak voltak. Az edzések után lementek a strandra fürdeni, röplabdáztak,
vagy leültek közösen beszélgetni.

Az edzéseket Kollarics-Kalocsa Ágnes,
a csapat vezetője, illetve 5 vendégtanár
tartotta. Kedden az Esteve azaz Bedő
István és Bedő-Török Eszter foglalkozott a gyerekekkel. Elsőként Steve hiphopos bemelegítést tartott, majd Eszti
modern órája következett. Délután a
két tanár együtt ismertette meg a fúziós műfajt, és tanított be egy ilyen stílusú koreográfiát.
Csütörtökön a kaposvári Nita Dance
Clubból érkezett három tanár Szabó
Dóra, Vas Imréné Rostás Csilla és Vas
Imre Norbert. Mind a hárman más-más
jellegű táncot hoztak. Dóra az Afro világába repítette a tácosokat, Csilla Waack
technikákat mutatott, Norbi pedig egy
freestyle jellegű hip-hop koreográfiát tanított be.
A hagyományokat tartva idén is készült tábortánc, ami most egy új arculatot kapott. Eddig Ági tanított egy koreográfiát a gyerekeknek, most viszont
a nagyok kapták meg ezt a feladatot. A
zene és az alapkoncepció megbeszélése

után nekiláttak a koreografálásnak,
amit utána
megtanítottak a fiatalabba k na k
is.
Pár óra
közös munka
után
összeállt
a
másfél perces
meglepetésprodukció. Az
utolsó nap be is mutatták
edzőjüknek és szüleiknek,
hogy mit alkottak közösen. A tábor lezárásaként
az edző mindenkinek, aki
sikeresen végigcsinálta a hetet, egy oklevelet adott, majd este közös evéssel, tán-

colással, fergeteges hangulatban zárták
be az idei tábort. Pátkai Brigitta Kíra
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Taekwondósok sikerei
A Pétfürdői DSE Péti Sólymok
Taekwondo szakosztálya a 2019-es év
első felében kimagasló eredményekkel
zárt.

Az évet Battonyán kezdtük egy országos
szintű küzdelmi versennyel, ahol versenyzőink, Enyingi Ádám és Sára a dobogó
legfelső fokára állhattak fel. Az év hazai
legmeghatározóbb versenye a magyar bajnokság. Itt Enyingi Sára és Enyingi Ádám
2-2 magyar bajnoki címmel gazdagodott,
míg csapatversenyszámokban is felállhattak versenyzőink (Farkas Gábor, Fehér
Badics Barna, Enyingi Ádám) a dobogóra.
Az év legfontosabb versenye a 2 évente

megrendezésre kerülő világbajnokság. Ezúttal Németországban zajlott, ahol a pétiek
közül a magyar válogatott versenyzőiként
Enyingi Máté és Enyingi Ádám, a válogatott edzőjeként pedig
Enyingi László
vett részt. A
világbajnokságon 2 egyéni
érmet szereztek
a magyarok,
ezek közül az
egyiket Enyingi Máté. 64
ország indulói
között erőtörésben bronzérmes
lett.
E kimagasló
Enyingi Máté eredmény mögött mindennapos edzések állnak. A vb-n
még az ifi csapat tagjaiként Ádám és Máté
is bronzérmet szerezett speciál technikai
versenyszámban illetve erőtörésben.
Kick-box versenyeken is indultunk. A
budapesti világkupán nem sikerült dobogós helyet elérni, viszont a kick-box magyar bajnokságon Ádám és Sára is bronzérmes lett.
A tavasz még 2 versenyt tartogatott számunkra. 2 nemzetközi versenyt, ahová a

környező országok taekwondósai is eljöttek. Ide már a régi rutinos versenyzők mellett elvittük a pici sólymokat is. Nagyon
szép eredmények születtek, számtalan
arany-, ezüst- és bronzéremnek örülhettek
a gyerekek. Név szerint: Kujber Marcell,
Kujber Milán, Serfőző Ákos, Serfőző Belián,
Serfőző Szilárd, Bálint Lotti, Bálint Liza,
Némethy Rajmund, Bartha Kornél, Fehér-Badics Barna, Farkas Gábor, Enyingi
Máté, Enyingi Ádám, Enyingi Sára.
Természetesen a nyár sem csak a pihenésé volt. Futással, edzőtáborokkal, küzdelmi és töréstechnikai edzésekkel készülünk
az őszi versenyszezonra. Az első megmérettetés rögtön szeptemberben vár ránk
Monoron egy nemzetközi kupán, ahol
maroknyi csapatunk fog pástra lépni.
A második félév fő versenye az Európa
bajnokság lesz októberben, ahol immár
3 versenyzőnk, Enyingi Máté, Enyingi
Ádám és Farkas Gábor képviseli hazánkat
a válogatott tagjaként, míg Enyingi László
a válogatott edzőjeként vesz részt a versenyen.
Szeptemberben megkezdjük az edzéseket, szeretettel várunk egész piciket és nagyokat is. Ha szeretnél megismerkedni a
taekwondóval, jelentkezz bátran. Az edzéseket Enyingi László és Enyinginé Deres
Andrea taekwondo-edzők tartják.
Enyinginé Deres Andrea

Focitábor
Augusztus első hetében 25 gyerek részvételével focitábort szervezett a PMTE.
A gyerekek 9-14 évesek voltak. Napközis tábor keretében történtek a foglalkozások reggel 7 órától 17 óráig. Naponta háromszori étkezést kaptak (reggeli,
ebéd, uzsonna) és mindennap volt fagyi,
gyümölcs (alma, dinnye). A focin kívül
különböző programok is zajlottak (lovaglás, bobozás Balatonfűzfőn, strandolás, buborékfoci).
A tábor csúcspontja a szerdai nap volt,
amikor ellátogatott hozzájuk Lovrencsics
Gergő, az FTC és a magyar válogatott játékosa. Vele tartott édesapja, Lovrencsics
László, aki péti kötődésű, valamint
édesanyja, felesége és két kisfia.
››› ›››
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››› ››› Gergő ajándékba hozta válogatott
mezét, szívesen válaszolt a gyerekek kérdéseire, és még egy kis bemutatót is tartott a pályán.
A következő napon a Vidi-stadionba
látogattak a gyerekek, ahol Juhász Roland volt válogatott játékossal is találkoztak. Ezután múzeumlátogatás volt
programon.
Az utolsó napon kutyás bemutató várta a gyerekeket, majd ebéd után
PMTE-s tortával és egy pohár kölyök
pezsgővel búcsúztak egymástól a táborlakók, akiknek az egy hét alatt nem
nagyon hiányzott a mobiltelefon. A
PMTE szeretne hagyományt teremteni
ezzel a táborral.
Mátyás Lajos
szervező

A péti tekések hazai mérkőzései

Találkozás Juhász Rolanddal

A PÉTI MTE futballcsapatának hazai mérkőzései
PÉTI MTE–FŰZFŐI AK: 2019. 09. 07., 16:30, Péti MTE Sporttelep
PÉTI MTE–HERENDI PSK: 2019. 09. 21., 16:00, Péti MTE Sporttelep
PÉTI MTE–TIHANYI FC: 2019. 10. 05., 15:30, Péti MTE Sporttelep
PÉTI MTE–AJKA KRISTÁLY SE: 2019. 10. 19., 15:00, Péti MTE Sporttelep
PÉTI MTE–GYULAFIRÁTÓT SE: 2019. 11. 02., 14:00, Péti MTE Sporttelep
PÉTI MTE–SÜMEG VSE: 2019. 11. 16., 14:00, Péti MTE Sporttelep
PÉTI MTE–ADA-BAU VÁRPALOTAI BSK: 2019. 11. 23., 13:30, Péti MTE
Sporttelep
PÉTI MTE–BALATONALMÁDI SE: 2020. 03. 14., 15:00, Péti MTE Sporttelep
PÉTI MTE–B.TOMAJI SE BONVINO 2020. 03. 28., 16:00, Péti MTE Sporttelep
PÉTI MTE–TIAC VSE: 2020. 04. 11., 17:00, Péti MTE Sporttelep
PÉTI MTE–CSETÉNY SE: 2020. 05. 09., 17:00, Péti MTE Sporttelep
PÉTI MTE–ÚRKÚT SK: 2020. 05. 23., 17:00, Péti MTE Sporttelep

Péti MTE–Csákánydoroszlói T.E.
09.07., szombat, 14:00
Péti MTE–Bábolna S.E. 09.21.,
szombat, 14:00
Péti MTE–Sárvári Kinizs S.E. 10.19.,
szombat, 14:00
Péti MTE–Zalaszentgróti T.K.
11.02., szombat, 14:00
Péti MTE–Lauf -B T.K. 11.16.,
szombat, 14:00
Péti MTE–Balogunyom T.K. 01.18.,
szombat, 14:00
Péti MTE–Halogy S.E. 02.08.,
szombat, 14:00
Péti MTE–Soproni Sörgurítók S.E.
02.29., szombat, 14:00
Péti MTE–TOPIDO Nagymizdó
S.E. 03.07., szombat, 14:00
Péti MTE–Oroszlányi SZ.E. 03.28.,
szombat, 14:00
Péti MTE–Herend Városi Teke Klub
04.18., szombat, 14:00
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Hírek, közlemények, programok
A KÖZÖSSÉGI HÁZ
KÖNYVTÁRÁNAK
NYITVATARTÁSA
Hétfő
		
13-18 óráig
Kedd			
13-18 óráig
Szerda
13-18 óráig
Csütörtök		
13-18 óráig
Péntek			
10-18 óráig
Minden hónap első szombatján
10-től 14 óráig
Vasárnap
zárva
A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár tarifái 2020. február
29-éig:
Fénymásolás, nyomtatás:
fekete-fehér: A4 egyoldalas: 20 Ft, A4 kétoldalas: 30 Ft
A3 egyoldalas: 40 Ft, A3 kétoldalas: 60 Ft
színes: A4 : 150 Ft, A3 : 300 Ft
(A pétfürdői civil szervezeteknek a fénymásolást 50%-os
kedvezménnyel biztosítjuk.)
Szkennelés: 100 Ft/oldal
Faxküldés: 500 Ft/alkalom
TV-hirdetés:
– magánszemélyeknek: 1000 Ft/hét
– vállalkozóknak, intézményeknek, cégeknek és pártoknak:
3000 Ft/hét
1 hónapos megrendelés esetén 25%-os, 6 hónapos megrendelés esetén 50%-os kedvezményt biztosítunk.
Terembérlés:
– üzleti tevékenységet folytatók részére: 5000 Ft/óra
– üzleti tevékenységet nem folytatók részére: 2500 Ft/óra
Könyvtári beiratkozási díjak 12 hónapra:
– 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek ingyenes
– keresettel rendelkezőknek: 1000 Ft – 16 éven felüli diák: 500 Ft
– nyugdíjas, munkanélküli, egyéb eltartott: 500 Ft
– dokumentum helyben használata: ingyenes
– újságkölcsönzés beiratkozott olvasóink részére: ingyenes
– könyvtárközi kölcsönzés: a dokumentumok postaköltségéhez hozzájárulás: 600 Ft
Internethasználat:
beiratkozott olvasó esetén:
– diák: 25 Ft/15 perc
– felnőtt: 50 Ft/15 perc
nem beiratkozott olvasó esetén:		
– felnőtt: 80 Ft/15 perc
– diák: 40 Ft/15 perc
Minden megkezdett negyedóra térítésköteles.
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.

